Správa o plnení
Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
na roky 2005 - 2008
Úvod
Rodovo podmienené násilie je porušovaním ľudských práv ţien a je symbolom
nerovnakého postavenia ţien a muţov v spoločnosti. Násilie nielen narušuje psychickú
integritu ţien, ktoré ho zaţívajú, ale porušuje aj základné princípy rovnoprávnosti,
bezpečnosti a slobody, ktoré sú základnými princípmi demokracie. Násilie páchané na
ţenách má závaţné spoločenské príčiny a dôsledky, a preto je nevyhnutné, aby sa úlohy
smerujúce k jeho eliminácii a prevencii stali úlohami celospoločenského významu.
K riešeniu problematiky násilia páchaného na ţenách a v rodinách pristúpila vláda
SR v roku 2004, keď uznesením č.1092/2004 zo 16. novembra 2004 schválila Národnú
stratégiu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách a v rodinách.
Pre efektívne napĺňanie Národnej stratégie pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ţenách a v rodinách vláda SR uznesením č.635 z 24. augusta 2005
schválila Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na
roky 2005 – 2008. Základným cieľom národného akčného plánu je implementovať
adekvátne a efektívne postupy na predchádzanie a elimináciu násilia páchaného na
ţenách.
Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na
roky 2005 – 2008 zdôrazňuje chápanie násilia páchaného na ţenách ako rodovo
podmieneného s tým, ţe zahŕňa konkrétne opatrenia s návrhom riešenia problematiky
v rôznych časových horizontoch. Ide v ňom predovšetkým o realizáciu základných
krokov v oblasti prevencie, vzdelávania, výskumu, ako aj budovania inštitucionálneho
rámca koordinovanej pomoci ţenám, na ktorých bolo páchané násilie, nevynímajúc
dôleţitú oblasť zlepšovania legislatívneho zabezpečenia danej problematiky.
Konkrétne opatrenia sú uvedené v Harmonograme plnenia Národného akčného
plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2005 – 2008, ktorý
je prílohou k uzneseniu vlády SR č.635/2005. Harmonogram plnenia Národného akčného
plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2005 – 2008
pozostáva z 27 úloh, z ktorých 17 sa plní priebeţne so stanoveným termínom
vyhodnotenia máj 2008. Desať úloh malo termín splnenia v období rokov 2005 a 2006.
Predkladaná správa prináša plnenie všetkých úloh uvedených v harmonograme, a to
podľa stanovených operačných cieľov, v ktorých sú úlohy zamerané na štyri oblasti:
oblasť trestnoprávneho a občianskoprávneho rámca
oblasť poskytovania pomoci ţenám, ktoré zaţili alebo zaţívajú násilie
oblasť prevencie
oblasť výskumu.
Plnenie úloh podľa uvedených oblastí:
I. Oblasť trestnoprávneho a občianskoprávneho rámca
Operačný cieľ:
Dosiahnuť efektívne využívanie existujúcej legislatívy v praxi a jej doplnenie s cieľom
zabezpečiť dostatočnú ochranu obetiam násilia a adekvátny postih páchateľov.
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Opatrenia na riešenie

1. Vypracovať komparačnú štúdiu o prostriedkoch právnej ochrany pre ženy, 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
Komparačnú štúdiu „Prostriedky právnej ochrany pre ţeny, obete násilia v Slovenskej
republike a vo vybraných členských štátoch EÚ“ vypracovalo Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva. V správe porovnali právne prostriedky ochrany v Slovenskej republike
a vo Švédskom kráľovstve. Okrem oblasti domáceho násilia štúdia obsahuje formy
a prostriedky právnej ochrany v oblasti obchodovania so ţenami, existujúce v Slovenskej
republike, Švédsku a pobaltských krajinách.
Autori tejto komparačnej štúdie ako odporúčania moţnej legislatívnej úpravy navrhli
zváţiť moţnosť rozšírenia okruhu osôb blízkych pre potreby vydania predbeţného opatrenia
podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku.
Bez ohľadu na výsledky komparačnej štúdie jednotlivé rezorty v rámci noviel
niektorých zákonov sa dotkli problematiky násilia voči ţenám.
Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo v rámci transpozície smernice Rady
2004/80/ES z 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti do právneho poriadku SR
návrh zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ktorý nahradil
dovtedajšiu právnu úpravu v zákone č. 255/1998 Z. z. v znení zákona č. 422/2002 Z. z.
Zákon bol publikovaný pod číslom 215/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1. 5. 2006.
Nový trestný zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006, vymedzuje skutkovú
podstatu trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby v § 208. Uvedená skutková
podstata trestného činu zakotvila taxatívnym spôsobom jednotlivé konania páchateľov
napĺňajúce znaky skutkovej podstaty zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, pričom
vo všetkých odsekoch došlo v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou k sprísneniu
trestných sadzieb trestu odňatia slobody. Vzhľadom na skutočnosť, ţe dochádza
k opakovanému páchaniu tohto zločinu, bola recidíva zakotvená ako obzvlášť priťaţujúca
okolnosť podmieňujúca pouţitie vyššej trestnej sadzby.
V rámci rekodifikácie trestného poriadku došlo k prebratiu všetkých doterajších
ustanovení upravujúcich práva poškodených. Navyše v ustanovení § 46 ods. 9 trestného
poriadku bolo zakotvené právo poškodeného ţiadať, aby bol informovaný o skutočnostiach,
ţe obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel a ţe odsúdený bol prepustený z výkonu
trestu odňatia slobody, alebo z neho ušiel.
2. Vypracovať monitorovacie správy o postupoch orgánov činných v trestnom konaní
a vyhodnocovacie správy o využívaní platnej legislatívy s cieľom zefektívniť poskytovanie
ochrany ženám, obetiam násilia
Z: MV SR, GP SR
T: 31. 5. 2006
Generálna prokuratúra SR čerpala poznatky k vypracovaniu monitorovacej správy k
uvedenej problematike z hodnotiacich materiálov podriadených prokuratúr, z riadiacej práce
a nariadenej povinnosti podávať správy vo veciach domáceho násilia.
V úvode monitorovacej správy sa uvádza, ţe legislatívne zmeny, vykonané
v poslednom období v trestnej legislatíve, sú pozitívne. Ide napríklad o zrušenie moţnosti
poškodených udeliť súhlas s trestným stíhaním páchateľov tohto druhu trestnej činnosti,
zavedenie prísnejšieho postihu násilnej trestnej činnosti páchanej na blízkych a zverených
osobách, oznamovanie ţenám – obetiam násilia prepustenie obvineného z väzby alebo
z výkonu trestu a ďalšie. Platná trestná legislatíva poskytuje kvalitné a účinné prostriedky pri
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eliminácii násilia voči ţenám. GP SR však zdôrazňuje, ţe tieto prostriedky moţno vyuţiť iba
v prípade, ak ţena ako obeť fyzického, psychického alebo akéhokoľvek iného násilia urobí
kroky k orgánom činným v trestnom konaní a násilné konanie oznámi, nemení výpovede
a prípadne neodmietne v budúcnosti vypovedať. Orgány činné v trestnom konaní v priebehu
celého trestného konania dôsledne poučujú poškodené ţeny o ich zákonných právach
a o kontaktoch na organizácie zriadené na pomoc poškodeným – obetiam násilia.
V monitorovacej správe sa zdôrazňuje, ţe dôkazná situácia v prípadoch domáceho
násilia je náročná a vyplýva z toho, ţe vo väčšine prípadov sú jedinými účastníkmi konfliktu
páchateľ a poškodená a neexistujú ţiadne ďalšie relevantné dôkazy, ktoré by usvedčili
páchateľa. Situáciu často komplikuje aj neochota existujúcich svedkov, blízkych príbuzných,
susedov, vypovedať o skutku.
Priznanie páchateľa je celkom výnimočné, páchateľ najčastejšie útoky na ţenu
popiera a keďţe ide o konanie odohrávajúce sa zväčša v izolovanom prostredí rodiny alebo
domácnosti, pokiaľ nie je k dispozícii aj iný dôkaz, napríklad lekárske potvrdenie, výpovede
detí alebo sprostredkované výpovede iných príbuzných alebo susedov, je dôkazná situácia
zloţitá, a to najmä vtedy, ak poškodená ţena mení výpovede alebo posúva svoje tvrdenia do
inej, miernejšej roviny. Často sa vyskytujú prípady, keď ţena – obeť násilia podá trestné
oznámenie aţ po dlhotrvajúcom týraní. V takých prípadoch v neskorších štádiách trestného
konania ţeny často menia výpovede najmä keď zistia, ţe ich výpoveď by mohla muţovi
spôsobiť váţnejšiu ujmu. Vtedy konanie páchateľov a jeho dôsledky bagatelizujú a zľahčujú
s cieľom zbaviť ich trestnej zodpovednosti alebo zmierniť ich trestný postih. Motívom
navonok zdanlivo nekonzistentného konania poškodených ţien nie je ich ľahkováţnosť alebo
nedôslednosť, ale ich konanie je vysvetliteľné tzv. štokholmským syndrómom, ktorý
znamená, ţe ţena je akoby v zajatí muţa. Ďalej dôleţitá je aj ekonomická závislosť od
manţela (druha), psychologický tlak rodiny, okolia a podobne.
V prípade väzobného stíhania páchateľov sa preto prokurátori stretávajú s faktom, ţe
väzba síce zabezpečila izoláciu obvineného od jeho obete, ale niekedy práve táto skutočnosť
(pobyt obvineného vo väzbe) znamenala paradoxne výčitky u poškodenej ţeny, ktorá
nadobudla pocit viny za to, ţe situáciu riešila podaním trestného oznámenia. Sú
zaznamenávané prípady, keď poškodené ţeny v krátkom časovom období po tom, ako bol
obvinený vzatý do väzby, ţiadajú vyšetrovateľa alebo prokurátora, aby vec bola riešená iným
spôsobom, najmä však prepustením obvineného z väzby, pretoţe majú strach z prípadnej
pomsty. Dôleţitým dôvodom je aj ich nepriaznivá sociálna a ekonomická situácia, keďţe
obvinený ako ţiviteľ rodiny je vo väzbe.
V súvislosti s trestnou represiou za analyzovanú trestnú činnosť Generálna prokuratúra
SR uvádza, ţe najmä v prípade uplatnenia asperačnej zásady podľa § 41 ods. 2 Tr. zák. mnohí
prokurátori povaţujú tresty ukladané páchateľom trestného činu týrania blízkej osoby
a zverenej osoby za neprimerane prísne. Tu však vzniká protichodná situácia, pretoţe nízke
tresty nie sú dostatočné za také závaţné poškodenia, ktoré v prípadoch týrania blízkej
a zverenej osoby vznikajú. Ak sa týranej ţene poskytne dostatočne účinná pomoc, je moţné
aj bez pomoci násilníka vyriešiť nepriaznivú sociálnu situáciu rodiny.
V roku 2007 sa zvýšil počet osôb trestne stíhaných za trestné činy násilnej povahy,
medzi ktoré patria okrem trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby napríklad aj trestné
činy ublíţenia na zdraví, vraţdy, nebezpečného vyhráţania, znásilnenia, lúpeţe, vydierania
a iné.
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Trestné činy násilnej
povahy
Trestné činy týrania
blízkej a zverenej osoby
§ 208 Trestného zákona

Počet trestne stíhaných
v roku
2005
12 077
Obţalovaní

561

Počet trestne stíhaných
v roku
2006
10 232

ukončené
trestné
stíhanie
909

Obţalovaní

270

ukončené
trestné
stíhanie
422

Počet trestne stíhaných
v roku
2007
12 410
Obţalovaní

226

ukončené
trestné
stíhanie
423

Zdroj: GP SR, 2008

Príčinou poklesu počtu stíhaných a obţalovaných osôb za trestný čin týrania blízkej
osoby a zverenej osoby podľa § 208 Tr. zák. môţe byť zvýšená latencia tohto trestného činu
spôsobená sprísnenými legislatívnymi úpravami, najmä nemoţnosťou poškodeného ovplyvniť
začaté trestné stíhanie a prísne trestné sadzby. Pokles počtu stíhaných a obţalovaných osôb
za tento trestný čin však môţe súvisieť aj so zmenou dôkaznej situácie a prekvalifikovaním
konania páchateľa na iný trestný čin, napr. ublíţenie na zdraví, nebezpečné vyhráţanie,
priestupok.
Generálna prokuratúra SR a všetky podriadené prokuratúry venovali a venujú sústavne
dostatočnú pozornosť násiliu páchanému na ţenách. Dôsledne dbajú, aby bol stíhaný kaţdý
trestný čin, o ktorom sa dozvedia, dozerajú nad dodrţiavaním zákonnosti v kaţdej jednej veci,
dôsledne skúmajú dôvody väzby, znaleckého dokazovania a dozerajú na zákonnosť,
správnosť a dôvodnosť kaţdého meritórneho rozhodnutia. Podľa potreby organizujú semináre
prokurátorov – špecialistov na tento úsek trestnej činnosti s cieľom výmeny skúseností,
odstránení nedostatkov a pochybení v práci vyšetrovateľov a prokurátorov ako aj zjednotenia
praxe pri stíhaní dotknutej trestnej činnosti.
Prostriedky trestného práva však sami osebe nedokáţu eliminovať domáce násilie.
Efektívny spôsob riešenia tohto problému moţno hľadať len v spolupráci so sektormi
zdravotníctva, školstva, sociálnych sluţieb, v činnosti vládnych a mimovládnych inštitúcií,
ţenských organizácií, ako i všetkých jednotlivcov zainteresovaných na probléme.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo monitorovaciu správu
o postupoch orgánov činných v trestnom konaní na úseku vyšetrovania trestných činov,
súvisiacich s domácim násilím páchaným na ţenách a vyhodnocovaciu správu o vyuţívaní
platnej legislatívy s cieľom zefektívniť poskytovanie ochrany ţenám, obetiam násilia.
Monitorovacia správa a vyhodnocovacia správa budú slúţiť v praxi ako podklad pre
metodické vedenie vyšetrovateľov Policajného zboru a poverených príslušníkov PZ, s cieľom
skvalitnenia vyšetrovania uvedených trestných činov a budú tieţ vyuţité v rámci spolupráce
vyšetrovateľov Policajného zboru a poverených príslušníkov Policajného zboru s
mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa elimináciou násilia páchaného na ţenách.
3. Vypracovať metodiku vyšetrovania s cieľom ochrániť ženy, obete násilia pred opakovanou
traumatizáciou a viktimizáciou
Z: MV SR
T: 31. 5. 2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v roku 2005 splnilo úlohu vypracovať
metodiku vyšetrovania s cieľom ochrániť ţeny, obete násilia pred opakovanou traumatizáciou
a viktimizáciou.
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Akadémia Policajného zboru v Bratislave vydala publikáciu „Vyšetrovanie domáceho
násilia páchaného na ţenách“, ktorá je určená príslušníkom Policajného zboru ako metodická
pomôcka pri vyšetrovaní trestných činov súvisiacich s domácim násilím. V roku 2007
Akadémia Policajného zboru vydala učebnicu „Vyšetrovanie vybraných druhov trestných
činov“, ktorej súčasťou je kapitola zaoberajúca sa vyšetrovaním trestných činov súvisiacich
s domácim násilím.
II. 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
Opatrenia na riešenie
4. Obnoviť činnosť Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách
a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality
Z: MV SR
T: 31. 10. 2005
Činnosť Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ţenách a v rodinách
pri Rade vlády pre prevenciu kriminality (ďalej len „expertnej skupiny“) bola obnovená
v roku 2005. Jej prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 5. decembra 2005.
Uvedená expertná skupina bola zriadená v súlade so štatútom Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality článku 5, bodu a) /príloha č. 3/. Členov expertnej skupiny vymenoval
minister vnútra SR a sú to zástupcovia relevantných rezortov, inštitúcií a mimovládnych
organizácií činných v oblasti ochrany práv ţien.
Expertná skupina sa pravidelne schádzala na svojich rokovaniach a zaoberala sa
prevaţne plnením úloh Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného
na ţenách na roky 2005 – 2008. V roku 2007 väčšina jej členov sa podieľala na realizovaní
úloh vyplývajúcich z národnej kampane vlády SR v súlade s kampaňou Rady Európy
„Zastavme domáce násilie na ţenách“.
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 žien, obetí násilia
Z: MPSVR SR v spolupráci s VÚC
T: 31. 5. 2008
Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
bolo v rokoch 2006 – 2007 upravené výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky zo 14. decembra č. 3749/2005-II/1. V súlade s § 2 ods. 1 písm. b)
výnosu boli finančne podporené i projekty, ktorých cieľom bolo pomôcť ľuďom – obetiam
násilia (v r. 2006 3 projekty v sume 350 tis. Sk, v r. 2007 4 projekty v sume 870 tis. Sk).
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre programový
dokument IS EQUAL realizovalo v období plnenia Národného akčného plánu pre prevenciu
a elimináciu násilia, páchaného na ţenách na roky 2005 – 2008 niekoľko projektov, ktorých
cieľom bola pomoc obetiam násilia páchaného na ţenách v rôznom kontexte a z rôznych
uhlov pohľadu. Krátke anotácie týchto projektov s finančnými nákladmi uvádzame v prílohe
1.
V oblasti financovania zariadení, poskytujúcich pomoc ţenám, na ktorých bolo a je
páchané násilie, sú dôleţité aktivity samosprávnych krajov. Konkrétne formy sociálnej
pomoci a rozpis finančných prostriedkov, poskytnutých rôznym typom zariadení v záujme
plnenia uvedených aktivít, sa nachádza v prílohe 2 .
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Banskobystrický samosprávny kraj poskytuje finančnú podporu obetiam násilia
prostredníctvom sociálnych sluţieb, prevencie a opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately.
V roku 2007 úrad financoval 5 útulkov, 1 domov pre osamelých rodičov a 1 krízové
stredisko. Banskobystrický samosprávny kraj finančne prispieva aj zariadeniam zriadeným
neverejnými poskytovateľmi sociálnych sluţieb, a to: 2 domovom pre osamelých rodičov a
11 útulkom), ktoré sa čiastočne venujú problematike domáceho násilia. Na sociálne
poradenstvo zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia a ľuďom v ohrození poskytol
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja finančný príspevok v roku 2005 vo výške
250 tis. Sk, v roku 2006 – 118 tis. Sk, v roku 2007 – 83 tis. Sk.
Bratislavský samosprávny kraj s cieľom poskytovania pomoci občanom v akútnych
krízových situáciách má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia sociálnych sluţieb,
pričom podporuje aj činnosť neziskových organizácií a občianskych zdruţení prostredníctvom
poskytnutia finančného príspevku. Okrem toho finančne podporil i subjekty poskytujúce
sociálne poradenstvo a zabezpečujúce prevenciu, zamerané na ochranu práv a právom
chránených záujmov detí a rodičov s cieľom zlepšiť postavenie ţien vo všetkých oblastiach
ţivota spoločnosti. Subjektom poskytujúcim sociálne sluţby zamerané na pomoc obetiam
domáceho násilia (príspevky zariadeniam sociálnych sluţieb, neziskovým organizáciám
a sociálne poradenstvo poskytol Úrad bratislavského samosprávneho kraja finančný príspevok
v roku 2005 vo výške 6 550 tis. Sk , v roku 2006 – 8 455 tis. Sk, v roku 2007 – 8 421 tis. Sk.
Košický samosprávny kraj poskytoval špecifické sluţby pre obete násilia páchaného
na ţenách ako prevencia, poradenstvo a ubytovanie prostredníctvom 8 neziskových
organizácií v zariadeniach sociálnych sluţieb (útulky, domovy pre osamelých rodičov,
strediská krízovej intervencie) a jedným kombinovaným zariadením v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, poskytujúceho sociálne sluţby tohto druhu
v dome pre osamelých rodičov. Subjektom poskytujúcim sociálne sluţby zamerané na pomoc
obetiam domáceho násilia (príspevky zariadeniam sociálnych sluţieb, neziskovým
organizáciám a sociálne poradenstvo poskytol Úrad Košického samosprávneho kraja
finančný príspevok v roku 2005 vo výške 2 500 tis.Sk , v roku 2006 – 3 350 tis. Sk, v roku
2007 – 4 510 tis.Sk.
Nitriansky samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva jeho úradu
eviduje 2 akreditované neverejné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a eliminácie
násilia páchaného na ţenách a registruje 4 neverejné subjekty, pôsobiace v oblasti prevencie
a eliminácie násilia páchaného na ţenách. Subjektom poskytujúcim sociálne sluţby zamerané
na pomoc obetiam domáceho násilia (príspevky zariadeniam sociálnych sluţieb, neziskovým
organizáciám a sociálne poradenstvo) poskytol Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja
finančný príspevok v roku 2005 vo výške 4 116 tis. Sk , v roku 2006 – 4 390 tis. Sk, v roku
2007 – 3 996 tis. Sk.
Prešovský samosprávny kraj mal za cieľ podporovať zriaďovanie zariadení pre ţeny,
na ktorých je páchané násilie (azylové domy), resp. zariadení pre ţeny a deti v období
rozvodu, resp. preklenutia ťaţkej ţivotnej situácie a poskytovanie poradenských sluţieb.
Subjektom poskytujúcim sociálne sluţby zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia
(príspevky zariadeniam sociálnych sluţieb, neziskovým organizáciám a sociálne poradenstvo)
poskytol Úrad prešovského samosprávneho kraja finančný príspevok v roku 2005 vo výške
5 337 tis. Sk , v roku 2006 – 4 857 tis. Sk, v roku 2007 – 6 034 tis. Sk.
Trenčiansky samosprávny kraj má na svojom území a finančne podporuje zariadenia
sociálnych sluţieb, ktorých cieľom je pomáhať v akútnych krízových situáciách násilia
páchaného na ţenách a deťoch. Subjektom poskytujúcim sociálne sluţby zamerané na pomoc
obetiam domáceho násilia (príspevky zariadeniam sociálnych sluţieb, neziskovým
organizáciám a sociálne poradenstvo) poskytol Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
finančný príspevok v roku 2006 – 3 545 tis. Sk, v roku 2007 – 4 293 tis. Sk.
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Trnavský samosprávny kraj v rámci koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb vytvára
podmienky na zabezpečenie a poskytovanie ochrany ţenám a osamelým matkám, ak sú
vystavené alebo ohrozované násilím a rozhodnú sa vyhľadať pomoc. Subjektom poskytujúcim
sociálne sluţby zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia (príspevky zariadeniam
sociálnych sluţieb, neziskovým organizáciám a sociálne poradenstvo) poskytol Úrad
Trnavského samosprávneho kraja finančný príspevok v roku 2005 vo výške 4 055 tis. Sk,
v roku 2006 – 4 913 tis. Sk, v roku 2007 – 5 477 tis. Sk.
Ţilinský samosprávny kraj vo svojich aktivitách zabezpečuje a vytvára podmienky na
zniţovanie a eliminovanie násilia páchaného na ţenách. Organizácie v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti a mimovládne organizácie usmerňuje tak, aby svoju činnosť zamerali na plnenie
akčného plánu a na túto činnosť poskytuje primerané finančné prostriedky. Subjektom
poskytujúcim sociálne sluţby zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia (príspevky
zariadeniam sociálnych sluţieb, neziskovým organizáciám a sociálne poradenstvo) poskytol
Úrad Ţilinského samosprávneho kraja finančný príspevok v roku 2005 vo výške 26 669 tis.
Sk, v roku 2006 vo výške 25 267 tis. Sk, v roku 2007 vo výške 28 885 tis. Sk.
6. Vypracovať špecifické štandardy činností zohľadňujúce diverzifikované potreby žien
vystavených násiliu alebo hrozbe násilia v oblasti sociálnych služieb 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
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zadalo vypracovanie špecifických
štandardov zohľadňujúcich diverzifikované potreby ţien vystavených násiliu v oblasti
sociálnych sluţieb na základe štandardov krajín EÚ občianskemu zdruţeniu Pro Familia,
ktoré má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Pri príprave materiálu bola pouţitá zahraničná
odborná literatúra, medzinárodné dokumenty a modelové stratégie. Materiál bol prerokovaný
na 2. zasadnutí Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ţenách a v rodinách
pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality dňa 1.6.2006. Vypracované štandardy upravujú
minimálne poţiadavky, ktoré majú byť dodrţané pri poskytovaní sluţieb pre obete násilia. Ide
hlavne o poţiadavky na kvalifikačné predpoklady odborného personálu a jeho počtu,
infraštruktúry krízového ubytovania, ako aj potreby financovania zo strany štátu.
7. Vytvoriť metodiky postupu pri poskytovaní pomoci a vzdelávacie schémy pre profesie
pracujúce v oblasti justície, polície, zdravotníctva a sociálnej práce pre prácu so ženami,
obeťami násilia
Z: MPSVR SR v spolupráci s ÚPSVR, 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
T: 31. 5. 2006
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zadalo vypracovanie materiálu
„Vzdelávacie schémy pre profesie pracujúce v oblasti justície, polície, zdravotníctva a
sociálnej práce so ţenami, obeťami násilia“ občianskemu zdruţeniu Pro Família.
Násilie páchané na ţenách je komplexný problém, ktorý si vyţaduje špecifické
vedomosti a spôsobilosti celého radu profesijných skupín, zainteresovaných v odstraňovaní
násilia páchaného na ţenách. Kvalitné vzdelávanie a príprava profesionálok a profesionálov,
ktorí prichádzajú do styku so ţenami, obeťami násilia, má kľúčové miesto v stratégii
spoločnosti na riešenie závaţného spoločenského problému násilia páchaného na ţenách.
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Metodika obsahuje základné ciele tohto typu vzdelávania, stanovuje základné úlohy
a jednotlivé cieľové skupiny, odôvodňuje význam vzdelávania.V druhej časti materiál
obsahuje konkrétny tréningový program pre profesie v oblasti odstraňovania násilia
páchaného na ţenách s konkrétnymi prednášateľmi jednotlivých modulov tréningového
programu.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v uvedenej súvislosti vypracovalo metodiku
vyšetrovania v prípadoch násilia, páchaného na ţenách (pozri bod 3 tejto správy).
V súvislosti s prípravou metodiky a vzdelávacích schém pre zdravotnícke profesie
pracuje Odbor zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia na príprave „Odborného usmernenia o
postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ţene ohrozenej
násilím“ ako aj na príprave „Odborného usmernenia o vedení ošetrovateľskej dokumentácie“,
kde plánujeme zakomponovať monitorovanie a evidenciu domáceho násilia.
S účinnosťou od 1. 3. 2007 bol odborom sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej
kurately a poradensko-psychologických sluţieb pre odborných zamestnancov Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, referátov poradensko-psychologických sluţieb vypracovaný
„Metodický pokyn k vypracovaniu správ pre psychológov a iných odborných zamestnancov
referátov poradensko – psychologických sluţieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny po
účinnosti zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ”
8. Koordinovať spoločný postup všetkých zainteresovaných profesií poskytujúcich pomoc
a ochranu ženám, 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.
Úlohu napriek snahe zo strany realizujúcich subjektov nemoţno povaţovať za
splnenú a otázke vytvárania integrovaných multidisciplinárnych tímov sa bude potrebné
intenzívne venovať aj v národnom akčnom pláne pre ďalšie obdobie. Úloha je plnená
priebeţne s kvalitatívnymi rozdielmi danými odlišnými lokálnymi podmienkami,
v niektorých regiónoch sa plní vďaka osobnej zaangaţovanosti zainteresovaných subjektov.
Zámerom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je dosiahnuť vytvorenie
spoločného postupu a integrovaných multidisciplinárnych tímov vo všetkých regiónoch.
Úlohu koordinátorov budú tvoriť zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny –
odborov sociálnych vecí. Súčasťou realizácie tohto zámeru bolo zorganizovanie tréningov
pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a detašovaných pracovísk týchto
úradov v roku 2007 .
Rezort vnútra zabezpečuje spoluprácu na lokálnej úrovni okrem iného aj vzájomnou
výmenou informácií medzi vyšetrovateľmi policajného zboru a odbormi sociálnych vecí
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v problematike násilia páchaného na ţenách.
Občianske zdruţenia ako napr. Fenestra, Pro Familia a ďalšie vykonávajú prednášky
a školenia pre policajtov prvého kontaktu s domácim násilím. Zdruţenie príslušníčok
policajného zboru spolupracuje na regionálnej úrovni s mimovládnymi organizáciami –
zdruţeniami na pomoc obetiam násilia, poskytuje im infoservis, odporúča odborníkov na
spoluprácu.
V záujme posilnenia pomoci zdravotníkov rezort zdravotníctva zatiaľ nestihol
uskutočniť, ale plánuje vyškoliť tzv. koordinátorov pre elimináciu násilia páchaného na
ţenách v rámci kaţdého zdravotníckeho zariadenia a spoluprácou s lekármi a sestrami
samosprávnych krajov zabezpečiť evidenciu a štatistické vykazovanie prípadov násilných
činov páchaných na ţenách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
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V otázke vytvárania integrovaných multidisciplinárnych tímov je významnou
spolupráca s úradmi vyšších územných celkov. Trnavský samosprávny kraj spolupracuje
s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, obcami a akreditovanými subjektami na vytváraní
podmienok pre organizovanie opatrení zabezpečujúcich ochranu ţenám, ktoré sa stali
obeťami násilia a plnenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
V Banskobystrickom samosprávnom kraji prostredníctvom OZ Návrat Banská
Bystrica sa realizujú stretnutia svojpomocnej skupiny odborníkov zainteresovaných profesií
pracujúcich s ohrozenými rodinami a deťmi so zámerom vytvorenia a udrţania siete
spolupracujúcich poradcov a zainteresovaných odborníkov. Banskobystrický samosprávny
kraj aktívne spolupracuje aj s mestom Banská Bystrica. V roku 2007 prebehlo pracovné
stretnutie s OZ Návrat a Nadáciou SOCIA v súvislosti s moţnou spoluprácou
s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri vytvorení podpornej záchrannej siete pre
ohrozené rodiny a skupiny.
Bratislavský samosprávny kraj pri plnení úloh v oblasti pomoci obetiam násilia
a riešení nepriaznivej sociálnej situácie podporuje spoluprácu zariadení, ktoré poskytujú
sociálne sluţby, sociálne poradenstvo, vykonávajú sociálnu prevenciu a sociálno právnu
ochranu. Neziskové organizácie sú tieţ navzájom prepojené a riešia spoločne niektoré
závaţné sociálne a rodinné problémy ţien, ktoré sa ocitli v ohrození ţivota. Bratislavský
samosprávny kraj v niektorých prípadoch prevzal záštitu pri organizovaní rôznych podujatí,
konferencií a seminárov, ktoré sú veľmi podnetné a zaujímavé hlavne z dôvodu inovatívnych
myšlienok v danej oblasti. Napokon spolupracuje v tejto oblasti aj s obcami, úradmi práce
sociálnych vecí a rodiny, s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny.
Košický samosprávny kraj za účelom koordinovaného postupu zainteresovaných
inštitúcií (Magistrát mesta Košice, polícia, mestská časť Košice Juh, Košický samosprávny
kraj, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, FENESTRA, n. o., okresný súd) v meste Košice
vytvorili pracovnú skupinu. Supervíziu a organizačne jej činnosť zabezpečuje n.o.
FENESTRA. Po rozbehnutí jej činnosti Košický samosprávny kraj plánuje zriadiť takéto
koordinačné skupiny ako príklad dobrej praxe aj v ďalších väčších okresných mestách v rámci
Košického samosprávneho kraja. Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu, nezisková organizácia Prijatie zo Sp. N. Vsi aj v roku 2007
zorganizovala medzinárodnú konferenciu k problematike týraných ţien.
Problematika krízovej intervencie, ktorá je súčasťou akčného plánu realizácie
koncepčných zámerov v Koncepcii rozvoja sociálnych sluţieb v Košickom samosprávnom
kraji na roky 2007 – 2013, bola premietnutá do akčného plánu pre rok 2007 úlohou v znení:
„prostredníctvom krajskej komisie Rady vlády pre prevenciu kriminality, skoordinovať
činnosť všetkých zainteresovaných inštitúcií (súdy, polícia, advokácia, prokuratúra, úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, neziskové organizácie a pod.) v kraji s cieľom zefektívniť
postupnosť krokov a zabezpečiť efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov pre túto
oblasť“ sa podarilo zatiaľ zrealizovať v rámci projektu spolupráci s Fenestrou, n. o. zriadením
uţ spomínanej pracovnej skupiny, zatiaľ v meste Košice.
S tým cieľom sa v roku 2007 pokračovalo s monitorovaním kvality poskytovaných
sluţieb v tejto oblasti. Výstupom je naplnenie úlohy pre rok 2008 vytvoriť podmienky
(finančné aj priestorové), aby Krízové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v spolupráci s Fenestrou, n. o. a n. o. Pro Familia bolo koordinátorom,
metodickým a vzdelávacím centrom pre organizácie majúce pôsobnosť v oblasti poskytovania
pomoci ţenám, ktoré zaţili alebo zaţívajú násilie v rámci Košického samosprávneho kraja.
9. Zaradiť do programov ESF ako jednu z oprávnených aktivít aj vytvorenie špecializovanej
siete krízových telefonických liniek pomoci a poradenských služieb
Z: MPSVR SR
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T: 31. 5. 2008
V záujme naplnenia tejto úlohy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zapracovalo do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritnej osi
Podpora sociálnej inklúzie rámcovú aktivitu „Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu
násilia ako bariéry pre vstup a udrţanie sa na trhu práce“.
10. Zaradiť explicitne do popisov pracovných činností zamestnancov zameraných
na psychologické poradenstvo pre ženy, obete násilia
Z: ÚPSVR
T: 31. 5. 2006
V rámci transformácie bývalého Centra poradensko-psychologických sluţieb pre
jednotlivca, pár a rodinu do organizačnej štruktúry Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny boli vypracované nové popisy pracovných činností zamestnancov úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, referátov poradensko-psychologických sluţieb, do ktorých bolo
explicitne zaradené psychologické poradenstvo poskytované ţenám ohrozeným násilím a
ţenám – obetiam násilia.
11. Informovať verejnosť ako včas rozpoznať násilie páchané na ženách a o možnostiach
pomoci (s osobitným zreteľom na špecificky ohrozené skupiny žien) prostredníctvom
pomáhajúcich profesií
Z: MPSVR SR, MZ SR, MV SR, MS SR, MK SR
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plní uvedenú úlohu priebeţne, a to
prostredníctvom hovorcov krajských riaditeľstiev Policajného zboru a Prezídia Policajného
zboru, vystupujúcich v elektronických médiách, ako aj prostredníctvom pracovníkov
oddelenia prevencie Kancelárie prezidenta Policajného zboru, oddelení prevencie krajských
riaditeľstiev Policajného zboru, ktorí vykonávajú prednáškovú činnosť pre verejnosť
a publikačnú činnosť na uvedenom úseku.
Rezort zdravotníctva v oblasti informovania verejnosti ako včas rozpoznať násilie
páchané na ţenách a o moţnostiach pomoci realizoval preventívne aktivity v oblasti násilia
páchaného na ţenách tak, ţe zaradil túto problematiku do sexuálnej výchovy a výchovy
k plánovanému rodičovstvu prostredníctvom medzirezortnej komisie pri Úrade verejného
zdravotníctva vo vyučovaní na ZŠ a SŠ.
Úrad verejného zdravotníctva SR v oblasti informovanosti verejnosti začal realizovať
Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity, v ktorého rámci 30
komunitných pracovníkov zaraďuje problematiku násilia páchaného na ţenách do besied
a rozhovorov.
Najdôleţitejšou informačnou a vysvetľujúcou aktivitou v záujme informovanosti
verejnosti prostredníctvom zainteresovaných odborníkov bola národná kampaň „Zastavme
domáce násilie na ţenách“, realizovaná v líniách a výzvach celoeurópskej kampane Rady
Európy .
Národná kampaň sa uskutočnila v čase od novembra 2007 do marca 2008 a v rámci
nej sa uskutočnilo mnoţstvo mediálnych a informačných aktivít, zameraných na jednotlivé
cieľové skupiny. Kampaň iniciovalo a gestorovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, pričom spolupracovalo, vzhľadom na jej európsky rozmer, s Informačnou
kanceláriou Rady Európy, s predstaviteľmi viacerých cirkví na Slovensku, ďalej
s mimovládnymi organizáciami zdruţenými pod iniciatívu s názvom Piata ţena. K plneniu
aktivít kampane sa prihlásili aj ďalšie rezorty, napríklad rezort školstva, zdravotníctva, vnútra,
ktoré spolupracovali pri niektorých vybraných aktivitách, realizovaných v rámci kampane.
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Kampaň bola otvorená 22. novembra 2007 tlačovou konferenciou za účasti ministerky
práce, sociálnych vecí a rodiny a predstaviteľov Výboru Parlamentného zhromaţdenia Rady
Európy pre rovnosť príleţitostí muţov a ţien, ktorá bola doplnená moderovanou diskusiou:
„Zapojme muţov do boja proti domácemu násiliu“
Medzi výstupy z tejto kampane patrilo usporiadanie výstavy „Umlčané svedkyne“
v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvorenie internetovej stránky
www.zastavmenasilie.sk, usporiadanie výtvarnej súťaţe na návrhy národných plagátov
kampane (dve z týchto súťaţných prác boli vystavené aj v rámci výstavy národných plagátov
všetkých členských krajín Rady Európy v Štrasburgu v predsálí Parlamentného zhromaţdenia
Rady Európy).
Zainteresovaným rezortom a inštitúciám boli poskytnuté plagáty, prostredníctvom
bilboardov a citylightov boli prezentované plagáty Rady Európy s výzvou „Volanie o pomoc
nesmieme prepočuť“ proporčne vo všetkých regiónoch Slovenska. V rámci kampane boli
odvysielané rozhlasové a televízne spoty a film reţisérky Niny Kusturica s názvom
Východiská. V rámci viacerých relácií o probléme násilia voči ţenám v médiách diskutovali
odborníci a poskytovali relevantné informácie.
Počas kampane boli expertkami z mimovládnych organizácií pripravené informačné
letáky a broţúry pre rôzne cieľové skupiny a spolupracujúce profesie, ako napríklad leták a
broţúra „Konať proti násiliu na ţenách“, publikácia „Konať proti násiliu na ţenách a deťoch“,
komix „Game over“, vysvetľujúci deťom problematiku násilia, broţúrka pre politikov a
politické strany a broţúra o právnych aspektoch násilia. Problematika prevencie
a netolerancie domáceho násilia na ţenách bola predmetom samostatnej témy X. ročníka
Olympiády ľudských práv v roku 2008.
Ministerstvo zdravotníctva SR sa zapojilo do národnej kampane za odstránenie
domáceho násilia v SR zapoţičaním putovnej výstavy „Umlčané svedkyne“ od Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výstava bola inštalovaná v átriu Ministerstva
zdravotníctva SR a ďalej postúpená ostatným zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám
rezortu. Kampaň bude pokračovať distribúciou tematických letákov a edukačných materiálov
pre vybrané zdravotnícke profesie.
Ministerstvo kultúry SR uvedenú úlohu plnilo prostredníctvom Národného
osvetového centra, konkrétne jeho organizačného útvaru Kabinetu sociálnej prevencie.
V roku 2007 usporiadalo jednodňový seminár: Prevencia kriminality v kultúrno-osvetovej
činnosti..
V roku 2006 Národné osvetové centrum v rámci Informačno-vzdelávacieho bulletinu
rezortu kultúry Sociálna prevencia – Prevencia kriminality 1/2006 uverejnilo dva príspevky s
témou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách: „Poradenstvo pre obete a svedkov
trestných činov“ a „Spoločne proti násiliu.
V roku 2007 boli v tomto bulletine zaradené dva príspevky, ktoré boli zamerané na
tému násilia páchaného na ţenách: „Nová Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej
republike“ a „Participačné prognózovanie v systéme kontroly kriminality.
Univerzitná kniţnica, Slovenská národná kniţnica a ďalšie kultúrne zariadenia sa
v rokoch 2005 – 2007 zamerali na zvyšovanie všeobecnej informovanosti o problematike
násilia páchaného na ţenách a diskriminácii ţien formou besied, prednášok a seminárov.
12. Doplniť systém celoživotného vzdelávania všetkých zainteresovaných profesií
o problematiku násilia páchaného na ženách
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
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Doplniť systém celoţivotného vzdelávania všetkých zainteresovaných profesií
o problematiku násilia páchaného na ţenách sa nepodarilo vo všetkých uvedených rezortoch,
ktoré sú určujúce pri eliminovaní tohto negatívneho fenoménu. Úlohe sa preto bude potrebné
venovať aj pri príprave nového národného akčného plánu.
Vzdelávanie sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov, probačných
a mediačných úradníkov zabezpečuje Justičná akadémia v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov. Téma „ţena – obeť“ ako objekt útokov trestných činov sa
niekoľkokrát čiastkovo vyskytla na vzdelávacích aktivitách organizovaných Justičnou
akadémiou, avšak nie ako samostatná téma.
Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Odborom zdravotníckeho vzdelávania
plánuje zaradiť problematiku násilia páchaného na ţenách do obsahu pregraduálneho a
postgaduálneho systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Poslucháči pripravujúci
sa na výkon zdravotníckeho povolania v rámci stredoškolského systému vzdelávania majú
uvedenú problematiku zahrnutú formou prednášok a besied ako povinné predmety
mimoškolskej aktivity cez koordinátora drogových závislostí.
V rámci Policajného zboru existuje systém celoţivotného vzdelávania na Akadémii
Policajného zboru v Bratislave, kde sa prostredníctvom študijného oddelenia realizujú rôzne
kurzy a školenia príslušníkov Policajného zboru. V oblasti problematiky násilia páchaného
na ţenách boli v priebehu roku 2006 iniciované a realizované školenia vyšetrovateľov
a poverených príslušníkov PZ.
Ministerstvo ţivotného prostredia SR v rámci informovanosti a prevencie svojich
zamestnancov zaraďuje vzdelávacie programy s problematikou ľudských práv do plánu
vzdelávania zamestnancov rezortu.
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.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v záujme plnenia tejto úlohy listom
oslovilo viaceré mimovládne organizácie s cieľom zaloţiť databázu expertov, ktorí by mohli
realizovať špeciálne výcviky. Následne na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v spolupráci s OZ Fenestra uskutočnilo v decembri 2006 tréningový seminár v Bratislave,
určený pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancov štátnej
správy a samosprávy. Špeciálny výcvik bol zameraný na senzibilizáciu uvedených
zamestnancov k problematike násilia na ţenách a v rodine.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti
príleţitostí, zrealizovalo aj v roku 2007 prostredníctvom lektoriek OZ Fenestra za aktívnej
spolupráce Ústredia pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately „Tréning na prevenciu a elimináciu násilia
na ţenách“.
V rezorte kultúry Národné osvetové centrum, Kabinet sociálnej prevencie, v roku 2006
vo Svätom Jure uskutočnilo sociálno-psychologický výcvik pod názvom: Nácvik praktických
zručností dôleţitých pre preventívnu činnosť v praxi. Jednou z tém odborného dvojdňového
programu bola téma fyzické, psychické a sexuálne násilie páchané na ţenách.
Národné osvetové centrum, Kabinet sociálnej prevencie, taktieţ plánuje zorganizovať
jednodňový seminár v apríli 2008 v Bratislave, ktorého hlavným cieľom bude účastníkom
poskytnúť aktuálne informácie z problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na
ţenách a v rodine pre metodikov a metodičky regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk
SR a pracovníkov inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
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V rezorte Ministerstva spravodlivosti Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej
a justičnej stráţe (ZVJS) uskutočnilo v apríli 2008 v Rekreačnom stredisku ZVJS Bukovec pri
Košiciach kurz k problematike násilia páchaného na ţenách a v rodinách so zameraním na
zaobchádzanie s páchateľmi násilných trestných činov. Zúčastnili sa ho určení pedagógovia,
psychológovia a sociálni pracovníci ústavov zboru, ktorí vykonávajú priame zaobchádzanie
s odsúdenými.
Jedným zo školení organizovaných Justičnou akadémiou bolo aj školenie
zabezpečované v spolupráci s občianskymi zdruţeniami venujúcimi sa problematike
domáceho násilia. Školenie bolo zamerané na dôsledné uplatňovanie práv poškodených,
ktorého sa zúčastnili prokurátori, sudcovia a príslušníci PZ.
V rámci spolupodieľania sa na plnení úlohy sa zástupcovia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zúčastnili tréningov trénerov, napr. v projekte Gender Mainstreaming,
ktorý úspešne zrealizovalo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR.
Zamestnanci Migračného úradu sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít týkajúcich sa
ochrany ľudských práv a slobôd ţiadateľov o udelenie azylu a azylantov, aktivít spojených
s prevenciou kriminality, prevenciou moţného obchodovania s ľuďmi, ako aj participujú na
projektoch prevencie rodového násilia, čím sa do určitej miery predchádza moţným excesom
kriminality v azylových zariadeniach. Ide o projekty „Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
samosprávy a štátnej správy k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi, komunikácie
s obeťami a pomoci obetiam“, „Posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti gender
mainstreamingu“. Ďalšie vzdelávacie aktivity sa organizujú v spolupráci s mimovládnymi
a medzinárodnými organizáciami UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov)
a IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu).
Ministerstvo zdravotníctva SR zatiaľ neuskutočnilo ţiadne osobitné vzdelávanie
v problematike násilia voči ţenám, pripravujú však vzdelávanie odborníkov a odborníčok v
zdravotníckej praxi, kde plánujú vyškoliť prvých tzv. koordinátorov a koordinátorky pre
domáce násilie v rámci kaţdého zdravotníckeho zariadenia prostredníctvom Slovenskej
komory lekárov a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s
občianskymi zdruţeniami zaoberajúcimi sa touto problematikou.
V rámci implementácie politík a aktivít zameraných na potieranie násilia páchaného na
ţenách, ale aj ďalších ohrozených skupinách ţiadateľov o udelenie azylu, sa pod gesciou
Národného úradu UNHCR na Slovensku v azylovom zariadení Gabčíkovo uskutočnil
niekoľkodňový pracovný seminár zameraný na prevenciu a postup voči sexuálnemu a rodovo
podmienenému násiliu v podmienkach azylových zariadení.
14. Zabezpečiť realizovanie špeciálnych programov pre odsúdené osoby za násilné trestné
činy súvisiace s násilím páchaným na ženách
Z: MS SR, MPSVR SR
T: 31. 5. 2008
Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráţe (ZVJS) uskutočnilo v apríli
2008 v Rekreačnom stredisku ZVJS Bukovec pri Košiciach kurz k problematike násilia
páchaného na ţenách a v rodinách so zameraním na zaobchádzanie s páchateľmi násilných
trestných činov (uvedené v bode 13). Taktieţ sa v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody
zabezpečuje realizácia špeciálnych programov s páchateľmi násilia, a to formou individuálnej
práce i formou skupinových aktivít .
Zámerom ZVJS v oblasti zaobchádzania s kategóriou odsúdených za páchanie násilia
na ţenách a v rodinách je vytvoriť podmienky na to, aby sa v kaţdom ústave na výkon trestu
odňatia slobody v priebehu roku 2008 zriadila aspoň jedna skupina odsúdených, v ktorej bude
odborný personál aplikovať špeciálny program zameraný na elimináciu prejavov násilia. S
uvedeným cieľom bude odbor výkonu väzby a výkonu trestu zabezpečovať metodické
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usmerňovanie personálu a poskytovať poradenstvo tak, aby sa postupne prehlbovalo
zaobchádzanie s páchateľmi násilných trestných činov a zvyšovala účinnosť výkonu trestu
odňatia slobody.
15. Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti eliminácie násilia
páchaného na ženách 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.
Plnenie úlohy Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR je obsiahnuté
v hodnotení úlohy č. 5, s ktorou táto úloha súvisí.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre programový
dokument IS EQUAL realizovalo v období plnenia Národného akčného plánu pre prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2005 – 2008 niekoľko projektov, ktorých
cieľom bola pomoc obetiam násilia páchaného na ţenách v rôznom kontexte a z rôznych
uhlov pohľadu, a ktoré realizovali viaceré MVO. Krátke anotácie týchto projektov uvádzame
v prílohe 1.
Ministerstvo vnútra SR sa spolupodieľa na plnení úlohy podporovania aktivít
mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti eliminácie násilia páchaného na ţenách.
Uvedená spolupráca prebieha tak na úrovni lokálnej, ako aj v rámci Prezídia PZ pri výmene
skúseností medzi aktivistkami mimovládnych organizácií a príslušníkmi Policajného zboru,
vyšetrujúcimi prípady domáceho násilia.
Viaceré občianske zdruţenia činné v oblasti špecifickej pomoci ţenám, ktoré zaţívajú
násilie, získavajú na svoje aktivity financie z rôznych grantov a projektov zo štátnej,
regionálnej alebo miestnej správy, prostredníctvom ESF, iniciatívy EQUAL, Fondu
sociálneho rozvoja.
Problematika násilia voči ţenám a v rodinách je zaradená aj v operačnom programe
Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období na roky 2007 – 2013.
III. Oblasť prevencie
Operačný cieľ:
Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácie, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii
násilia
Opatrenia na riešenie
16. V rámci realizácie Národného plánu výchovy k ľudským právam akcentovať problematiku
násilia páchaného na ženách
Z: MŠ SR
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
Ministerstvo školstva SR zaradilo plnenie tejto úlohy pre potreby výchovy
a vzdelávania ţiakov základných a stredných škôl, ako aj učiteľov týchto škôl, do Národného
plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014.
Ľudsko-právna problematika vrátane výchovy proti predsudkom je súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchova k ľudským právam sa na základných a stredných
školách v SR realizuje predovšetkým vo všeobecnovzdelávacích predmetoch (napr. občianska
výchova, etická výchova, náuka o spoločnosti). Problematiku násilia páchaného na ţenách
akcentovali jednotlivé metodicko-pedagogické centrá predovšetkým na cyklických
vzdelávaniach, ktoré poskytovali dostatok priestoru pre kombináciu záţitkových cvičení
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spojených s riadenou diskusiou a odbornými komentármi, na výmenu skúseností formou
workshopov pri vzdelávaniach.
Ako príklady moţno uviesť témy jednotlivých typov vzdelávacích aktivít pre učiteľov,
alebo aktivity uskutočnené v školách a školských zariadeniach: špecializačné kvalifikačné
štúdium – Prevencia závislostí na ZŠ, SŠ a ŠŠ, Etická výchova, Výchova k sexuálnemu
zdraviu a rodinnému ţivotu, priebeţné vzdelávanie v oblasti zvyšovania pedagogickopsychologických zručností u koordinátora prevencie závislostí a iných sociálno-patologických
javov v podmienkach škôl a školských zariadení.
Štátny pedagogický ústav ako gestor a koordinátor Národného plánu výchovy
k ľudským právam v roku 2006 pripravil vydanie metodickej príručky „Ľudské práva
a zručnosti potrebné na ich uplatnenie v škole“. Príručka sa sekundárne zaoberá aj otázkou
násilia. Metodická príručka po expedovaní na všetky základné a stredné školy v Slovenskej
republike bude slúţiť učiteľom pri realizácii výchovy a vzdelávania k ľudským právam na
uvedených školách.
MŠ SR od roku 1997 zabezpečuje pre ţiakov stredných škôl Olympiádu ľudských
práv. V poslednom období je olympiáda zameraná na problematiku diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie. V roku 2008 bol 10. jubilejný
ročník venovaný v rámci národnej kampane a kampane Rady Európy téme „Zastavme
domáce násilie voči ţenám“.
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 ženách
Z: MŠ SR a jeho priamo riadené organizácie
T: 31. 5. 2008
V procese inovácie obsahu pedagogickej dokumentácie študijného odboru sociálnovýchovný pracovník Štátny inštitút odborného vzdelávania problematiku ľudských práv
zapracoval do povinných odborných predmetov pedagogika, sociálno-právna ochrana, právna
náuka a od 1. septembra 2007 podľa nej prebieha výučba. Problematika násilia, zapracovaná
do obsahu pedagogickej dokumentácie študijného odboru sociálno-výchovný pracovník
v predmete sociálno-právna ochrana, je zaradená do tematického celku Moţnosti pomoci
rodine v podtéme Domáce násilie a rodina a Pomoc obetiam domáceho násilia.
Štátny pedagogický ústav v rámci vzdelávania o ľudských právach vypracoval
vzorové dokumenty „Stručný katalóg ľudských práv s námetmi na ich uplatnenie“ a „Deti
cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodrţiavania ľudských práv“. Tieto
publikácie boli distribuované ZŠ ale aj Migračnému úradu MV SR pre utečenecké tábory
v roku 2006.
Pre potreby vzdelávania učiteľov a ţiakov bola v roku 2007 pripravená a vydaná
metodická príručka „Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich pochopenie a uplatnenie“.
18. Realizovať vzdelávanie mediálnych pracovníkov a pracovníkov monitoringu médií
o problematike násilia páchaného na ženách
Z: MPSVR SR v spolupráci s MVO
T: priebeţne, kontrola plnenia kaţdoročne k 31. 5.
V decembri 2006 boli mediálni zamestnanci a zamestnanci monitoringu médií
pozvaní na tréningový workshop k problematike násilia páchaného na ţenách, ktorý
organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo predpokladá
pokračovať v oblasti vzdelávania mediálnych zamestnancov aj v ďalších rokoch v rámci
špeciálne navrhnutého programu pre túto cieľovú skupinu.
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Vzdelávanie zamestnancov médií sa uskutočnilo aj prostredníctvom niekoľkých
mimovládnych organizácií, ako napríklad EsFem, Aliancia ţien Slovenska, Aspekt
prostredníctvom projektov ESF a Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.
19. Vytvoriť pracovné skupiny pri Radách s cieľom motivovať verejnoprávne médiá
k informovaniu o násilí páchanom na ženách v zmysle odborných poznatkov
o problematike
Z: MPSVR SR v spolupráci s Radou STV a Rozhlasovou radou
T: 31. 5. 2006
Táto úloha vzhľadom na personálne zmeny v predsedníctve a členstve v jednotlivých
radách bola realizovaná len čiastočne, uviazla na úrovni návrhov a vyţaduje si spoluprácu aj
v ďalšom období. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2006 rokovalo
s predsedom Rady STV a iniciovalo stretnutia s Radou STV v záujme vytvorenia pracovnej
skupiny pri Rade STV. Bolo dohodnuté, ţe úlohou tejto pracovnej skupiny bude presadzovať
problematiku násilia v programovej skladbe vysielania tak, aby STV zaradila vhodné tematické
dokumenty do konkrétnych spravodajských a publicistických programov.
Rada Slovenského rozhlasu navrhla v roku 2006 spoluprácu na základe „Rámcového
návrhu Slovenského rozhlasu k národnému akčnému plánu pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ţenách“. Materiál obsahoval návrh Slovenského rozhlasu na zaradenie
vysielacích blokov k tejto problematike. Rada dodala vypracovaný koncepčný plán činnosti
a prisľúbila spoluprácu s navrhnutými redaktormi. Táto spolupráca sa však nerealizovala. STV
ako aj Slovenský rozhlas intenzívne spolupracovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v rámci národnej kampane “Zastavme domáce násilie voči ţenám“.
Rada STV oznámila, ţe sa pravidelne na svojich zasadnutiach venuje prerokúvaniu
sťaţností a podnetov, ktoré predkladajú samotní členovia rady, alebo ich zasielajú diváci,
prípadne sú Rade STV postúpené Radou pre vysielanie a retransmisiu a Ministerstvom
kultúry SR. Za obdobie rokov 2005 – 2008 Rada STV nezaznamenala sťaţnosť alebo podnet
na program STV týkajúci sa problematiky násilia páchaného na ţenách.
20. Realizovať vzdelávacie a informačné aktivity na zvyšovanie právneho povedomia
o nezákonnosti obťažovania 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.
V roku 2007 Komisia rovnosti príleţitostí ţien a muţov KOZ SR organizovala kurzy
zvyšovania rodového povedomia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré boli určené
zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov s cieľom priblíţiť im problematiku
diskriminácie na základe pohlavia a sexuálneho obťaţovania na pracovisku – s ťaţiskom na
analýzu fenoménu „rodovej rovnosti“ a právnych aspektov rodovej diskriminácie. Komisia
rovnosti príleţitostí muţov a ţien pri Konfederácii odborových zväzov SR bola aj jedným
z partnerov Programu iniciatívy IS EQUAL, opatrenie 4.1 s názvom Sexuálne obťaţovanie na
pracovisku.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v priebehu roka 2005 realizovalo
projekt informačno-mediálnej antidiskriminačnej kampane. Kampaň prebiehala v rámci
Komunitného akčného programu Európskej únie. V rámci tejto kampane stredisko
zabezpečilo odborné semináre s osobitným zameraním na uplatňovanie antidiskriminačného
zákona, na eliminovanie prípadov obťaţovania vrátane sexuálneho obťaţovania. Cieľovými
skupinami boli zamestnávatelia, študenti vybraných stredných škôl, inšpektori
z inšpektorátov práce a sudcovia všeobecných súdov. Na všetkých uvedených aktivitách sa
odbornými konzultáciami, ale i aktívnou účasťou na odborných seminároch, podieľali
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zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Osobitnú cieľovú skupinu v rámci antidiskriminačnej kampane strediska v roku 2006
tvorili sudcovia všeobecných súdov Slovenskej republiky. Odborné semináre boli zamerané
na rozhodovanie slovenských a európskych súdov s cieľom poukázať na judikatúru
v rozhodovaní o dodrţiavaní zásady rovnakého zaobchádzania, o zákaze diskriminácie,
obťaţovania vrátane sexuálneho obťaţovania ako jednej z jeho foriem, za účelom
zjednocovania rozhodovacej praxe súdov.
V roku 2006 stredisko uskutočnilo prednášky a semináre s osobitným zameraním
na tému „Antidiskriminačná legislatíva a riešenie konkrétnych prípadov diskriminácie na
trhu práce“. Cieľovou skupinou boli zamestnanci inšpektorátov práce, ktorí boli poučení o
príčinách a okolnostiach vzniku, o dôsledkoch a o moţnostiach a spôsoboch odhaľovania
prípadov obťaţovania u zamestnávateľov počas výkonu inšpekcií.
V októbri 2007 v rámci seminára organizovaného Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, zameraného na prevenciu a elimináciu domáceho násilia, špeciálne
určeného pre riaditeľov odborov sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, boli lektorkou zo strediska účastníkom poskytnuté informácie ochrannej
a podpornej funkcii strediska a jeho monitoringu a výskume v oblasti ľudských práv v SR.
Súčasťou seminára bolo riešenie praktických prípadov obťaţovania v pracovnoprávnych
a obdobných právnych vzťahoch, s ktorými sa obete obrátili na stredisko.
Stredisko tému ako sa brániť pri obťaţovaní v pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov prezentovalo aj v médiách (denníky Sme, Hospodárske noviny, v televízii
JOJ, v Slovenskom rozhlase).
21. Informovať ženy zo špecificky ohrozených znevýhodnených skupín o problematike
páchania násilia na ženách a o možnostiach pomoci týmto ženám
Z: Migračný úrad, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, MPSVR SR v spolupráci
s MVO
T: priebeţne, kontrola kaţdoročne k 31. 5.
V zmysle uznesenia vlády SR č. 635/2005 Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
(ďalej len „migračný úrad“) prijal opatrenia v prospech ochrany ţiadateľov o udelenie azylu,
najmä tzv. zraniteľných skupín, ako sú osamelé mladé ţeny a dievčatá, matky s deťmi,
maloletí bez sprievodu, ţiadatelia o udelenie azylu vyššieho veku, telesne a duševne
handicapované osoby. Tieto preventívne aktivity prebiehajú v rámci širokého spektra stratégie
prevencie kriminality ako celku.
Informovanie mladých ţien, ţiadateliek o udelenie azylu, o rozličných formách
vykorisťovania prebiehalo prostredníctvom rôznych projektov, ako bol napríklad projekt pod
názvom „Prevencie rodovo podmieneného násilia“, ktorý zrealizovala v roku 2006 v
azylovom zariadení Gabčíkovo Ekumenická rada cirkví. V roku 2007 sa v PT Gabčíkovo
zrealizoval kontinuálny projekt Ekumenickej rady cirkví zameraný na prevenciu voči
sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu.
Preventívne pôsobenie proti zneuţívaniu najmä mladých ţien prebieha aj v rámci
širokého spektra projektov zameraných na sociálnu pomoc a ochranu ţiadateľov o azyl z
finančných prostriedkov Európskeho utečeneckého fondu (ERF I a ERF II). V tomto smere
bol v roku 2007 vo všetkých azylových zariadeniach migračného úradu v rámci ERF II
zrealizovaný projekt „Sociálne, právne a psychologické poradenstvo a asistencia, materiálna
starostlivosť a zabezpečenie voľnočasových aktivít ţiadateľom o udelenie azylu a azylantom s
dôrazom na starostlivosť o maloletých a ostatné zraniteľné osoby“.
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej len ÚSVRK) sa
spolupodieľal na vytváraní optimálnejších podmienok pre realizáciu systémových krokov
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v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách so zreteľom na marginalizované
rómske komunity, kde príslušníci týchto komunít predstavujú viacnásobne znevýhodnenú
skupinu obyvateľstva. Rámec týchto krokov predstavovali iniciatívy ÚSVRK v zmysle
kompetencií od medzinárodnej po lokálnu úroveň s dôrazom na zvýšenie informovanosti
obyvateľov rómskych komunít a podporu prevencie.
ÚSVRK v rámci transformácie grantovej schémy v roku 2007 vytvoril oprávneným
ţiadateľom priestor pre podporu komunitných centier za účelom posilnenia komunitných
a osvetových činností zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov, aktivít
smerujúcich k podpore zmien v komunitách, k aktivizovaniu komunity pri riešení problémov
a zvyšovaní kvality ţivota, a to prostredníctvom vzdelávacích/školiacich aktivít, workshopov
pre komunitných/terénnych pracovníkov nízkoprahových aktivít, prevenčných programov,
ako i programov zameraných na zvýšenie informovanosti cieľových skupín v sociálnej,
zdravotnej sfére a zvyšovaní právneho povedomia.
Z hľadiska posilnenia účinnej prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách
vrátane obchodovania s ľuďmi úrad upriamil pozornosť aj na vzdelávanie svojich
zamestnancov a zamestnankýň pôsobiacich najmä na regionálnej úrovni v danej problematike.
Úrad zintenzívnil spoluprácu s Ministerstvom vnútra SR v oblasti boja proti obchodovaniu
s ľuďmi. Zamestnankyne a zamestnanci regionálnych kancelárii úradu sa v rámci ďalšieho
vzdelávania zamestnancov samosprávy a štátnej správy zúčastnili odborného seminára
k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi a komunikácie s obeťami a pomoci obetiam.
Prostredníctvom regionálnych kancelárií úrad sprostredkoval informačné letáky,
obsahovo zamerané na pomoc obetiam obchodovania, spracované Krízovým centrom
DOTYK, mimovládnym organizáciám, pracovníkom komunitných centier, komunitným
sociálnym zamestnancom a asistentom komunitnej sociálnej práce pôsobiacim v teritóriu
jednotlivých regionálnych kancelárií .
ÚSVRK bol v roku 2007 oslovený pracovníčkou Divízie Rómov a kočovníkov pri
Rade Európy (ďalej len divízia) pre spoluprácu v rámci pilotného projektu mediátori –
ochrana pred obchodovaním s ľuďmi. Cieľom medzinárodného projektu bolo vyškoliť
vybrané adeptky/adeptov jednotlivých krajín (Slovenska, Moldavska, Albánsko, ) pre prácu
mediátoriek/mediátorov pôsobiacich v rómskych komunitách. Pre kaţdú krajinu bol
stanovený maximálny počet troch osôb.
22. Sprístupniť informácie o pomoci ženám, obetiach násilia na webovej stránke
Z: MPSVR SR
T: 31. 12. 2005
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci internetovej stránky rezortu
www.employment.gov.sk zaradilo problematiku násilia na ţenách do časti prezentovanej na
úvodnej strane „Prevencia a eliminácia násilia na ţenách.“
Súčasťou internetovej stránky ministerstva je zároveň aj podsekcia
www.gender.gov.sk, ktorá bola vytvorená v rámci projektu PHARE “Posilňovanie
administratívnych kapacít v oblasti Gender Mainstreaming na Slovensku“. Táto stránka
obsahuje podrobné informácie a dokumenty z oblasti problematiky násilia na ţenách.
V rámci národnej kampane „Zastavme domáce násilie na ţenách“ bola zriadená
v novembri 2007 internetová stránka www.zastavmenasilie.sk, na ktorej bolo do konca marca
2008 od jej otvorenia zaznamenaných viac ako 32 000 uţívateľských prekliknutí. Uvedená
internetová stránka je priebeţne aktualizovaná a dopĺňaná o aktivity, dostupné informácie,
kontakty, je moţné sa na nej zúčastniť ankety a „barometra“ názorov verejnosti na závaţné
otázky v oblasti násilia páchaného na ţenách. Web stránka okrem všeobecných a odborných
informácií o kampani a problematike násilia obsahuje aj databázu krízových liniek, poradní
a moţností poskytnutia sluţieb a ubytovania pre týrané ţeny, deti a obete domáceho násilia.
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IV. Oblasť výskumu
Operačný cieľ:
Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia páchaného na ženách
Opatrenia na riešenie
23. Skvalitniť existujúci systém štatistického výkazníctva (vrátane rezortných
administratívnych zdrojov) v oblasti násilia páchaného na ženách
Z: MPSVR SR, MV SR, MS SR, GP SR, MZ SR v spolupráci s VÚC
T: 31. 5. 2006
Existujúci spôsob štatistického výkazníctva dostatočne nepokrýva všetky oblasti
problematiky násilia páchaného na ţenách. Údaje o prevalencii násilia, údaje spojené
s páchateľmi násilia, so sluţbami poskytovanými obetiam násilia v celej ich šírke, s výškou
nákladov vyvolaných násilím a prípadne ďalšie, je moţné získavať z rôznych zdrojov
prostredníctvom vnútorných štatistík jednotlivých rezortov. Neexistuje však ucelená
centrálna databáza všetkých potrebných údajov. V súčasnosti túto úlohu aktuálne rieši
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Problematika násilia páchaného na ţenách
si vyţaduje v rámci štatistického zisťovania špeciálne výkazy, ktoré bude potrebné
vypracovať v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj s úradmi
jednotlivých samosprávnych krajov.
Na základe námetov zo všetkých prokuratúr v Slovenskej republike pripravil trestný
odbor Generálnej prokuratúry SR návrh na doplnenie štatistických údajov v evidenčnom
trestnom liste, ktorý sa vyplňuje v kaţdej trestnej veci o kaţdom páchateľovi. Odbor
informatiky Generálnej prokuratúry SR navrhované údaje zapracoval do evidenčných
trestných listov za účelom skvalitnenia existujúceho systému štatistického výkazníctva
v oblasti násilia páchaného na ţenách.
Nové doplnené evidenčné trestné listy pouţívajú všetky prokuratúry s tým, aby
prokurátori v prípade registrovania trestnej činnosti páchanej na ţenách a v rodinách vyplnili
čo najviac novo zavedených poloţiek, ktoré poskytnú obraz o rodine, týranej ţene,
páchateľovi trestného činu i prostredí, v ktorom došlo ku skutku.
Oddelenie rezortnej štatistiky a výkazníctva Ministerstva spravodlivosti SR
v spolupráci so sekciou trestného práva MS SR rozšírilo sledovanie z trestnej štatistiky o údaj
kód G „poškodená osoba – ţena“ a kód E – „osobitne sledované zameranie trestných činov domáce násilie“.
Ministerstvo zdravotníctva SR v súčasnosti pracuje na úlohe postupného zavádzania
dôslednej evidencie násilných činov spáchaných na ţenách v zdravotníckej dokumentácii ako
aj poskytnutím adekvátnej krízovej intervencie zo strany zdravotníckych zamestnancov.
Po schválení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného
na ţenách na roky 2005 – 2008 MŠ SR zabezpečilo okrem iného štatistické sledovanie
dievčat vo výkaze Škol (MŠ SR 3a-01) o prospechu ţiakov v základných a špeciálnych
školách.
Údaje o poskytovaných sluţbách v oblasti násilia je moţné zistiť zo štatistík
vedených vyššími územnými celkami. Štatistiky v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike obsahujú údaje o počte klientov, o forme poskytovanej sociálnej pomoci, o
sociálnej prevencii a ďalšie.
V Ţilinskom samosprávnom kraji v zmysle schválenej metodiky pre poskytnutie
finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálne poradenstvo a vykonávajúcim
sociálnu prevenciu je jednou z podmienok mesačné zasielanie hlásení, v ktorom tieto
organizácie vykazujú svoju činnosť. Toto hlásenie obsahuje údaje o počte klientov, o forme
poskytnutia sociálnej pomoci, o sociálnej prevencii a iných aktivitách, ktoré v oblasti
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sociálnej pomoci tieto organizácie vykonávajú. Okrem týchto údajov je uvádzaný aj časový
rozsah sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie.
Banskobystrický samosprávny kraj má vypracovaný výkaz štatistického zisťovania
o vykonávaní sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany, poskytovaní sociálneho
poradenstva, ktorého prostredníctvom sa zisťuje aj počet osôb, na ktorých je páchané násilie
a konkrétna forma násilia. Do budúcnosti sa uvaţuje aj o aktívnej účasti na tejto problematike
nad rámec svojich kompetencií.
Bratislavský samosprávny kraj na stretnutiach so štatutárnymi zástupcami neziskových
organizácií, zariadení sociálnych sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a zástupcami obcí
vyzýva k aktívnej spolupráci a dodrţiavaniu zásad pri spracovávaní štatistických výkazov
v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Mimovládne organizácie poskytujúce sociálne sluţby raz ročne predkladajú
Košickému samosprávnemu kraju v mesiaci máj výročnú správu so štatistickými výkazmi
o činnosti aj v oblasti násilia páchaného na ţenách.
24. V nadväznosti na skvalitnenie informácií v oblasti násilia na ženách 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
Realizácia tejto úlohy úzko súvisí a nadväzuje na úlohu č.23, po ktorej splnení sa
v rámci rokovaní so ŠÚ SR vytvorí systém súhrnného spracovania štatistických údajov o
násilí páchanom na ţenách a zabezpečí sa ich pravidelné publikovanie.
25. Realizovať výskumy a prieskumy o násilí páchanom na ženách (vrátane špecificky
znevýhodnených skupín žien) ako požiadavky 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
Výskumy v oblasti násilia páchaného na ţenách boli prevaţne realizované na podnet
a z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Prvý reprezentatívny výskum v tejto oblasti na Slovensku bol uskutočnený pred
schválením Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ţenách. Ide o výskum Bodnárová B. - Filadelfiová J.: Domáce násilie a násilie páchané na
ţenách v SR, Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2003. V súčasnej dobe sa spracovávajú
dáta zo zopakovania tohto výskumu a budú slúţiť na porovnanie výskytu násilia na ţenách
zo strany partnera, ale aj zo strany ostatných muţov. Zároveň porovnávajú postoje slovenskej
populácie k problematike násilia a domáceho násilia na ţenách z odstupu 5 rokov.
Teoretické a empirické poznatky o šikanovaní a sexuálnom obťaţovaní na pracovisku
podáva výskumná správa B. Holubovej: „Šikanovanie a sexuálne obťaţovanie na
pracovisku“, ktorú v roku 2006 z podnetu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny. Spracováva dáta z reprezentatívneho
kvantitatívneho výskumu šikanovania a sexuálneho obťaţovania na pracovisku, ktorý bol
realizovaný dotazníkovou metódou v októbri 2006 na výberovej vzorke 1 041 respondentov
pracujúcej populácie. Skúsenosť s prejavom šikanovania na pracovisku malo v priebehu
posledných piatich rokov takmer 83 % respondentov. S aspoň jedným prejavom sexuálneho
obťaţovania na pracovisku sa v priebehu ostatných piatich rokov stretlo viac ako 66 %
respondentov. Najčastejšími prejavmi sexuálneho obťaţovania, s ktorými sa respondenti
stretli, boli poznámky a komentáre sexuálnej povahy, dvojzmyselné a sexuálne podfarbené
vtipy a nevhodné oslovovanie. Ţeny označili 2-krát viac osobných skúseností s prejavmi
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sexuálneho obťaţovania ako muţi. Poznatky o výskyte šikanovania a sexuálneho
obťaţovania na pracovisku dopĺňajú prípadové štúdie, analýza medializovaných prípadov
a stratégie prevencie vo výskumnej správe B. Holubovej: „Sexuálne a šikanózne obťaţovanie
ţien na pracovisku“ z roku 2007.
Monitoring organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia bol
realizovaný z podnetu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a realizátorom bol
Inštitút pre výskum práce a rodiny, B. Holubová v roku 2006. Správa „Monitoring
organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia“ prezentuje v súhrnnej podobe
aktuálne údaje o organizáciách poskytujúcich pomoc obetiam násilia, sluţbách ubytovania,
skríningu domáceho násilia a postintervenčných sluţbách a pod. a je doplnená
monitorovacími dotazníkmi.
V rezorte školstva na základe poţiadaviek vyplývajúcich z Národného plánu
výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 vznikol sociologický výskum uplatňovania
ľudských práv, realizovaný Ústavom informácií a prognóz školstva v spolupráci so Štátnym
pedagogickým ústavom a Štátnou inšpekciou. Jeho závery majú pomôcť vytvoriť celkový
obraz o výchove k ľudským právam a o moţných nedostatkoch v uplatňovaní ľudských práv
v školách a rodinách na Slovensku. Súčasťou výskumu bolo aj zistenie miery akceptácie
násilia páchaného na ţenách v postojoch ţiakov základných a stredných škôl.
Ministerstvo školstva SR a jeho priamo riadené organizácie uskutočnili základné
vstupné výskumy, resp. prieskumy, ktoré neboli samostatne venované násiliu páchanom na
ţenách, ale tvoria základ budúceho sledovania. Vykonaný bol Prieskum o postavení dieťaťa
a ţiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme v Slovenskej republike
a Monitorovací a hodnotiaci systém rozsahu a kvality výučby k ľudským právam je v štádiu
postupného riešenia.
Podľa Migračného úradu MV SR prevencia kriminálnej činnosti v azylových
zariadeniach prebieha prostredníctvom špecializovaných programov. Tieto programy
informujú cieľovú skupinu o moţných nebezpečenstvách zneuţitia. V PT Gabčíkovo sa
uskutočnil projekt výskumu prevencie sexuálneho a gender násilia medzi ţiadateľmi
o udelenie azylu pod názvom „Prevencia a monitorovanie sexuálne a genderovo (rodovo)
podmieneného násilia medzi osobami ţiadajúcimi o azyl v SR“, ktorý v spolupráci
migračného úradu, UNHCR a Slovenskej humanitnej rady zrealizoval dobrovoľník OSN.
Neboli zistené ţiadne formy sexuálneho zneuţívania, ani iné excesy zneuţívania tejto
cieľovej skupiny v azylových zariadeniach.
MK SR pripravilo v roku 2005 Návrh Stratégie rozvoja kultúrnych potrieb
znevýhodnených skupín obyvateľstva do roku 2007. Príprave predmetného dokumentu
predchádzalo vytvorenie viacerých pracovných skupín, vrátane expertov na rodovú
problematiku. Súčasťou podkladov k príprave stratégie bol dotazník pre mimovládne
organizácie prostredníctvom ktorého sa uskutočnil miniprieskum kultúrnych potrieb
marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane hľadania kultúrnych mechanizmov na
podporu problematiky rodovej rovnosti. Výstupom z týchto aktivít je od roku 2005 grantový
program MK SR - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva, zameraný na prevenciu
všetkých foriem násilia.
26. Finančne zabezpečiť zapojenie SR do programov EÚ podporujúcich výskum násilia
páchaného na ženách
Z: MPSVR SR, MF SR
T: 31. 5. 2008
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako hlavný gestor plnenia tejto úlohy
nevyzvalo Ministerstvo financií SR na spoluprácu z dôvodu, ţe ţiadna organizácia
nepredloţila ţiadosť, a preto nebolo potrebné kofinancovanie realizovať.
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27. Vypracovať monitorovacie správy o implementácii politík a aktivít zameraných
na potieranie násilia páchaného na ženách 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
Vzhľadom na náročnosť plnenia tejto úlohy ju zodpovední plnitelia nemohli
uskutočniť v rámci vlastných kapacít. Jej plnenie bude zaradené ako jeden z komponentov
projektu „Komparatívny a evolučný výskum domáceho násilia a násilia páchaného na
ţenách“, ktorý vykoná Inštitút pre výskum práce a rodiny na základe memoranda
o porozumení medzi UNIFEM (Rozvojový fond OSN pre ţeny) a zadávateľom
(Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR) z 15. 11. 2007.
Záver
Porušenie práva na dôstojný ţivot, integritu osobnosti, práva na ochranu pred
neľudským a poniţujúcim správaním je podstatou kaţdého násilia, teda aj násilia voči
ţenám, ktoré predstavuje významné porušovanie ľudských práv ţien.
Slovenská republika pristúpila k medzinárodným dohovorom a ľudskoprávnym
dokumentom, ktoré upravujú aj problematiku násilia páchaného na ţenách. Z nich
povaţujeme za najdôleţitejší Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien
(CEDAW) a Deklaráciu OSN o eliminácii násilia voči ţenám.
K riešeniu problematiky násilia páchaného na ţenách vláda SR prijala dva dôleţité
dokumenty: v roku 2004 Národnú stratégiu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ţenách a v rodinách a v záujme efektívneho napĺňania Národnej stratégie v roku 2005
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2005-2008. Prijatie a implementovanie dokumentov, ktoré prinášajú záväzné úlohy na elimináciu
a prevenciu násilia páchaného na ţenách, moţno povaţovať za záujem štátu aktívne
participovať na eliminácii násilia voči ţenám.
Programové vyhlásenie vlády SR z roku 2006 má za cieľ sa v rámci preventívnych
programov na elimináciu domáceho násilia zamerať na efektívnejšie zabezpečenie
komplexného multidisciplinárneho prístupu, efektívnej pomoci obetiam násilia a vytvorenie
širokého rámca spolupracujúcich subjektov poskytujúcich sluţby zodpovedajúce európskym
štandardom v tejto oblasti.
Predkladaná správa o plnení úloh Národného akčného plánu pre prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2005 – 2008 umoţňuje vytvoriť si prehľad
o tom, ako boli naplnené ciele tohto akčného plánu, čo sa podarilo uskutočniť, a kde sú
rezervy. Veľkou rezervou realizovania uvedeného plánu bolo porušenie zásady
realizovateľnosti (teda potreby jej finančného zabezpečenia). Dôleţitým problémom
realizovania akčného plánu sa ukázalo byť nedostatočné skoordinovanie práce pomáhajúcich
profesií na úrovni regiónov. S aktivitami v záujme vytvárania intervenčných tímov sa začalo
len v niekoľkých regiónoch. Zviditeľnila sa potreba skvalitniť vzdelávanie všetkých profesií,
ktoré sú v kontakte s obeťami násilia. Pokračovanie v zbere štatistických údajov a získavanie
výskumných údajov bude nutnou podmienkou pre zdokonalenie aktivít v oblasti prevencie
a eliminácie násilia voči ţenám v budúcom období, konkrétne v rokoch 2009 aţ 2012.
Na toto obdobie bude pripravený nový akčný plán, ktorý v zmysle návrhu uznesenia
vlády SR by mal byť predloţený na schválenie vláde SR v decembri 2008. Tento akčný plán
bude mať za cieľ ďalej pracovať v oblastiach, v ktorých sa uţ podarilo vytvoriť základnú bázu
pre poskytovanie pomoci ţenám, na ktorých bolo páchané násilie. Taktieţ bude
nutné stanoviť si nové úlohy, ktoré nemohli byť obsiahnuté v prvom akčnom pláne na roky

22

2005 – 2008. Dostatočné finančné prostriedky vymedzené na realizáciu akčného plánu budú
zárukou jeho profesionálneho vykonávania a rozšírenia aktérov aj o tie subjekty, ktoré by bez
finančnej pomoci štátu neboli schopné samostatne zabezpečiť potrebné aktivity.
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