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Problematika násilia páchaného na ženách

Násilie na ženách ako záležitosť

 ľudských práv

 celospoločenského významu a záujmu

 nerovnomerného rozdelenia moci

 Prevencie, odstraňovania rodových stereotypov

 nulovej tolerancie

 koordinovaných a špecializovaných služieb pomoci



Vládne dokumenty v oblasti prevencie a 

eliminácie násilia

 Národná stratégia na  prevenciu a elimináciu 

násilia páchaného na ženách a v rodinách 

(2004) 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu  

násilia páchaného na ženách na roky 2005 –

2008 (2005))



Rok 2008 
výstupy z hodnotenia 1. NAP

 potreba skvalitniť a zvýšiť počet zariadení a poskytovaných 
služieb vo vzťahu k ich dostupnosti a kvalite vzhľadom na 
európske štandardy

 nedostatočné skoordinovanie práce pomáhajúcich profesií 

na úrovni regiónov a financovanie uvedených služieb

 nedôsledná koordinácia všetkých súčastí pomoci obetiam 
násilia formou vytvárania intervenčných tímov vo všetkých 
regiónoch Slovenska

 nedoriešené problémy v legislatíve a vo vyšetrovaní 

 potreba skvalitniť vzdelávanie všetkých profesií, ktoré sú 
v kontakte s obeťami násilia

 skvalitniť zber štatistických údajov a získavanie výskumných 
údajov



Zahraničné skúsenosti s nadväzujúcimi 

akčnými plánmi

Formy plánov:

 Rôzne druhy komplexných plánov

 Plány pre domáce násilie

 Plány pre násilie na ženách

Práca s obsahom

 Postupné pridávanie oblastí

 Prvý plán veľmi komplexný a ďalšie 

so špeciálnym zameraním



4 základné oblasti väčšiny akčných plánov

 pomoc obetiam násilia

 práca s páchateľmi

 vzdelávanie pomáhajúcich profesií  

 šírenie poznatkov o násilí v záujme

prevencie a zmeny postojov voči 

násiliu



I. Oblasť trestnoprávneho a občiansko 

právneho rámca

Je potrebné

 na základe zahraničných skúseností zváženie  prípravy 
nového špecifického zákona o všetkých formách násilia voči 
ženám, resp. o domácom násilí   

 skvalitniť prácu, zaangažovanie a postoje k prípadom násilia 
na ženách u všetkých profesií aktívnych v trestno-právnej 
a občiansko-právnej oblasti (súdy, polícia, prokuratúra, 
advokácia) primeranými prostriedkami – informácie, 
nariadenia, príkazy, záväzné pokyny a pod).  

 zvýšiť znalosti  uvedených profesií  v oblasti 
medzinárodných dohovorov (napríklad Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien a jeho Opčný protokol) 
a ich využívania v praxi



II. Oblasť poskytovania pomoci ženám, 

ktoré zažili alebo zažívajú násilie

Je potrebné

 uviesť do praxe vypracované štandardy na zabezpečenie 

adekvátnej pomoci a ochrany osobám, obetiam násilia pre 

jednotlivé skupiny zainteresovaných pracovníkov  

(v oblasti polície, sociálnej práce, zdravotníctva, školstva 

a pod.)

 vytvoriť integrované intervenčné tímy odborníkov, 

stanoviť spôsob spolupráce s konkrétnymi aktivitami, 

kompetenciami a zodpovednosťami jednotlivých členov 

a členiek týchto tímov 

. . .



II. Oblasť poskytovania pomoci ženám, 

ktoré zažili alebo zažívajú násilie

 zlepšiť poskytovanie pomoci a podpory v sieti 
sociálnych služieb na podporu týraných žien a ich 
detí (napr.  bezpečné ubytovanie, ochrana a pomoc 
a poradenské služby prostredníctvom krízových 
telefonických liniek alebo poradenských centier )

 zriadiť minimálne jedno krízové centrum a bezpečný 
ženský dom v každom regióne Slovenska, ktoré budú 
spĺňať európske štandardy

. . .



II. Oblasť poskytovania pomoci ženám, 

ktoré zažili alebo zažívajú násilie

 zlepšiť  úroveň spolupráce a vedomostí 
o adekvátnych nástrojoch pomoci obetiam násilia a 
rozširovanie informácií o možnostiach pomoci  

 zefektívniť vzdelávanie všetkých zainteresovaných 
profesijných skupín, ktoré prichádzajú do styku so 
ženami, ktoré sa stali obeťami násilia (polícia, 
zdravotnícke profesie, sudcovia/sudkyne a právnické 
profesie, sociálni pracovníci a pracovníčky 
a psychológovia a psychologičky, probační úradníci a 
úradníčky, mediační úradníci a úradníčky, duchovní 
ai.) 



III. Oblasť prevencie

Je potrebné

 zintenzívniť preventívnu prácu prostredníctvom 

výchovy a vzdelávania

 odstraňovať rodové stereotypy v domácej aj 

inštitucionalizovanej výchove ako aj v celej 

spoločnosti

 zvýšiť porozumenie špecifickosti príčin a súvislostí 

jednotlivých foriem násilia páchaného na ženách a 

vyžadovať nulovú toleranciu násilia

 skvalitniť prácu s médiami 



IV. Oblasť výskumu

Je potrebné

 zaviesť resp. zdokonaliť postupy získavania 
špecifických štatistických údajov za jednotlivé 
rezorty  a ich následné centrálne spracovanie  

 pokračovať v získavaní výskumných údajov  o 
rôznych formách násilia

 pokračovať v kooperácii a výmene informácií 
a príkladov dobrej praxe medzi výskumnou sférou 
a štátnou správou ako nevyhnutného predpokladu na 
budúce zabezpečenie rozvoja  inštitucionálnej a 
legislatívnej siete a rozvoja potrebných politík, 
služieb pomoci a ochrany obetí



V. Násilie voči ženám na pracovisku

Je potrebné

 informovať verejnosť a rozvíjať vzdelávanie 

expertov a zamestnávateľov

 uskutočňovať praktické aktivity ochrany pred 

touto formou násilia 



VI. Práca s páchateľmi násilia

Je potrebné

 vytvárať podmienky pre prácu s páchateľmi 

násilia na slobode v rôznych poradenských 

centrách a v ústavoch na výkon trestu odňatia 

slobody

 vzdelávať expertov a psychológov na 

aplikovanie špeciálnych programov 

zameraných na elimináciu prejavov násilia



Ďakujem za pozornosť


