
Novinky č. 4 z KMC 
 

Posielame vám novinky z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené 

a domáce násilie. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory 

a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí 

v prevencii násilia.  

 

*** 

Dňa 18. novembra 2016 sme zorganizovali stretnutie pre odbornú verejnosť, na ktorom si 

účastníčky a účastníci mohli vypočuť prednášku zástupkyne Slovenskej republiky pred 

Európskym súdom pre ľudské práva, JUDr. Marice Pirošíkovej na tému "Možnosti využívania 

rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia na ženách a 

domáceho násilia".  

Po prednáške nasledovala živá diskusia a výmena skúseností medzi predstaviteľkami 

mimovládnych organizácií, ktorým záleží na zlepšení situácie žien zažívajúcich násilie. 

Veríme, že informovanie o možnostiach využívania rozhodovacej praxe ESĽP pre pomáhajúce 

profesie môže prispieť k zvýšeniu ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie a ich detí.  KMC 

chce aj takto posilniť expertízu pomáhajúcich profesií a expertiek/ expertov v oblasti 

prevencie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. 

 

 

*** 

V dňoch 8.-10. novembra 2016 navštívila Slovensko Jannike Haaverstad, policajná 

koordinátorka pre prípady domáceho násilia v policajnom distrikte Asker a Baerum z Nórska. 



Slovenským policajtom a policajtkám predniesla svoj príspevok o tom, ako nórska polícia 

postupuje v prípadoch domáceho násilia a násilia v partnerských vzťahoch a ako sa tieto 

poznatky môžu využiť v našej praxi. Zaujímali nás aj ďalšie podrobnosti jej práce. S Jannike 

Haaverstad sa rozprávala Sára Činčurová. Rozhovor tu. 

 
 

*** 

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia 

páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní 

aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného 

dňa ľudských práv. 

https://dennikn.sk/blog/norska-policajtka-ak-obeti-neuverime-nasilie-neuvidime/


Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu 

občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách 

stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej 

dôstojnosti. Čítajte viac tu. 

*** 

Sledujte naše aktivity, posty z terénu, odkazy na zaujímavé rozhovory a články na 

facebookovej stránke KMC https://www.facebook.com/kmcrpn/  

 

 

 

 

*** 

Projekt KMC je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. 

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného 

mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo 

výške 2.000.000 Eur.  

 

Prijímateľom grantu je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého Odbor 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je odborným garantom a koordinátorom projektu. 

Aktivity projektu realizuje príjemca a partneri projektu: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 

Rada Európy, Nórske centrum pre násilie a štúdie traumatického stresu. 

 

Kontakt:  

Koordinačno - metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie 

Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava 

Tel: 02/20 442 500 

E-mail: kmc@kmc.gov.sk 

www.zastavmenasilie.sk 
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