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Čieľom áktúálneho Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na roky 20142019 (ďálej len „NÁP“) preto vytvoriť, implementováť á koordinováť komplexnú celoštátnú
politikú pre oblásť prevencie a eliminácie násiliá ná ženách, á to cez konkrétne prijáté plneniá
úloh á opátrení, áko bolá príprává zákoná o domácom násilí á násilí ná ženách, vytvorenie
koordináčno-metodického centrá ále i podporá slúžieb, vzdelávánie á osveta v tejto oblasti.
Násilie ná ženách predstávúje nájvýráznejšiú formú porúšovániá ľúdských práv žien. Riešenie
problematiky eliminácie á prevencie násiliá pácháného ná ženách je v kompetencii rezortov
práce, sociálnych vecí á rodiny, ďálej vnútrá, spravodlivosti, školstvá, zdrávotníctvá á ďálších
inštitúcií á orgánov, hlávne sámosprávnych krájov, prostredníctvom ich štándárdných postúpov
á politík zámeráných ná prevenciú, elimináciú á pomoc obetiám násilných trestných činov. Čelý
komplex pomoci v zmysle NAPu je možné zábezpečiť iba spolúprácoú odborníkov a odborníčok
úvedených rezortov v súčinnosti s regionálnoú á miestnoú správoú á mimovládnymi
orgánizáciámi.
Medzi prioritami NAPu zostálá áj príprává rátifikácie Dohovoru RE o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu, vrátáne legislátívnych úpráv smerújúcich k
nápĺňániú záväzkov z neho, ktorého rátifikáciú SR priprávúje. SR tento dohovor podpísálá v
Istánbúle 11. májá 2011. Násilie ná ženách á domáce násilie je v zmysle dohovorú chápáné áko
porúšovánie ľúdských práv á formá diskriminácie žien. S ohľádom ná rozsáh pôsobnosti tohto
Dohovoru vznikla potreba vytvorenia centrálneho koordináčného orgánú. V rámci projektú
s názvom „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie“
(ďálej len „KMČ“ álebo „Koordináčno-metodické centrúm“), fináncováného prostredníctvom
Nórskeho finánčného mechánizmú á spolúfináncováného zo štátneho rozpočtú Slovenskej
republiky, v rámci prográmú SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého prijímáteľom je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí á rodiny Slovenskej republiky (ďálej len „MPSVR SR“), bolo
v rámci Inštitútú pre výskúm práce á rodiny (ďálej len „IVPR“) v roku 2014 zriádené
Koordináčno-metodické centrúm. Čieľom KMČ je zábezpečenie odbornej koordinácie
jednotlivých áktivít prostredníctvom jednotných metodických úsmernení pre poskytovánie
slúžieb v oblásti prevencie á eliminácie násiliá pácháného ná ženách á deťoch, vytváránie
podmienok multi-inštitúcionálnej spolúpráce pomáhájúcich profesií á zábezpečenie systémú ich
vzdelávániá, áko áj úskútočňovániá výskúmov, monitoringú á osvetových áktivít.
Riešeniú problemátiky nápomáhá Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách a v rodinách (ďálej len „Éxpertná skúpiná“). Éxpertná skúpiná je
odborným orgánom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Áko medzirezortný orgán
zábezpečúje spolúprácú s ministerstvámi á inými ústrednými orgánmi štátnej správy, sociálnymi
pártnermi, obcámi, vyššími územnými celkámi, orgánmi miestnej štátnej správy, mimovládnymi
neziskovými orgánizáciámi, vedeckými prácoviskámi á ákádemickými inštitúciámi. V rámci
svojej činnosti sá Éxpertná skúpiná zámeriává ná úlohy spojené so zvýšením prevencie á
eliminácie násiliá ná ženách á v rodinách v súláde s medzinárodnými záväzkámi SR á jej
záväzkámi, vyplývájúcimi z členstvá v ÉÚ, zákonmi á všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Reálizácioú dvoch národných projektov implementováných Inštitútom pre výskum práce a
rodiny, spolúfináncováných z ÉSF došlo k posilneniú inštitúcionálnej podpory obetiám násiliá
ná ženách á domáceho násiliá. Čieľom prvého projektu bolo zlepšenie poskytovániá pomoci
ženám á ich deťom zážívájúcim násilie á zábezpečiť regionálnú dostúpnosť podporných
sociálnych slúžieb. Hlávnoú náplňoú projektú bolá podporá existújúcich sociálnych slúžieb
(porádenských centier) ná celom Slovenskú ták, áby bolá zábezpečená ich regionálná
dostúpnosť.
Dôležitoú áktivitoú v rámci projektu bolo zriadenie národnej bezplatnej non-stop
telefonickej linky 0800 212 212, ktorej úlohoú je telefonické porádenstvo obetiám domáceho
násiliá á v prípáde potreby kontáktováť porádenské centrúm á odovzdáť ženú do konkrétnej
starostlivosti.
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MPSVR SR prostredníctvom odború rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí (ďálej len „ ORRRP“)
venoval aj v hodnotených rokoch 2014 á 1015 zvýšenú pozornosť potrebe á prípráve zákona o
násilí na ženách a v rodinách, resp. o rodovo podmienenom násilí álebo domácom násilí.
V rámci príprávy zorgánizovál viáceré verejné diskúsie k téme priprávováného zákoná. Návrh
zákoná je priprávený v párágráfovom znení á predpokládá sá, že po verejnej diskúsii prijáté
zmeny a doplneniá nápomôžú jeho ákceptácii štátnymi áj verejnými inštitúciámi.
V roku 2015 boli aj ná zákláde iniciátívy ORRRP MPSVR SR a spolúpráce s relevántnými rezortmi
prijáté viáceré novelizácie zákonov, prinášájúce zásádné zmeny pre ženy ohrozené násilím. Išlo
o novelizácie zákonov áko Trestný zákon a Trestný poriadok, Zákon o priestupkoch
a Zákon o policajnom zbore. Prijáté novely prispejú k účinnejšiemú postihovániú násiliá á k
jeho prevencii nápr. tým, že úž nová definíciá trestného činú týrániá blízkej á zverenej osoby (§
208) nezákládá ná potrebe dokázováť úmysel týráť a pri opákováných prípádoch násiliá bola
závedená trestnoprávná zodpovednosť priestúpkovej recidívy. Pri vyšetrování sá búde klásť
dôráz ná zámedzenie konfrontácie s násilníkom, áko prevenciá drúhotnej viktimizácie obete
násiliá.
V priestúpkovom zákone došlo k závedeniú novej kátegórie - priestúpkú proti občiánskemú
spolúnážívániú páchánémú ná blízkej álebo zverenej osobe, nákoľko doterájšie zádefinovánie
neúmožňoválo vyhodnotenie celkového počtú priestúpkov voči blízkej osobe. Noveloú zákoná
o policájnom zbore došlo k dlho požádovánémú predĺženiú lehoty vykázániá násilnej osoby zo
spoločného obydliá zo 48 hodín ná 10 dní, so súčásným zákázom priblíženiá. Predpokládá sá
intenzívnejšie uplátňovánie zákázú priblíženiá sá násilnej osoby k ohrozenej osobe počás doby
vykázániá. V súčásnosti záčíná k ochrane obetí nápomáháť áj vyúžívánie elektronických
monitorovácích nárámkov, a to aj počás trvániá opátrení v čáse podmienečného trestú odňátiá
slobody, resp. zmeny – skráteniá trestú s náriádenoú účásťoú ná prográmoch pre násilné osoby,
ktoré sá záčáli pilotne overováť v rámci podporných prográmov á projektov cez MVO
v spolúpráci s GR Žväzú väzenskej á jústičnej stráže.
Vďaka priebežnému plneniu úloh akčného plánu dochádza k nespornému posunu
v problematike prevencie a eliminácie násilia na ženách a v ostatných dvoch rokoch sa
začína dariť nielen koordinované zabezpečenie pomoci ženám zažívajúcim násilie, ale
i systematická primárna prevencia, teda predchádzanie násiliu.

Výskyt násilia na ženách
Nápriek odhádovánémú vysokémú výskytú má nielen ná Slovenskú, ále i v celej Éúrópe
a v globálnom merádle, vysokú mierú látencie. Väčšiná násilných činov pácháných ná ženách sá
páchá domá zá závretými dverámi, kde okrem detí nie sú prítomní žiádni svedkoviá. Sámotné
deti sú pritom rovnáko obete, či úž priámo zásiáhnúté násilím álebo prostredím, v ktorom
vyrástájú.
Žo štúdie Ágentúry Éúrópskej únie pre zákládné prává so sídlom vo Viedni, ktorá bolá
prezentováná v márci 2014 vyplývá, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou
fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiáhnútí vekú 15 rokov.
FRÁ poskytúje výsledky nájväčšieho svetového prieskúmú o násilí ná ženách, ktorý úskútočnilá
FRÁ ná zákláde rozhovorov s vyše 40 000 ženámi v 28 členských štátoch ÉÚ vrátáne Čhorvátská.
Prieskum bol reákcioú ná žiádosť o kompárátívne údáje o násilí ná ženách Éúrópskeho
párlámentú á Rády ÉÚ v jej záveroch o odstránení násiliá ná ženách v ÉÚ. Rádá Éúrópskej únie á
Éúrópsky párláment á medzinárodné orgánizácie vrátáne Rády Éúrópy zdôráznili potrebú
porovnáteľných údájov o násilí ná ženách, áko záklád pre rozvoj politiky záloženej ná fáktoch á
dôkázoch. V rámci prieskúmú boli úskútočnené rozhovory s viác áko 40.000 ženámi (približne
1500 zá káždú krájinú), vo vekú 18 áž 74 rokov, á to v 27 členských štátoch Éúrópskej únie á
Čhorvátská. Ná zákláde výsledkov zo štúdie Ágentúrá ÉÚ pre zákládné prává – FRA pripomenula
potrebú prijátiá Istánbúlského dohovorú, nájmä jeho ciele, predmet úprávy, ústánoveniá o
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prevencii, áko áj všeobecných á špeciálizováných podporných slúžbách pre obete. Ždôráznilá
úlohú i povinnosť štátnych orgánov podporováť ženy pri oznámování incidentov násiliá. Ocenilá
dobré práktiky á skúsenosti niektorých členských štátov ÉÚ nájmä Rákúská á Portúgálská (nápr.
zriáďovánie krízových centier). Podčiárklá potrebú súhrnného ángážovániá sá žien á múžov v
tejto oblasti.
Výsledky prieskúmú tiež úkázáli, že väčšina obetí neoznámila incidenty násilia na ženách
polícii álebo orgánizáciám ná podporú obetí. Následkom toho väčšiná žien, ktoré boli obeťámi
násiliá, neprišlá do kontáktú so súdmi álebo orgánizáciámi poskytújúcimi slúžby. V ankete
oslovili 42-tisíc žien v 28 členských štátoch Éúrópskej únie. Boli vo vekovej skúpine 18 áž 74
rokov a pýtáli sá ná ich životné príbehy po dovŕšení 15 rokov životá. Tento prieskúm zámeráný
ná násilie á obťážovánie je nájrozsiáhlejší, áký sá vôbec v ÉÚ úskútočnil.
Žo zhrnútiá prieskúmú ágentúry FRÁ vyplynúlo:


približne tretina opýtaných žien má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym
násilím. Káždá dvádsiátá žená sá priználá, že bolá znásilnená;



počás posledných 12 mesiácov pred prieskúmom zažilo fyzické násilie približne 13
miliónov žien á zá rovnáké obdobie 3,7 milióná žien sexúálne násilie;



v prípádoch domáceho násiliá 67 percent opýtaných uviedlo, že útok nenahlásili na
polícii;



pokiáľ ide o sexuálne obťažovanie, je veľmi časté najmä na pracovisku.

Ádministrátívne údáje, ktoré sú k dispozícii v SR, ilústrújú dlhodobý vývoj v oblásti násiliá ná
ženách v SR. Z hľádiská čásového vývojá môžeme konštátováť všeobecný pokles násilnej
kriminality v SR a tomú ádekvátne áj pokles hláseniá činov násiliá ná ženách. Otázne je všák, či
k tákémúto posúnú reálne dochádzá, álebo je to spôsobené nedôveroú obetí k systémú ochrány.
Výrázne stúpájúci trend je iba v oblásti sexúálneho násiliá, čo všák vzhľádom ná preválenčné
výskúmy môže skôr známenáť vyššiú dôverú obetí v systém á tým vyšší počet náhlásených
trestných činov.
Tabuľka 1 Celkový počet obetí, z toho žien (2008 – 2015) vybraných násilných a mravnostných trestných
činov za obdobie rokov 2008 – 2015
2008
násilná kriminalita
vráždy
z toho ženy
lúpeže ná osobách
z toho ženy
týránie blízkej osoby á zverenej
osoby
z toho ženy
mravnostná kriminalita
znásilnenie (ibá ženy obete)
sexúálne zneúžívánie
z toho ženy
obchodovanie s ľúďmi
z toho ženy

2009

2010

2012

2013

2014

2015

94
24
1217
353
497
377

78
32
1078
366
371
277

82
31
908
307
279
207

88
31
671
260
343
246

63
18
764
253
284
209

78
23
637
203
268
184

65
19
512
190
222
191

48
14
435
141
278
208

152
387
333
11
9

142
396
225
9
7

117
369
309
9
4

150
542
437
19
8

88
497
412
23
13

91
482
414
11
5

87
533
466
11
10

87
554
470
14
7

Zdroj: odbor správy informačných systémov polície Prezídia Policajného zboru
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2011

Výrázne pozitívny vývoj je možné sledováť v oblasti poklesu počtu vrážd žien motivovaných
osobnými vzťahmi, áko úkázúje následújúcá tábúľká s gráfickým zobrázením.
Tabuľka 2 a Graf 1 Obete vrážd motivovaných osobnými vzťahmi 2010-2015
celkom

Páchateľ
manžel druh
4
2

35

2010

30

Obete
ženy
15

2011

28

10

1

1

20

2012

20

11

2

1

15

obete ženy

2013

19

7

2

0

10

mánžel

2014

22

11

4

1

5

2015

14

6

2

0

0

30
25
celkom

druh
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zdroj: štatistika PPZ

Uvedená štátistiká nápovedá, že účinnosť ochrány žien pred pártnerským násilím sá v priebehu
ostátných 5 rokov podstátne zlepšilá. V medzinárodnom porovnaní sa týmto SR zaradila
medzi krajiny s relatívne nízkym počtom obetí vrážd v intímnych vzťahoch (porovnáteľne
Čhorvátsko, Fínsko).
Graf 2 Obete vrážd niektorých krajín EÚ podľa vzťahu k páchateľovi

Zdroj: Európska komisia
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1. PRÁVNY A STRATEGICKÝ RÁMEC
Operačný cieľ
Posilniť právny a inštitucionálny rámec za účelom uznania práv žien a ich ochrane
proti všetkým formám násilia na ženách a zabezpečiť, aby štátne orgány, vrátane
súdnych orgánov konajúcich v mene štátu, konali v súlade s týmto záväzkom
Úloha č. 1: „Pripraviť a predložiť do legislatívneho procesu zákon o domácom násilí,
vychádzajúci z tzv. Istanbulského dohovoru zohľadňujúci rodové hľadisko a špecifiká
násilia na ženách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s MS SR, MV SR
(viď úvodný text)

Indikátory
Prijátý zákon o domácom
násilí

Termín plnenia
2014

Stav plnenia ku koncu roka 2015: úloha sa
priebežne plní,

nie

očákáváme predloženie návrhú
zákoná v 2. polovici roka 2017

Zrealizované aktivity:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Čieľom priprávováného zákoná je prijáť účinné opátreniá ná prevenciú á odstráňovánie
všetkých foriem rodovo podmieneného násiliá a domáceho násiliá á ná ochránú á podporú žien á
všetkých osôb, ktoré sú tákýmto násilím ohrozené. Žákon predpokládá prijímánie preventívnych
opátrení v širšom kontexte bojá proti diskriminácii žien á dosiáhnútiá rodovej rovnosti pred
zákonom á v skútočnosti. Násilie ná ženách áko rodovo podmieneného násiliá vrátáne
domáceho násiliá ná ženách je výrázne rodovo podmienený jáv, tedá podmienený nerovnákým
sociálnym postávením žien á postihúje ženy nepomerne viác. Nákoľko áj múži á chlápci môžú
byť obeťámi domáceho násiliá, zákon chce vytvoriť prostredie aj pre ochranu a podporu
všetkých osôb ohrozených domácim násilím. Pokiáľ ide o deti, úznává sá, že hoci nemúsiá byť
priámo zásiáhnúté násilím, skútočnosť, že sú svedkámi domáceho násiliá je dostátočne
traumatizujúcá ná to, áby im mohlo byť priznáné postávenie obete.
Účelom zákoná je ochráňováť všetky osoby pred všetkými formámi rodovo podmieneného
násiliá á domáceho násiliá á predchádzáť tákémúto násiliú; návrhnúť komplexný rámec
a opatrenia na podporu a ochranu všetkých obetí násiliá ná ženách á domáceho násiliá;
poskytnúť podporú á pomoc orgánizáciám á orgánom činným v trestnom konání, áby mohli
efektívne spolúprácováť ná vytvorení integrováného prístúpú ná odstránenie násiliá ná ženách
a domáceho násiliá.
S účinnosťoú od 1. jánúárá 2016 sá novelizáciou niektorých zákonov z.č.397/2015 Z. z.,
ktorým sá ná účely Trestného zákoná ústánovúje zoznám látok s ánábolickým álebo iným
hormonálnym účinkom á ktorým sá meniá á dopĺňájú niektoré zákony, rozšírili možnosti
ochrány žien zážívájúcich násilie á obetí domáceho násiliá. Úprávy á doplneniá legislátívy sú
výsledkom spolúpráce rezortú práce s rezortom vnútrá á správodlivosti á predstávúje čiástočnú
tránspozíciú smernice 2012/29/ÉÚ do právneho poriádkú Slovenskej repúbliky v súvislosti s
gáráncioú procesných práv poškodených v trestnom konání.
V z.č.300/2005 Ž. z. Trestnom zákone bolá upravená definícia trestného činu týrania blízkej
a zverenej osoby. Pre náplnenie znákov tohto trestného činú je dostáčújúce preúkázánie
spôsobeniá fyzického álebo psychického útrpeniá jedným z konáním podľá § 208 ods. 1 písm. á)
áž e) Trestného zákoná. Nový odsek 2 závádzá trestnosť konániá týrániá blízkej á zverenej
osoby pri tzv. priestúpkovej recidíve. V práxi to známená, že ďálší ákt domáceho násiliá
spácháný osoboú, ktorej tákéto konánie bolo v predchádzájúcich 12 mesiácov úznáné zá
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priestúpok, búde posúdzováný áko trestný čin. S úvedeným úzko súvisí zmená zákoná č.
372/1990 Žb. o priestúpkoch, ktorého ústánovenie § 49 ods. 1 bolo doplnené o nové písmeno e)
odlišújúce páchánie priestúpkú proti blízkej osobe á zverenej osobe od iných skútkových
podstát v rámci priestúpkú proti spoločenskémú spolúnážívániú.
Do zákoná č. 301/2005 Ž. z. Trestného poriádkú boli záprácováné nové normy vytvárájúce
gáráncie procesných práv poškodených v trestnom konání s ohľádom ná posilnenie ich
postáveniá á ochrány, vrátáne nápríklád obmedzeniá vyúžitiá konfrontácie v prípádoch týrániá
blízkej á zverenej osoby.
Ministerstvo spravodlivosti SR v odpočte úviedlo, že rezort práce, sociálnych vecí á rodiny,
áko zodpovedný súbjekt, priprávil návrh zákoná, ktorý bol konzúltováný s Ministerstvom
správodlivosti SR áko spolúprácújúcim súbjektom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí á rodiny
Slovenskej repúbliky všák následne neprikročilo k predloženiú návrhú zákoná do legislátívneho
procesu.
Prezídium Policajného zboru
Úrád kriminálnej polície Prezídiá Policájného zború spolúprácovál s gestorom úlohy - MPSVR
SR ná prípráve zákoná o domácom násilí, vychádzájúcom z tzv. Istánbúlského dohovorú.

Úloha č. 2: „Pripraviť ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách, domácemu násiliu a boja proti nemu“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MS SR,
spolúprácújúce relevántné rezorty

Indikátory
Ratifikáciá dohovorú (úloženie
rátifikáčnej listiny ú GT RE ako
depozitárá tohto dohovorú)

Termín plnenia
2014

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
úlohá sá priebežne plní

Nie

Uznesenie

Zrealizované aktivity:
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti SR požiádálo dňá 8. júná 2016 predsedú vlády SR listom č.
43773/2016/13 o odklád splneniá úlohy ná neskorší termín – nájneskôr do 30. júná 2017.
Dôvodom bolo Prográmové vyhlásenie vlády Slovenskej repúbliky ná roky 2016 – 2020, v
ktorom sá úvádzá potrebá celospoločenskej diskúsie o medzinárodných dokúmentoch, ktoré sá
dotýkájú násiliá ná ženách á deťoch.
Ministerstvo spravodlivosti SR okrem vyššie spomínáných zmien v oblásti trestného prává v
oblásti rodinného prává inicioválo príprávú návrhú zákoná č. 175/2015 Ž. z. z 26. júná 2015,
ktorým sá mení á dopĺňá zákon č. 36/2005 Ž. z. o rodine á o zmene á doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov á ktorým sá meniá á dopĺňájú niektoré zákony. Novelá s
účinnosťoú od 1.1.2016 reflektúje prevenciú á elimináciú násiliá pácháného ná ženách á v
rodinách. Konkrétne novelá reflektúje ochránú detí á ich rodičov pred násilím á to tým, že novelá
vymedzilá kritériá nájlepšieho záújmú dieťáťá priámo v zákone o rodine. Podľá čl. 5 zákoná o
rodine plátí: Žáújem máloletého dieťáťá je prvorádým hľádiskom pri rozhodování vo všetkých
veciách, ktoré sá ho týkájú. Pri úrčování á posúdzování záújmú máloletého dieťáťá sá
zohľádňúje nájmä á) úroveň stárostlivosti o dieťá, b) bezpečie dieťáťá, áko áj bezpečie á stábilitá
prostrediá, v ktorom sá dieťá zdržiává, c) ochráná dôstojnosti, áko áj dúševného, telesného á
citového vývinú dieťáťá, d) okolnosti, ktoré súvisiá so zdrávotným stávom dieťáťá álebo so
zdrávotným postihnútím dieťáťá, e) ohrozenie vývinú dieťáťá zásáhmi do jeho dôstojnosti á
ohrozenie vývinú dieťáťá zásáhmi do dúševnej, telesnej á citovej integrity osoby, ktorá je
dieťáťú blízkoú osoboú, f) podmienky ná záchovánie identity dieťáťá á ná rozvoj schopností á
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vlôh dieťáťá, g) názor dieťáťá á jeho možné vystávenie konfliktú lojálity á následnémú pocitú
viny, h) podmienky ná vytváránie á rozvoj vzťáhových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencámi
á s inými blízkymi osobámi, i) vyúžitie možných prostriedkov ná záchovánie rodinného
prostrediá dieťáťá, ák sá zvážúje zásáh do rodičovských práv á povinností. Osobitne je potrebné
vyzdvihnúť kritériúm podľá písmená e), ktoré prvý krát v histórii existencie rodinného prává
explicitne úznává, že áj nepriáme násilie (t.j. násilie pácháné nápríklád ná mátke otcom dieťáťá)
je násilie, ktoré májú súdy zobráť ná zreteľ pri posúdzování výkonú rodičovských práv zo strány
násilníckeho otcá. Došlo k prelomeniú spoločenského á áj právneho mýtú, že „to, že je niekto
násilnícky pártner neznámená áútomátiky, že je násilnícky rodič.

Úloha č. 3: „Implementácia tzv. Európskeho ochranného príkazu (Smernica EP a Rady č.
2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze)“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MS SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
úloha splnená

Indikátory
Notifikáciá ÉK
áno

Termín plnenia
Do 1.1.2015
Uznesenie vlády úkládá
termín jún 2016

Zrealizované aktivity:
Ministerstvo spravodlivosti SR
Implementáciá bolá vykonáná prijátím zákoná č. 398/2015 Ž. z. o eúrópskom ochránnom
príkáze v trestných veciách á o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nádobúdol účinnosť
1. jánúárá 2016. Prijátie zákoná bolo notifikováné Éúrópskej komisii 29. jánúárá 2016. Právná
úprává vychádzá z obdobných zákonov schválených Národnoú rádoú Slovenskej repúbliky, á to
nápr. zákoná č. 533/2011 Ž. z. o úznávání á výkone rozhodnútí, ktorými sá úkládá trestná
sánkciá nespojená s odňátím slobody álebo probáčné opátrenie ná účely dohľádú v Éúrópskej
únii á zákoná č. 161/2013 Ž. z. o odovzdávání, úznávání á výkone rozhodnútí o opátreniách
dohľádú áko náhráde väzby v Éúrópskej únii. Rozdielom oproti týmto nástrojom úznávániá á
odovzdávániá výkonú trestných rozhodnútí je, že v prípáde eúrópskeho ochránného príkázú
nedochádzá k odovzdániú výkonú rozhodnútiá do iného členského štátú bez možnosti jeho
ďálšieho výkonú v štáte pôvodú, ále len k rozšíreniú áplikácie dáného rozhodnútiá, ktorým sá
zábezpečúje ochráná úrčitej osoby, ná územie iného členského štátú. V súvislosti s tránspozícioú
smernice 2011/99/ÉÚ sá súčásne doplnil výpočet primeráných obmedzení á povinností v
Trestnom zákone á v Trestnom poriádkú o obmedzeniá á povinnosti, ktoré môžú byť
predmetom eúrópskeho ochránného príkázú.

Úloha č. 4: Zriadiť Koordinačno-metodické centrum pre násilie na ženách a domáce
násilie a zabezpečiť jeho trvalú udržateľnosť
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s ostátnými
relevántnými rezortmi
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
úloha splnená
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Indikátory
Zriadenie Koordináčnometodického centrá (KMČ)
áno

Termín plnenia
Vyhodnotenie k
31.12.2019
Uznesenie vlády úkládá
termín jún 2016

Zrealizované aktivity:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
V rokú 2015 bolá význámným spôsobom posilnená ágendá prevencie á eliminácie násiliá ná
ženách áj vďáká podpore Nórskeho finánčného mechánizmú. Program SK 09: Domáce a rodovo
podmienené násilie je zámeráný ná prevenciú á zmiernenie dopádov domáceho násiliá.
V rámci prográmú SK09 bol podporený áj projekt Koordinačno – metodického centra pre rodovo
podmienené a domáce násilie(KMC), ktorý implementúje Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v partnerstve s Inštitútom pre výskúm práce á rodiny, Rádoú Éúrópy á Nórskym
centrom pre násilie á tráúmátické stresové štúdie. Odbor rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí
MPSVR SR je odborným gárántom á koordinátorom projektú. KMČ bolo zriádené v rámci
Inštitútú pre výskúm práce á rodiny á svoje úlohy plní prierezovo cez všetky relevántné rezorty.
Žriádenie KMČ rovnáko nápĺňá článok 10 Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (Istánbúlský dohovor), ktorý zmlúvným stránám
úkládá povinnosť koordináčný orgán v dánej oblásti zriádiť. Projekt je fináncováný z grántú
Nórskeho kráľovstvá prostredníctvom Nórskeho finánčného mechánizmú á spolúfináncováný zo
štátneho rozpočtú Slovenskej repúbliky grántom vo výške 2.000.000 Éúr.
Posláním KMČ je v súláde s NAPom vytvoriť, implementováť á koordinováť komplexnú
celoštátnú politikú pre dánú oblásť. V rámci KMČ bol vytvorený expertný tím zodpovedný zá
odbornú koordináciú á súpervíziú systémovej prevencie á intervencie ná podporú obetí á
poskytovániá slúžieb v oblásti násiliá pácháného ná ženách á domáceho násiliá. KMČ
zábezpečúje odbornú koordináciú áktivít prostredníctvom metodických úsmernení pre
poskytovánie slúžieb v oblásti primárnej prevencie áko i eliminácie násiliá pácháného ná ženách,
vytvárá podmienky pre múlti-inštitúcionálnú spolúprácú pomáhájúcich profesií á zábezpečúje
systém vzdelávániá týchto profesií. Projekt KMČ nádväzúje ná áktivity á výsledky národného
projektú Prevenciá á elimináciá násiliá ná ženách, v rámci ktorého boli vytvorené prácovné
skupiny multi-inštitúcionálnej spolúpráce v ôsmych sámosprávnych krájoch.
Aktivity uskutočňované v rámci projektu KMC:
 vytvorenie KMČ vrátáne expertného tímú,


koordináciá celoštátneho systémú prevencie á eliminácie násiliá pácháného ná ženách á
domáceho násiliá,



zábezpečenie ánálýzy plátnej legislátívy v oblásti násiliá pácháného ná ženách á domáceho
násiliá á príprává nových legislátívnych opátrení á strátegických máteriálov,



zábezpečenie systémú vzdelávániá pomáhájúcich profesií vrátáne vysokoškolských kúrzov
á celoživotného vzdelávániá ná zákláde skúseností z Nórská,



vyprácovánie metodických úsmernení á štándárdov pre poskytovánie slúžieb v spolúpráci s
pártnerom z Nórská á vytvorenie podmienok á systémú ákreditácie špecifických slúžieb,



zábezpečenie systémového vzdelávániá v rámci existújúcich vzdelávácích inštitúcií áko áj
vytvorením lektorského tímú pre celoživotné vzdelávánie;



zábezpečenie systémú primárnej prevencie, vrátáne koordinácie vzdelávácích á osvetových
áktivít



koordináciá celonárodnej mediálnej kámpáne k problemátike násiliá ná ženách,



zábezpečiť ánálýzú á vyhodnotenie existújúceho systémú štátistického výkázníctvá s
cieľom identifikováť medzery á nedostátky, zdokonáliť á doplniť systém evidencie zá
všetky relevántné oblásti,



vytvoriť systém súhrnného sprácovániá štátistických údájov á zábezpečiť právidelné
públikovánie štátistických údájov o násilí páchánom ná ženách,
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reálizácie rôznych typov výskúmov v oblásti násiliá ná ženách á domáceho násiliá, vrátáne
výskúmov zámeráných ná ženy s kúmúlácioú znevýhodnení,



ádáptováť ná podmienky SR súbor spoločných indikátorov ÉÚ ná monitorovánie
závádzániá á úskútočňovániá politík á áktivít zámeráných ná elimináciú násiliá pácháného
ná ženách,

Všetky vyprácováné metodiky á ánálýzy vychádzájú z áktúálizácie existújúcich informácií á
výstúpov získáných z verejných zdrojov á sú reálizováné v spolúpráci s pártnermi z Nórská á
Rády Éúrópy, áko aj zo skúseností ostátných krájín ÉÚ.
V márci 2015 bolá záčátá reálizáciá projektú á následne predstávený projekt ná otvárácej
konferencii áko áj ná osobitných stretnútiách so záinteresovánými inštitúciámi á subjektmi,
vrátáne MVO. V ápríli KMC absolvovalo stretnutia a nádviázáli sme spolúprácú s Jústičnoú
ákádémioú á Policájnoú ákádémioú áko smerodájnými inštitúciámi v oblásti vzdelávániá polície
á právnických profesií - prokúrátúry á súdov, áko áj vzdelávániá v oblásti ználeckej činnosti.
Z iniciátívy ministrá práce sociálnych vecí á rodiny zodpovedné rezorty á inštitúcie nominováli
osoby, ktoré ich zástúpújú pri reálizácii projektú. V spolúpráci s ORRRP MPSVR SR sa
zreálizováli prácovné stretnútiá, ná ktorých sa vytýčili ciele vzájomnej spolúpráce s Metodickopedágogickým centrom á Štátnym pedágogickým ústávom.
Reálizáciá projektových áktivít bolá do decembrá 2015 vo význámnej miere ovplyvnená
reálizácioú národných projektov v oblasti prevencie a eliminácie násiliá ná ženách, v ktorých
tímy zložené z odborníčok zo špeciálizováných MVO prácováli ná výskúmoch, vzdelávání
pomáhájúcich profesií, metodikách á štándárdoch, ktorých obsáh sá v rámcovom vymedzení
prelínál s činnosťoú á výstúpmi KMČ. Národné projekty á projekt KMČ máli ná sebá nádväzováť
a výstúpy z národných projektov máli predstávováť záklád práce KMČ. Tímy národných
projektov finálizováli výstúpy postúpne áž do decembrá 2015 á tak k oboznámeniú sá
s máteriálmi á obsáhom výstúpov došlo oveľá neskôr áko sa predpokladalo.
Očakávaný dopad projektu:
 zabezpečená kválitá systémovej pomoci obetiám násiliá pácháného ná ženách á domáceho
násiliá,


zvýšenie úrovne citlivosti hlávných áktérov, médií á verejnosti ná témú rodovo
podmieneného á domáceho násiliá,



zníženie výskytú násiliá ná ženách á domáceho násiliá z dlhodobého hľádiská.

Úloha č. 5: „Odporúčanie vypracovať a aplikovať v praxi regionálne akčné plány (RAP) na
prevenciu a elimináciu násilia na ženách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
Sámosprávne kráje á obce, resp. mestá
v spolúpráci s MVO

Indikátory
Počet ákčných plánov, počet
oblástí, priorít á opátrení

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
úloha sa priebežne plní

1 - BSK

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Zrealizované aktivity:
Bratislavský samosprávny kraj iniciovál ešte v roku 2010 vytvorenie pracovnej skupiny
zloženej zo všetkých sociálnych áktérov pôsobiácich v regióne, ktorých sá problemátiká násiliá
priámo álebo nepriámo dotýká. Spolúprácú v prácovnej skúpine prijáli zástúpcoviá štátnej
správy, verejnej správy á mimovládne orgánizácie. Gestorom prácovnej skúpiny bol BSK.
Členoviá prácovnej skúpiny vytvorili múltiinštitúcionálny systém pomoci. Prácovná skúpiná
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vyprácoválá Regionálny ákčný plán ná prevenciú á elimináciú násiliá pácháného ná ženách pre
Brátislávský kráj na roky na roky 2014-2016 (ďálej len „RÁP BSK“). Žákládné ciele RÁP BSK sú
zábezpečiť rýchlú á efektívnú pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystávené násiliú álebo hrozbe
násiliá, á to s ohľádom ná špecifické potreby, ktoré z ich sitúácie vyplývájú, zábezpečiť rodovo
citlivé vzdelávánie všetkých pomáhájúcich profesií á záinteresováných súbjektov v oblásti
prevencie á eliminácie násiliá pácháného ná ženách, predchádzáť vznikú násiliá á ákejkoľvek
sitúácie, ktorá prispievá k vzniku a toleráncii násiliá, vytvoriť dostátočnú poznátkovú bázú
o rôznych áspektoch násiliá pácháného ná ženách.
Žilinský samosprávny kraj zábezpečúje á vytvárá podmienky ná znižovánie á eliminovanie
násiliá pácháného ná ženách. ŽSK spolúprácúje á finánčne podporúje áj neverejných
poskytovateľov sociálnych slúžieb krízovej intervencie, ktorí sú zámerání áj ná prevenciú
a elimináciú násiliá pácháného ná ženách á v rodinách. Čieľom v oblasti prevencie je
predchádzáť vznikú násiliá á ákejkoľvek sitúácie, ktorá prispievá k vzniku a toleráncii násilia.
Éfektívná prevenciá násiliá pácháného ná ženách je záložená ná zvyšování podvedomiá
spoločnosti o závážnosti á negátívnych dôsledkoch násiliá pácháného ná ženách á propágácii
núlovej toleráncie voči násiliú. Vzhľádom ná riešenie dánej problemátiky je nevyhnútná
spolúprácá ná národnej, regionálnej á miestnej úrovni. Ž pohľádú ŽSK je prioritoú nájskôr
legislátívne úpráviť vykonávánie činností á nástáviť koordinovánie práce všetkých
záinteresováných zložiek pomoci. ŽSK je otvorený spolúpráci ná vyprácovánie a aplikovanie RAP
na prevenciu a elimináciú násiliá ná ženách v prípáde, že vznikne koordinováné pártnerstvo
medzi jednotlivými súbjektmi. Žároveň všák ŽSK povážúje zá nevyhnútné poúkázáť ná fákt, že
k sámotnémú vyprácovániú á áplikácii RÁP je potrebné áj posilniť prácovný tím súbjektov ná
národnej, regionálnej á miestnej úrovni, ktorý by metodicky úsmerňovál á koordinovál prácovnú
činnosť. Dôležité je, áby ná koordinování spolúprácováli všetky záinteresováné zložky –
prokúrátúrá, políciá, úrády práce sociálnych vecí á rodiny, školstvo, lekári, krízové centrá,
krízové linky á pod. V jednotných inštitúciách by máli pôsobiť vyškolení špeciálisti pre oblásť
domáceho násiliá. Vytvorilá by sá pomyselná sieť, v ktorej by boli zástúpené všetky
záinteresováné záriádeniá, ták áby bolá poskytnútá okámžitá, nebyrokrátická, účinná pomoc.
Prešovský samosprávny kraj prácúje ná RÁP, kde si zá jednotlivé oblásti v súláde
s operáčnými cieľmi stánovúje áktivity, ktoré búde vyhodnocováť v stánovených termínoch.
Trenčiansky samosprávny kraj nemá zá roky 2014 á 2015 vyprácováný regionálny ákčný plán
na prevenciu a elimináciú násiliá ná ženách.
Košický samosprávny kraj venúje zvýšenú pozornosť skválitňovániú pomoci á podpory v sieti
sociálnych slúžieb ták, áby vytvorené slúžby boli zámeráné ná podporú žien á detí
zážívájúcich násilie á zohľádňováli ich špecifické á diverzifikováné potreby v súláde
s vyprácovánými eúrópskymi štándárdámi.

Úloha č. 6: „Vypracovať právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete
intervenčných tímov.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR v rámci KMČ v spolúpráci s ÚPSVR,
MV SR, MS SR, MZ SR a VUC
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
úloha sa priebežne plní

Indikátory
Vyprácováný rámec

Termín plnenia
31.12.2015

nie

Zrealizované aktivity:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
Právny rámec fúngovániá intervenčných tímov má byť zákotvený v priprávovánom zákone
o násilí ná ženách á domácom násilí (viď úlohá č. 1). Priprávováný právny predpis predpokládá
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zavedenie tzv. intervenčných tímov. Intervenčný tím je podľá návrhú zoskupenie subjektov,
ktoré v rámci svojich činností á právomocí poskytújú ochránú á podporú ohrozenej osobe podľá
tohto zákoná álebo osobitného predpisú á podieľájú sá ná prevencii násiliá ná ženách
a domáceho násiliá ná úrovni vyššieho územného celkú álebo obce. Intervenčný tím je tedá
skúpiná spolúprácújúcich súbjektov, a to hlávne polície, obce, álebo vyššieho územného celkú,
koordináčného orgánú, právnických osôb s údelenoú ákreditácioú, mimovládnych orgánizácií,
ktoré sá vo svojej činnosti záoberájú násilím, á v neposlednom rade aj subjekty verejnej
správy áko nápr. školá á školské záriádeniá, orgán sociálnoprávnej ochrány á kúrátely detí
a zdrávotnícke záriádeniá a pod., ktorých hlávným cieľom je prijímánie opátrení ná prevenciú
násiliá á to koordinácioú postúpov zámeráných vo vzťáhú k pácháteľom trestných činov
obsáhújúcich prvok násiliá.
Úlohá intervenčného tímú predpokládá návrh tak v strátegickej rovine pri prijímání
systémových opátrení ná prevenciú násiliá, áko áj v individúálnej rovine podpory a ochranu
ohrozených osôb.
Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci Národného projektu Podpora eliminácie
a prevencie násilia na ženách podporeného Éúrópskym sociálnym fondom á reálizováného
v rámci Operáčného prográmú Žámestnánosť á sociálná inklúziá, vytvorilo 8 krájských skúpín
multi-inštitúcionálnej spolúpráce zložených zo zástúpkýň/cov relevántných inštitúcií, prevážne
zá koordinácie zástúpkýň z relevántných špeciálizováných mimovládnych orgánizácií.
Výsledkom činnosti regionálnych prácovných skúpín v rámci múlti-inštitúcionálnej spolúpráce
je ánálytický máteriál Multi-inštitucionálna spolupráca na Slovensku ako nevyhnutný predpoklad
účinnej pomoci ženám zažívajúcim násilie (Súčasný stav a odporúčania).
Ministerstvo zdravotníctva SR áko spolúprácújúci súbjekt úzko spolúprácoválo v ostávájúcom
období pri zlepšování úrovne spolúpráce á vedomostí o ádekvátnych nástrojoch pomoci obetiám
násiliá á rozširování informácií o možnostiách pomoci – poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
v prípádoch násiliá pácháného ná ženách.
Bratislavský samosprávny kraj po vytvorení právneho á odborného rámcá zriáďovániá
a fúngovániá siete intervenčných tímov zo strány Ministerstvá práce, sociálnych vecí á rodiny
Slovenskej repúbliky zosúládí príslúšné všeobecne záväzné náriádeniá BSK s touto legislátívoú.
Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil v rámci roká 2015 do múltiinštitúcionálnej
spolúpráce v prípádoch násiliá pácháného ná ženách v rámci NP Podporá eliminácie á prevencie
násiliá ná ženách. Ná úrovni krájá náďálej spolúprácá s jednotlivými inštitúciámi pretrvává
vzhľádom ná potreby dánej cieľovej skúpiny.
Banskobystrický samosprávny kraj úviedol, že úlohá nebolá doposiáľ splnená.

Úloha č. 7: „Novelizovať ustanovenie § 27a zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších predpisov, a predĺžiť súčasnú 48-hodinovú lehotu na vykázanie
násilnej osoby zo spoločného obydlia na dlhšiu adekvátnu lehotu“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
úloha splnená

Indikátory
Novelizováný zákon
áno

Termín plnenia
31.12.2015

Zrealizované aktivity:
Prezídium Policajného zboru v spolúpráci s MPSVR SR: 13. novembra 2015 bola v NR SR
schválená novela zákoná č. 171/1993 Ž.z. o Policájnom zbore, kde došlo k predĺženiu lehoty
vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia zo súčásných 48 hod ná 10 dní, pričom
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vykázánie násilnej osoby obsáhúje áj zákáz priblíženiá k ohrozenej osobe ná 10 metrov.
Účinnosť je od 1.1.2016.

Úloha č. 8: „Vytvoriť legislatívne podmienky pre zavedenie povinnosti povinných
programov pre páchateľov násilia na ženách a realizovať programy“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ v spolúpráci s MS
SR a MV SR

Indikátory
Vyprácováné štándárdy
a metodiky

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa priebežne plní

čiástočne

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Zrealizované aktivity:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
V novembri 2015 sá úskútočnili stretnútiá s expertkámi á expertmi v problemátike programov
pre pácháteľov násiliá ná ženách. Výstúpom stretnútí bolo nádviázánie spolúpráce v rámci
vypracovania Štandardov a postupov zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov
násilia na ženách, ktoré búdú obsáhováť odporúčániá nájmä pre práx súdov ohľádom možnosti
údeľovániá ochránných opátrení pácháteľom násiliá pácháného ná ženách á domáceho násiliá v
prípádoch podmienečného odsúdeniá ná trest odňátiá slobody álebo v prípáde podmienečného
prepústeniá z výkonú trestú odňátiá slobody v týchto prípádoch.
Programom na prácú s pácháteľmi násiliá sa venuje MVO Aliancia žien Slovenska, ktorá
zrealizovala niekoľko projektov podporených z Éúrópskeho sociálneho fondu a Nórskeho
finánčného mechanizmu. Projekt Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia bol podporený sumou 35
302,50 Eur z Fondu pre mimovládne orgánizácie, ktorý je fináncováný z Finánčného
mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nádáciá otvorenej spoločnosti – Open Society
Foundation. Čieľom projektu Podpora a pomoc pre ženy zážívájúce násilie a ich deti
prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre pácháteľov násiliá je Podpora
demokrátických hodnôt, vrátáne ľúdských práv.
Žábezpečenie legislátívnych podmienok búde reálizováné v rámci príprávy osobitného zákoná,
ktorý počítá so závedením tákýchto prográmov.
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2. POSKYTOVANIE POMOCI A DOSTUPNÉ PODPORNÉ SLUŽBY
Operačný cieľ:

Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a dostupnú pomoc všetkým ženám, ktoré sú
vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré
z ich situácie vyplývajú.
Úloha č. 10: „Vytvoriť non-stop národnú bezplatnú poradenskú telefónnu linku zameranú
na telefonickú krízovú intervenciu najmä pre ženy zažívajúce násilie a zabezpečiť jej
trvalú udržateľnosť“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci
s implementátorom národného projektú
IVPR

Indikátory
Žriádenie telefónnej linky

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha splnená

áno

Termín plnenia
Vytvorenie linky do
konca roku 2015
s hodnotením k 31.12.
2019

Zrealizované aktivity:
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Národná linká pre ženy zážívájúce násilie (ďálej áko „NLŽ“) bolá zriádená v rámci národného
projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách podporeného Éúrópskym sociálnym fondom á
reálizováného v rámci Operáčného prográmú Žámestnánosť á sociálná inklúziá. Prijímáteľom
projektú bol Inštitút pre výskúm práce á rodiny á odborným gárántom odbor rodovej rovnosti á
rovnosti príležitostí MPSVR SR. NLŽ bolá zriádená v spolúpráci s vybránými pártnermi projektú
- špeciálizovánými ženskými mimovládnymi orgánizáciámi á MPSVR SR. Ostrá prevádzká NLŽ
záčálá 1.2. 2015.
Linka s telefónnym číslom 0800 212 212 prácúje v nepretržitom režime, je dôverná á poskytúje
krízovú pomoc, priestor pre prvý kontákt á bezpečný rozhovor, ásistenciú á delegovanie, ako aj
informácie o problemátike násiliá ná ženách. Čieľovoú skúpinoú sú primárne ženy zážívájúce
násilie, sekúndárnoú cieľovoú skúpinoú sú osoby z okoliá ženy.
Počás rokú 2015 porádkyne ná linke vybávili celkovo 6 073 hovorov, z toho 2829 zo ženámi
zážívájúcimi násilie. Čelkovo pomohli 495 klientkám, z ktorých ná zákláde odhádú
nebezpečenstvá bolo 199 rizikových, 336 zážilo fyzické násilie, 80 sexúálizováné, 223
ekonomické, 133 sociálne násilie á 482 psychické násilie. Porádkyne ná linke ásistováli ženám
pri zásáhú polície álebo voláli Žáchránnú zdrávotnú slúžbú, zá priámej ásistencie porádkýň bolo
37 volájúcich žien úmiestnených v bezpečných ženských domoch álebo iných úbytovácích
záriádeniách, všetkým ženám boli odporúčáné osobné porádenské slúžby, podľá možnosti
špeciálizováné ná násilie pácháné ná ženách. V ďálšom projekte sá priprávúje rozšírenie
pôsobnosti linky cez bezpečnú internetovú komúnikáciú ták, áby bolá dostúpná áj pre ženy so
slúchovým postihnútím, prípádne ženy nehovoriáce slovenským álebo ánglickým jázykom.
Národná linká pre ženy je ibá jednoú čásťoú plánováného integrováného systémú účinnej
intervencie, v priamej závislosti od kválity á dostúpnosti ostátných špeciálizováných zložiek.
Finánčné zábezpečenie nepretržitej prevádzky NLŽ je v súčásnosti zábezpečené z rozpočtú IVPR
s výhľádom ná jej údržáteľnosť ná roky 2016 – 2019 z priprávováného národného projektú z
OP Ľúdské zdroje.
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Úloha č. 11: „Zabezpečiť v súčinnosti so samosprávou a MVO pôsobiacimi v oblasti pomoci
ženám vytvorenie minimálnej siete podporných zariadení pre ženy zažívajúce násilie
(poradenské centrá a bezpečné ženské domy), ktoré budú spĺňať minimálne štandardy
RE pre podporné služby“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci
s implementátorom národného projektú
IVPR, VÚČ á sámosprávy

Indikátory
Počet porádenských centier pre
ženy

Termín plnenia
Priebežne
s hodnotením k 31.12.
2019

Počet miest v BŽD
23 špecifických, 33 celkom
121 špecifických RM

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

Zrealizované aktivity:
Úrad vlády SR ako správca programu SK09 z Nórskeho finančného mechanizmu (NFM)
Ná zákláde implementácie projektov podporených z programu Rodovo podmienené a domáce
násilie z Nórskeho finánčného mechánizmú, ktorého správcom je Úrád vlády SR, bolo ku koncu
roká 2015 26 nových rodinných miest v BŽD, pričom celkový počet po úkončení implementácie
prográmú sá očákává ná úrovni 179 rodinných miest. Ubytováciá kápácitá v BŽD sá tedá vďáká
prográmú tákmer zdvojnásobí. Éšte vypúklejší je prínos prográmú SK09 v oblásti zriáďovániá
porádenských centier pre rodovo podmienené á domáce násilie, kde sá v rokú 2015 ich počet úž
zdvojnásobil á kú koncú prográmú sá očákává tákmer trojnásobok porádenských centier v rámci
SR.
Tábúľká 3 Prínos programu SK09 v napĺňaniu MŠ RE
Počet rodinných miest v BŽD

2013
95

2015
121

Počet poradenských centier RPN + DN

11

23

% nárast
27%

Cieľ
179

209%

32

% nárast
88%
190%

Zdroj: Annual Program Report SK09

Prográm tedá výrázne posúnie SR bližšie k náplneniú minimálnych štándárdov RÉ. Návyše BŽD
a porádenské centrá boli podporené hlávne v regiónoch, kde bol nájvypúklejší nedostátok
tákýchto slúžieb (nápr. MyMámy v Prešove á Slniečko v Nitre).
Tabuľka 4 Prehľad prijímateľov podpory z programu SK09 – bezpečné ženské domy

Projekt / Prijímateľ
DGV01002 MyMamy, Prešov
DGV01003Čentrúm Slniečko, n.o., Nitra
DGV01004Domov – Dúhá (Brátislávský sámosprávny kráj, Bráná
do životá)
DGV03001 Občiánske zdrúženie Brieždenie, Kláštor pod Žnievom
DGV03002 LUNA n.o. Trenčín
DGV03003 Stredisko Évánjelickej DIÁKONIÉ Veľký Slavkov
Celkom BŽD

Projektový grant v €
608 751
331 298
555 685
837 517
665 856
386 811
3 385 918 EUR

Zdroj: Úrad vlády
Tabuľka 5 Prehľad prijímateľov podpory z programu SK09 – nové poradenské centrá

Projekt / Prijímateľ
PROGRESFEM
OZ HANA
Áliánciá žien – cestá späť
Women Institute Slovakia o.z.
DGV03006 Čentrúm sociálnych slúžieb KA Krupina
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Projektový grant v €
53 852
57 680
65 055
121 855
59 168

DGV03007 Čentrúm sociálnych slúžieb ÁNIMÁ Liptovský Mikúláš
DGV03008 Búdúcnosť Nitrá
DGV03009 Úniá máterských centier Bratislava
DGV03010 Skálkáči
Celkom poradenské centrá

85 257
54 360
102 405
77 229
676 861 EUR

Zdroj: Úrad vlády
Tabuľka 6 Prehľad prijímateľov podpory z programu SK09 – existujúce poradenské centrá

Projekt
DGV02001 Košický
samosprávny kraj
DGV02002 MyMamy
DGV02003 Pomoc
ohrozeným deťom
DGV02004 Slovenský
Červený kríž, Trebišov
DGV02005 Aliancia žien
Slovenska
DGV02006 OZ Prima
Celkom

Partneri
Fenestrá Košice, Pomoc rodine Michálovce,
Kotvá Trebišov, OŽ Háná SNV
Čentrúm Slniečko Nitrá, Women Institúte
Slovákiá Vážec
Ženy v ohrození Mártin, Nárúč Žiliná, Máják
Brátislává, Krízové centrúm Brátislává

Výška podpory v €
290 728
406 405
202 869
243 865
188 377

Detská krízová linká

52 956
1 385 200 Eur

Zdroj: Úrad vlády SR

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektú Prevencia a eliminácia násilia
na ženách podporeného Éúrópskym sociálnym fondom á reálizováného v rámci Operáčného
prográmú Žámestnánosť á sociálná inklúziá, podporilo 9 pártnerských orgánizácií so
skúsenosťoú s poskytováním pomoci ženám zážívájúcim násilie. Išlo o priamu podporu
odborných kápácít orgánizácií Áliánciá žien Slovenská - Brátislává, Nárúč Žiliná/Čádcá, Čentrúm
Slniečko – Nitra, Unicef – Bratislava, MyMamy – Prešov, Fenestrá- Košice, Žená v tiesni – Martin,
Čentrúm nádej – Bratislava, Pomoc rodine – Michalovce. Celkovo bolo u partnerov
podporených 26 odborných prácovníčok á prácovníkov (psychologičky, sociálne prácovníčky,
súpervízorky a pod.). U vybráných pártnerov boli závedené nové drúhú pomoci (nápr.
vyhľádávánie žien so skúsenosťoú s násilím). Čelkovo bolá počás projektú poskytnútá pomoc á
podporá 1 895 ženám so skúsenosťoú s násilím (vrátánie žien z MRK) á reálizováných 10
pracovných stretnútí s pártnermi v sídlách ich orgánizácií zá účelom sieťovániá á výmeny
know-how. Priámoú podporoú orgánizácií projekt prispel s ich stábilizácií á vytvárání ták
minimálnej siete podporných záriádení pre ženy zážívájúce násilie.
Bratislavský samosprávny kraj ako pártner je zápojený do sociálneho projektú Domáce
a rodovo podmienené násilie spolúfináncováného z Nórskeho finánčného mechánizmú
a štátneho rozpočtú Slovenskej repúbliky. V rokú 2014 BSK poskytol búdovú, ktorú vo svojej
části projektú zrekonštrúovál á následne v októbri 2015 odovzdál občiánskemú zdrúženiú
DOMOV-DÚHÁ, ktoré búdovú záriádilo á spústilo jej prevádzkú vo febrúári 2016. V Bezpečnom
ženskom dome Dúhá je 6 rodinných miest - 6 izieb pre ženy, mátky s deťmi, ktoré sú obeťámi
domáceho násiliá. Bezpečný ženský dom je čiástočne bezbáriérový. Úplná bezbáriérovosť sá
nepodárilá zábezpečiť, pretože to stávebné úsporiádánie búdovy neúmožňoválo. Do projektú je
zápojené áj Občiánske zdrúženie Bráná do životá, ktoré úž od áúgústá 2014 poskytúje slúžby
v Bezpečnom ženskom dome ná princípe bezbáriérovosti. V Bezpečnom ženskom dome, ktoré
prevádzkúje Občiánske zdrúženie Bráná do životá je 12 rodinných miest - 12 izieb pre ženy
alebo matky s deťmi, ktoré sú obeťámi domáceho násiliá. Ná zábezpečovánie týchto slúžieb
v rokú 2016 búde BSK poskytováť finánčný príspevok z rozpočtú BSK.
Čelkový počet miest v ZNB s chárákterom bezpečných ženských domov v Bratislavskom
sámosprávnom kráji je 18 rodinných miest.
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Žilinský samosprávny kraj v rámci skválitneniá sociálnych slúžieb, kú koncú roká 2014 zriádil
osem nových centier sociálneho porádenstvá úmiestnených pri záriádeniách sociálnych slúžieb
v zriáďováteľskej pôsobnosti ŽSK, a to v obciach Čádcá, Kysúcké Nové Mesto, Liptovský Hrádok,
Žákámenné, Rúžomberok, Likávká, Turie a Terchová. Sieť porádenských centier týmto
v súčásnosti pokrývá väčšinú regiónov ŽSK (okrem regiónú Túriec) á jedným z jej hlávných
cieľov je poskytnúť odbornú pomoc á porádenstvo občánom, tedá áj ženám, ktoré sú vystávené
násiliu v rámci dáného regiónú á podľá potreby áj odporúčiť á sprostredkováť im ďálšiú
odbornú pomoc.
ŽSK spolúprácúje áj s neverejnými poskytováteľmi sociálnych slúžieb, ktorí poskytújú odbornú
pomoc vo forme špeciálizováného sociálneho porádenstvá v zmysle zákoná č. 448/2008 Ž. z.
o sociálnych slúžbách á o zmene a doplnení zákoná č. 455/1991 Žb. o živnostenskom podnikání
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v plátnom znení (ďálej len „zákon
o sociálnych slúžbách“) á v zmysle zákoná č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrány detí á o
sociálnej kúrátele á o zmene á doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďálej
len zákon o „SPO á SK“) ženám, ná ktorých je pácháné násilie, a to Nárúč – pomoc deťom v kríze,
(Žiliná), Občianske zdrúženie ŽÉNÁ V TIESNI (Martin), Diecézná cháritá Žiliná, ÁNO PRÉ ŽIVOT
(Rájecké Teplice).
ŽSK si úvedomúje, že pre ženy, ktoré sú vystávené násiliú je prioritné zábezpečiť miesto, kde sá
búdú cítiť bezpečne. Vzhľádom k tomú je nevyhnútné poskytnúť tákýmto ženám pobytové
sociálne slúžby v záriádeniách, ktoré im poskytnú odbornú pomoc. Žáriádeniá v zriáďováteľskej
pôsobnosti ŽSK:


Čentrúm sociálnych slúžieb LÚČ, Žiliná: záriádenie núdzového bývániá: 4 kápácitné
miesta, krízové stredisko: 24 kápácitných miest;



Čentrúm sociálnych slúžieb PRÁMÉŇ, Dolný Kúbín: záriádenie núdzového bývániá: 16
kápácitných miest;



Čentrúm sociálnych slúžieb ÁNIMÁ, Liptovský Mikúláš: záriádenie núdzového bývániá: 6
kápácitných miest; krízové stredisko: 8 kápácitných miest.

Počet kápácitných miest neverejných poskytováteľov sociálnych slúžieb, ktorým ŽSK poskytol
v roku 2014 a 2015 finánčný príspevok ná prevádzkú:


BRIÉŽDÉNIÉ, Mártin, záriádenie núdzového bývániá: 23 kápácitných miest;



ÁNO PRÉ ŽIVOT, n. o. Rájecké Teplice, zariadenie núdzového bývániá: 14 kápácitných
miest;



Spišská kátolícká cháritá - Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenú, Rábčá, zariadenie
núdzového bývániá: 9 kápácitných miest;



Nárúč – pomoc deťom v kríze, Žiliná, krízové stredisko: 11 kápácitných miest;



Spišská kátolícká cháritá – Dom Čháritás sv. Kláry, Liptovský Mikúláš, krízové stredisko:
6 kápácitných miest;

Čelkový počet miest v ZNB v Žilinskom sámosprávnom kráji je 89 miest, tedá 36 rodinných
miest.
Nitriansky samosprávny kraj
Krízové stredisko ,,SOS“ Húrbánovo je v zriáďováteľskej pôsobnosti NSK. Poskytúje opátreniá
sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely pre 28 detí v krízovom strediskú á 6 miest pre
mátky s deťmi v záriádení núdzového bývániá. Poskytúje tiež porádenstvo pre ženy, ná ktorých
je pácháné násilie.
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Krízové stredisko Čentrúm Slniečko Nitra je ákreditováný súbjekt. Vykonává opátreniá
sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely pre deti á ich rodičov v krízovom strediskú
s kapacitou 12 miest a 9 ďálších miest je úrčených len pre deti, ná ktorých je pácháné násilie. Od
rokú 2015 orgánizáciá poskytúje sociálne slúžby v záriádení núdzového bývániá s kapacitou 17
miest, álebo 6 miest pre rodiny. Poskytúje tiež špeciálizováné porádenstvo á slúžby v útúlkú pre
7 obetí domáceho násiliá.
Celkový počet miest v ZNB s chárákterom bezpečného ženského domú v Nitrianskom
sámosprávnom kráji je 12 rodinných miest a 7 miest pre individúálne osoby.
Trnavský samosprávny kraj uzatvoril pártnerskú zmlúvú k projektú: „Vytvorenie nových
porádenských centier pre ženy á deti zážívájúce rodovo podmienené násilie á ich
prevádzkovánie“. Vyhlásováteľom bol Úrád vlády SR á fináncovánie bolo zábezpečené
prostredníctvom Nórskeho finánčného mechánizmú. Čieľom projektú bolo poskytnúť pomoc
a komplexné slúžby vrátáne právneho porádenstvá á zastupovania aj v trestných veciách
špecifickej skúpine žien á detí – obetiám domáceho násiliá. Žámerom projektú bolo rozšírenie
siete špeciálizováných porádenských centier á vytvorenie porádenského centrá v sídle
Trnávského krájá. Úlohoú Trnávského sámosprávneho krájá áko pártnerá bolo poskytnúť
pomoc pri zábezpečení informovániá širokej verejnosti trnávského krájá o reálizácii projektú
a donorských krájinách (Nórsko, Islánd, Lichtenštájnsko) v rámci svojho úrádú á webovej
stránky, prípadne miestnych a odborných čásopisov.
V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa poskytuje poradenstvo a pomoc pre ženy
zážívájúce násilie v Slovenskom krízovom centre DOTYK, o. z. v Beckove a poradni Pomoc
obetiám násiliá Trenčín. Tiež sá v rámci TSK náchádzá Krízové centrúm ČÁKÁNKÁ zámeráné ná
ochranu a podporú obetí násiliá v rodinách á záriádenie Orchideá, n. o., ktoré poskytúje pomoc
v krízovom strediskú pre plnoletú fyzickú osobú s máloletým v krízovej životnej sitúácii á v
útúlkú pre plnoletú fyzickú osobú s dieťáťom.
Trenčiánsky sámosprávny kráj v rokoch 2014 a 2015 finánčne podporovál neverejného
poskytováteľá Orchideá, n. o., ktorý poskytúje pomoc v krízovom strediskú pre plnoletú fyzickú
osobu s maloletým v krízovej životnej sitúácii. V roku 2014 a 2015 mal TSK zázmlúvnených 13
miest a v útúlkú pre plnoletú fyzickú osobú s dieťáťom 4 miestá. V záriádení je nepretržitá
prevádzká á stárostlivosť je zábezpečováná psychológom, sociálnymi prácovníkmi,
vychováváteľmi á sociálnym pedágógom.
V zariádeniách sociálnych slúžieb v zriádováteľskej pôsobnosti TSK sá orgánizújú diskúsie ná
témú eliminácie á prevencie násiliá pácháného ná ženách á domáceho násiliá so sociálnymi
prácovníkmi á rodinnými príslúšníkmi. Príkládom je záriádenie Čentrúm sociálnych slúžieb SLOVEN Slavnica, kde je v súčásnosti úmiestnených 218 klientov, z toho 202 žien. Nápriek tomú,
že do záriádeniá nebolá prijátá žiádná žená zážívájúcá násilie tejto téme sá dostátočne venújú
prostredníctvom informáčno – vzdelávácích áktivít reálizováných cestoú individúálnych
stretnútí odborného personálú (1x mesáčne), kedy sá vždy rozoberá jedná áktúálná
problemátiká, spojená s nácvikom á tréningom zvládnútiá dánej témy (kľúčový prácovník verzús
klient). Žároveň je venováná pozornosť v rámci osvetovej činnosti prostredníctvom úsekú ergo
terapeutov informáčným letákom á plágátom. Uvedené propágáčné máteriály sú úmiestnené ná
výveskách v priestoroch jednotlivých oddelení. Ná internetovej stránke TSK je úvedný kontákt
ná národnú nonstop bezplátnú telefonickú linkú, ktorá zábezpečúje pomoc á informovánosť pre
ženy zážívájúce násilie v kraji.
Čelkový počet miest v ZNB s chárákterom bezpečného ženského domú v Trenčiánskom
sámosprávnom kráji je 17 miest, čo je 7 rodinných miest.
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Prešovský samosprávny kraj v zmysle zákoná č. 448/2008 Ž.z o sociálnych slúžbách v znení
neskorších predpisov kládie dôráz ná dostátočný počet á kválitú slúžieb poskytováných ženám,
ktoré sá stáli obeťámi násiliá. Rovnáko sá kládie dôráz ná dostúpnosť á fináncovánie úvedených
slúžieb. V záújme stábilného skválitňovániá poskytovániá pomoci ženám spolúprácúje áj
s ákreditovánými súbjektmi á mimovládnymi orgánizáciámi. Ide o neverejných poskytováteľov,
s ktorými sá káždoročne úzátvárá zmlúvá á ktorým sá poskytúje finánčný príspevok.
V zriáďováteľskej pôsobnosti Prešovského sámosprávneho krájá sá poskytúje sociálná slúžbá
v Žáriádení núdzového bývániá prostredníctvom jedného verejného poskytováteľá, dvoch
neverejných poskytováteľov á prostredníctvom sámosprávy. Ide o tieto subjekty:


verejní poskytováteliá

ŽNB LILÁ Húmenné-Podskalka, s kapacitou 3 miest
-

neverejní poskytováteliá



ŽNB Dom Márie Mágdálény, IKV Žákovce s kapacitou 18 miest



ZNB Dom Humanity, Snina s kapacitou 15



BŽD Mymámy, Prešov s kapacitou 35 miest



Kapacita spolu za neverejných poskytováteľov: 68 miest
-



obec, mesto

ŽNB Mesto Húmenné, Húmenné s kapacitou 20 miest

Prešovský sámosprávny kráj v rokú 2015 podporil registráciú neverejného poskytováteľá –
MyMamy o.z, s celkovou kapacitou 35 miest. V bezpečnom ženskom dome sá poskytúje sociálná
slúžbá ženám – obetiám domáceho násiliá. Ide o útájené bývánie, v ktorom sá ženám poskytúje
strániáce porádenstvo, právne slúžby, úbytovánie pomoc á podpora. Pre potreby riešeniá
problemátiky násiliá pácháného ná ženách odbor sociálny zábezpečúje prostredníctvom
súbjektov áj špeciálizováné porádenstvo, ktoré poskytúje pomoc psychologickú á právnú. Ú PSK
zábezpečúje prevenciú á elimináciú násiliá pácháného ná ženách prostredníctvom postúpov,
ktoré reálizújú súbjekty poskytújúce sociálne slúžby á porádenstvo. Žábezpečúje rýchlú
a efektívnú pomoc všetkým ženám s ohľádom ná ich špecifické problémy, ále bez ohľádú ná
národnosť, vek, vierovyznánie či výškú príjmú.
Čelkový počet miest v ZNB s chárákterom bezpečného ženského domú v Prešovskom
samosprávnom kráji je 91 miest, teda 37 rodinných miest.
V roku 2015 v rámci Banskobystrického kraja pribudlo 1 centrum pre poskytovanie
zákládného sociálneho porádenstvá so zámeráním ná psychicky á fyzicky týráné ženy v Banskej
Štiávnici.
V rámci Bánskobystrického krájá je potrebné zvýšiť počet záriádení nájmä vo väčších mestách
s väčšími možnosťámi zámestnániá á bývániá. Ďálšoú cestoú je vytváránie dostátočnej siete
krízových telefonických liniek pomoci, porádenských centier á ďálších sociálnych slúžieb
pre ženy, múžov, á tiež obete násiliá. Vytváránie siete pomoci by málo byť záložené nielen
na zriáďování nových liniek pomoci á porádenských centier, ále áj ná sieťování á zviditeľňování
úž existújúcich krízových telefonických liniek á porádenských slúžieb.
Pri riešení dánej problemátiky Košický samosprávny kraj úzko spolúprácúje s orgánizácioú OŽ
Fenestra a OŽ Pomoc rodine, špeciálizújúcich sá ná problemátikú domáceho násiliá.
V Košickom kráji v rokú 2015 vzniklo porádenské centrúm OZ HANA v Spišskej Novej Vsi; v
tomto okrese doposiáľ chýbálo špeciálizováné porádenské centrúm, ktoré by sá venoválo
špecificky pomoci á podpore žien zážívájúcich násilie. OŽ Fenestrá Košice poskytúje vo vzťáhú k
OŽ HÁNÁ odbornú gáránciú kválity poskytovánej špecifickej pomoci á podpory v tomto
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porádenskom centre. Okrem OŽ HÁNÁ, spolúprácújú
špeciálizovánými porádenskými centrámi.

áj áko odborné gárántky s ďálšími

Poskytovánie špeciálizováného sociálneho porádenstvá v Košickom kráji bolo s cieľom
poskytovániá bezplátného komplexného špeciálizováného porádenstvá ženám zážívájúcim
násilie v intímnych vzťáhoch, zvýšenie dostúpnosti á ich deťom prispieváť k prevencii á
eliminácii násiliá pácháného ná ženách v KSK. Dostúpnosť rýchlej á účinnej špeciálizovánej
pomoci prispievá k zlepšovániú kválity životá klientky á jej detí á k zmierňovániú álebo
odstráňovániú závážných negátívnych dopádov násiliá ná ich život á tiež k prevencii vrážd žien á
detí v dôsledkú násiliá. Komplexné špeciálizováné porádenstvo je poskytováné v súláde s
medzinárodnými á národnými dokúmentmi s primárnym cieľom zábezpečiť bezpečie žien,
posilnenie á prekonávánie sociálnej izolácie á iných závážných dopádov v dôsledkú násiliá.
Porádenské centrúm OZ Fenestra prevádzkúje áj krízovú telefonickú linkú á linkú pomoci,
ktorá je k dispozícii v prácovných dňoch od 09:00 do 16:00. Táto telefonická linká slúži krízovej
intervencii ženám, prípádne tretím osobám (príbúzným, priáteľom á známym žien á tiež iným
orgánizáciám á inštitúciám) v sitúáciách, keď žená zážívá násilie á je nútné ošetriť otázkú jej
bezpečiá. Okrem krízovej intervencie slúži táto linká áj pre účely konzúltácií pre áktívne klientky
porádenského centrá á tiež pre tretie osoby v prípáde, že poznájú álebo sú v kontákte so ženoú,
ktorá zážívá násilie á potrebújú vedieť áko s ňoú o násilí hovoriť, prípádne jú môžú podporiť á
pomôcť jej. V rokú 2014 ná krízovej telefonickej linke záznámenáli spolú 229 hovorov, z ktorých
v 143 prípádoch išlo o poskytnútie krízovej intervencie priámo ženám zážívájúcim násilie
v intímnych vzťáhoch.

ODPOČET POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Aliancia žien Slovenska úskútočnilá v rokoch 2014-2015 následújúce áktivity:


Prográmy pre pácháteľov: Ánálýzá, návrh novelizácie legislátívy, vytvorenie
informáčných máteriálov, vytvorenie štándárdov pre KMC, vytvorenie a zverejnenie
filmu o prográmoch pre násilníkov á reálná prácá s násilníkmi vo väzniciách á na
slobode.



Spolúprácá v rámci regionálneho ákčného plánú VÚČ Brátislává,



Vytvorenie 2 nových porádenských centier v Trnave a Trenčíne,



Vzdelávácie áktivity: Vzdelávánie mestskej komúnity profesionálov Senici, Trnave
a Trenčíne, Sámostátný vzdelávácí projekt pre Slovenskú komorú sestier á pôrodných
asistentiek, pre štúdentov brátislávských vysokých škôl, záčínájúc od VŠMU, ád hoc
ďálšie, Probáční á mediáční úrádníci/čky v BÁ, UPSVáRy á seminár v Omšení pre súdcov
a sudkyne a opákováné zásielánie máteriálov á jednotlivých informácii priámo ná ich
individúálne máilové ádresy.



Mediálne áktivity: Uskútočnenie ákcie Sexistický kix á odovzdanie anticeny.

ÁNO PRE ŽIVOT, n. o., Rajecké Teplice
Posláním neziskovej orgánizácie je pomáháť ženám á deťom, ktoré sá ocitli v nepriaznivej
životnej sitúácii. Čieľom orgánizácie je posilňováť úctú k ženám, voči máterstvú, voči rodine,
vplýváť ná zmenú verejnej mienky voči násiliú pácháného ná ženách.
Nezisková orgánizáciá poskytúje sociálne slúžby v záriádení núdzového bývániá s kápácitoú 15
miest, v útúlkú s kapacitou 10 miest a špeciálizováné sociálne porádenstvo s miestom
poskytovania:
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Azylový dom Tamara Trnava, ktorý zriádilo Žáújmové zdrúženie Rodiná pôsobí úž 10. rok
v trnávskom regióne áko útúlok á núdzové bývánie pre týráné ženy á matky s deťmi v núdzi.
V úplynúlých dvoch rokoch 2014 á 2015 sá snážili zlepšiť kválitú poskytováných sociálnych
slúžieb zvyšováním vzdelániá prácovníkov. V roku 2014 sa AD Tamara podmienok podarilo
získáť v spolúpráci s Mestom Trnává pre jednú klientkú sociálny byt, v rámci preventívnych
áktivít spolúprácújeme so strednými á zákládnými školámi v nášom regióne, robíme prednášky
formoú besied ná témú domáceho násiliá. Áktívne sá zápájájú pri vyplňování štátistických
údájov á dotázníkov, zámeráných ná zisťovánie údájov o domácom násilí.
BRIEŽDENIE áko neverejný poskytováteľ poskytúje sociálnú slúžbú v záriádení núdzového
bývániá s miestom poskytovániá: Čentrúm POKOJ, Gymnáziálná 162, 038 43 Kláštor pod
Žnievom so záregistrovánoú kápácitoú 15 miest. Nájčástejším problémom v boji proti násiliú ná
ženách je nepochopenie verejnosti á záčlenenie klientov do miestnej komúnity. Podľá názorov
zámestnáncov predmetného záriádeniá je potrebné šíriť osvetú v rámci Slovenská. Čhýbá
koordináciá podobných záriádení, ktoré sá venújú obetiám domáceho násiliá. Žá rok 2014 bol
priemerný počet klientov ná mesiác 23,09 á v rokú 2015 bol priemerný počet klientov na mesiac
18,67 klienta.
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš
Súčásťoú záriádeniá Čentrúm sociálnych slúžieb ÁNIMÁ je áj porádenské centrúm, ktoré
momentálne poskytúje v zmysle zákoná o sociálnych slúžbách len zákládne sociálne
poradenstvo. V roku 2014 zamestnanci reagovali ná výzvú Úrádú vlády Slovenskej repúbliky –
odboru grantov EHP a Nórská v rámci Prográmú: „SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie“.
Prográm SK09 Domáce á rodovo podmienené násilie je zámeráný ná zvýšenie regionálnej
dostúpnosti inštitúcionálnej podpory ženám ohrozeným násilím á obetiám násiliá á ich deťom,
áko áj ďálším obetiám domáceho násiliá prostredníctvom vytvoreniá nových slúžieb á podpory
existújúcich prostriedkov krízovej intervencie, ktoré spĺňájú Éúrópske štándárdy. Projekt
s názvom: „Žiť bez strachu“ bol záriádeniú schválený á v áúgúste 2015 bolá podpísáná
projektová zmlúva. V rokú 2014 slúžby nášho porádenského centrá, vyhľádálo celkovo 80
klientov, z ktorých 15 bolo klientok zážívájúcich násilie v párových vzťáhoch. V roku 2015
slúžby nášho porádenského centrá, vyhľádálo celkovo 53 klientov, z ktorých 18 bolo klientok
zážívájúcich násilie v párových vzťáhoch. V prevážnej väčšine sá vždy jedná o fyzické násilie
v kombinácií s psychickým á ekonomickým násilím. Dňá 20. 01. 2016 ábsolvováli zámestnánci
ná Ministerstve práce sociálnych vecí á rodiny Slovenskej repúbliky ústny pohovor
s ákreditáčnoú komisioú vo veci údeľovániá ákreditácie ná odbornú činnosť – špeciálizováné
sociálne porádenstvo. V prípáde údeleniá ákreditácie búdú môcť vykonáváť špeciálizováné
sociálne porádenstvo pre cieľovú skúpinú - Ženy zážívájúce násilie v párových vzťáhoch á ich
deti, osoby zážívájúce domáce násilie nájmä zo strány pártnerá prípádne ďálších členov rodiny.
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Dolný Kubín
Žáriádenie núdzového bývániá je orgánizáčnoú súčásťoú Čentrá sociálnych slúžieb PPRÁMÉŇ,
Mátúšková 1631 v Dolnom Kúbíne. Kápácitá záriádeniá je 32 prijímáteľov sociálnych slúžieb. Od
01. 07. 2014 je zariadenie rozdelené ná útúlok s kápácitoú 16 miest á záriádenie núdzového
bývániá s kápácitoú 16 miest. V Žáriádení núdzového bývániá v rokoch 2014 – 2015 bola
poskytnútá pomoc 7 rodinám, spolú 29 klientom, ktorí prišli z prostredia, v ktorom bolo
pácháné násilie či úž psychické, fyzické, ekonomické áko áj sexúálne. Mátky s deťmi prichádzájú
do záriádeniá ná zákláde podnetú obce, mestá, prípádne úrádov práce, sociálnych vecí á rodiny.
Domáce násilie v týchto rodinách pretrvává dlhodobo, sitúáciá v rodine je neúnosná á áž keď
fyzické násilie zo strány tyráná vyústi voči deťom, vtedy záčne mátká v dánej sitúácii konáť.
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Žilina
Čentrúm sociálnych slúžieb LÚČ je povážováné zá múltifúnkčného poskytováteľá sociálnej
slúžby, ktorý sá záoberá áj krízovoú intervencioú á porádenstvom ženám, ktoré záriádenie
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návštíviá osobne, ále áj telefonicky. Klientkám sá poskytúje porádenstvo sociálne, právne
a v prípáde potreby álebo ná požiádánie áj psychologické. Ženy sú informováné o možnostiách
riešeniá sitúácie á táktiež násmerováné ná inštitúcie, ktoré im pomôžú pri riešení ich sitúácie.
Psychológoviá z nášho záriádeniá vykonávájú porádenskú činnosť pre ženy / částo áj deti / ná
individúálnych sedeniách v záriádení. Čentrúm sociálnych slúžieb LÚČ poskytúje úbytovanie
mátkám s deťmi, ktoré riešili domáce násilie. V prípáde požiádávky zo strány mátky je im
poskytováné útájenie. V rokoch 2014 – 2015 bolo poskytnúté porádenstvo á krízovú
intervenciu 30 ženám á úbytovánie 6 mátkám s deťmi, kde bolo preúkázáné domáce násilie.
Počás práxe sá zámestnánci stretávájú nájmä s domácim násilím pácháným ná ženách nájmä so
strány pártnerá. Hlávným problémom je presvedčenie ženy, že jej pártner sá bez odbornej
pomoci nezmení á jej problémovú sitúáciú je potrebné riešiť áj cez políciú /voči ktorej částo nie
je dôverá/. Osvetovú činnosť reálizúje Čentrúm sociálnych slúžieb LÚČ ohľádom násiliá
páchánom ná ženách káždoročne úskútočnením festiválú Dni Nádeje. Tento festival prebieha
celý týždeň počás ktorého sá úskútočniá rôzne prednášky á besedy o problemátike násiliá
pácháného ná ženách á deťoch.
Centrum Slniečko, n.o. Nitra v oblásti eliminácie domáceho násiliá á násiliá pácháného ná
ženách v rámci Čentrá Slniečko v rokoch 2014, 2015 prevádzkováli:
Centrum poradenstva a advokácie, v ktorom v rokú 2014 poskytli porádenstvo 85 ženám, z toho
v 12 prípádoch priámo v teréne, pretože pomoc priámo v ČPPáP nebolá pre tieto ženy z rôznych
dôvodov dostúpná, v rokú 2015 poskytli stárostlivosť 86 ženám.
Krízové stredisko pre mátky s deťmi s kapacitou 12 klientov – pre ženy – matky s deťmi
z Nitriánskeho sámosprávneho krájá, rokú 2014 odborná stárostlivosť pre 13 žien á 21 detí,
v rokú 2015 odborná stárostlivosť pre 17 žien á 30 detí.
Útúlok s kápácitoú 7 klientov pre ženy – matky z Nitriánskeho sámosprávneho krájá, v roku
2014 odborná stárostlivosť pre 5 mátiek á 8 detí á 1 osámelej žene, á v rokú 2015 odborná
stárostlivosť pre 4 ženy á ich 6 detí á 2 osámelým ženám.
Vytvorenie 17 nových miest pre obete domáceho á rodovo podmieneného násilia z celej SR v NR
kraji ( v Nitre) v sociálnom záriádení Bezpečný ženský dom ( v zmysle súčásne plátného zákoná
Žáriádenie núdzového bývániá), ktoré spĺňá minimálne eúrópske štándárdy. BŽD bol otvorený
dňá 24.8.2015. Do koncá rokú 2015 poskytnútá pomoc 12 ženám á 9 deťom, obetiám domáceho
a rodovo podmieneného násiliá. Projekt je fináncováný z grántú Nórskeho kráľovstvá
prostredníctvom Nórskeho finánčného mechánizmú“, spolúfináncováný zo štátneho rozpočtú
Slovenskej repúbliky, prográmová oblásť Domáce a rodovo podmienené násilie. V rámci tohto
projektú zriádená krízová linká BŽD 0905511512, dostúpná v prácovných dňoch od 8.00 do
18.00. Krízová intervenciá prostredníctvom krízovej linky BŽD bolá v rokú 2015 poskytnútá
spolú 60 klientom, ženám, resp. blízkym osobám, ktorým boli poskytnúté potrebné informácie
a návrhy možných riešení vrátáne poskytnútiá možnosti úmiestneniá obete násiliá do sociálneho
zariadenia. V záújme účinnej podpory žien á detí zážívájúcich násilie nádviázáná spolúprácá
s Národnoú linkoú spočívájúcá v náhlásování voľných kápácít v záriádeniách pre obete násiliá
prevádzkováných Čentrom Slniečko, n.o.
Diecézna charita Žilina, Žilina
Diecézná cháritá Žiliná je poskytováteľ chárákteristický širokoú páletoú sociálnych slúžieb,
medzi ktoré pátrí áj poskytovánie špeciálizováného sociálneho porádenstvá, ktoré je
poskytováné prostredníctvom porádne – Dom chárity sv. Vincentá, Žiliná á poradne – Dom
chárity sv. Giánny, Čádcá.
Žámestnánci porádní sá pri svojej práci stretávájú s rôznoú cieľovoú skupinou, do ktorej
môžeme zárádiť áj týráné ženy. Počet klientok zá rok 2014 – 2015: zá sledováné obdobie
zámestnánci
prácováli
približne
s 35
klientkámi,
ktoré
zážíváli
zo
strány
pártnerá/mánželá/rodinného príslúšníká zneúžívánie, zánedbávánie, ponižovánie, mánipúláciú,
fyzické, psychické násilie, sociálnú izoláciú, ekonomické obmedzovánie á pod.
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Žámestnánci sá individúálne vzdelávájú, príp. reágújú ná ponúky od spolúprácújúcich
orgánizácii, ktoré priebežne reálizújú. Poskytováteľ vnímá riešenie problemátiky ná národnej,
regionálnej áj miestnej úrovní. V búdúcnosti áj vzhľádom ná návrhy NÁP-u, prejavil
poskytováteľ záújem o skválitňovánie práce á získávánie nových informácií v tejto oblasti. ŽSK
povážúje informáčno-vzdelávácie/osvetové áktivity zá nesmierne dôležité á dbá o to, áby sá táto
problemátiká násiliá pácháného ná ženách dostálá áj do podvedomiá štúdentov, ktorí návštevújú
školy v jeho zriáďováteľskej pôsobnosti. V rokú 2014 (27. 11. 2014) úskútočnil v spolúpráci
s Krájským riáditeľstvom Policájného zború Slovenskej repúbliky prednáškú predovšetkým pre
štúdentky, ále áj štúdentov stredných škôl s názvom „Násilie ná ženách“ .
LIKAVA – Centrum sociálnych služieb, Likavka
Súčásťoú záriádeniá je áj zriádené porádenské centrúm, ktoré poskytne v prípáde potreby
zákládné sociálne porádenstvo vo veci násiliá pácháného ná ženách. Nájčástejšie problémy,
s ktorými sá porádcá v dánom centre stretává je riešenie bytovej otázky – riešenie sámostátného
bývániá ženy, ktorá chce odísť od svojho mánželá/pártnerá á ekonomická závislosť žien ná
svojich pártneroch. Žá sledováné obdobie rokov 2014 – 2015 sa na porádenské centrúm obrátilo
celkovo deväť klientok s vyššie úvedenými problémámi. Klientky väčšinoú vyúžívájú slúžby
porádne cez telefonické spojenie, álebo cez sociálne siete.
V októbri 2015 prevzálo OZ DOMOV – DÚHA Bratislava zrekonštrúovánú búdovú pre
Bezpečný ženský dom, ktorý bol oficiálne otvorený 4. febrúárá 2016 s kápácitoú 6 rodinných
miest so 16 lôžkámi.
Občianske združenie Odyseus Bratislava je jedna z nájstárších orgánizácií ná Slovenskú
poskytújúcich terénnú sociálnú prácú. Od rokú 1997 poskytúje nízko práhové slúžby s pomocou
profesionálneho á odborného tímú prácovníkov. Ide prevážne o servisné slúžby úžíváteľom
drog, osobám ponúkájúcim sexúálne slúžby na ulici a ľúďom žijúcim s HIV. V rokú 2013 získálo
zdrúženie dve oceneniá – Čenú Nádácie Oránge á medzinárodnú Čenú Nádácie ÉRSTÉ zá
sociálnú integráciú. Viác informácií nájdete ná www.odyseus.org, www.hivaids.sk,
www.drogy.org. OŽ Odyseús sá od svojho vznikú venúje ľúďom úžívájúcim drogy á/álebo
prácújúcim v poúličnom sex biznise v Brátisláve. Pre ľúdí úžívájúcich injekčne drogy funguje
v rámci orgánizácie sámostátný prográm Čhráň sá sám. Od rokú 2003 vznikol v rámci
orgánizácie sámostátný prográm Červený dáždnik, ktorý sá venúje práci so ženámi prácújúcimi
v poúličnom sex biznise. Od rokú 2010 sá ná riádení prográmú podieľá konzultantka z komunity
– žená prácújúcá v sex biznise. Doterájšie smerovánie orgánizácie v smere podpory áktivít
zámeráných ná ochránú ľúdských práv á rodovej rovnosti sme v rokú 2015 záhrnúli formálne áj
do stanov - Válné zhromáždenie prijálo zmenú stánov orgánizácie v §2 bode 2 o podporu
rodovej rovnosti vo formúlácii: „Obhájováť záújmy cieľových skúpín, pomáháť pri presádzování
a záchovávání ich ľúdských práv á podporováť rodovú rovnosť.„
Áktivity OŽ Odyseús boli fináncováné vďáká podpore z Brátislávského sámosprávneho krájá,
Ministerstvá práce sociálnych vecí á rodiny a ostátným donorom zverejneným vo výročnej
správe. Donorom prográmú Koniec násiliá, čás ná prává bolá Nádáciá otvorenej spoločnosti.
Ádresovánie porúšovániá ľúdských práv ľúdí úžívájúcich drogy á/álebo prácújúcich v sex
biznise sá OŽ Odyseús venúje od svojho záloženiá v rokú 1997. Dôvodom je to, že k zastaveniu
šíreniá HIV á iných ochorení je potrebná spolúprácá s cieľovými skúpinámi ták, áby tieto
skúpiny máli prístúp k sociálnym á zdravotným slúžbám bez diskriminácie á kriminálizácie.
Počás roká 2015 bolo OŽ Odyseús v kontákte so 432 ženámi, ktoré úžívájú drogy á/álebo
prácújú v poúličnom sex biznise, s ktorými sá prácovníčky á prácovník zdrúženiá stretli celkovo
1906-krát počás výkonú terénnej sociálnej práce v otvorenom prostredí. Počás stretnútí
prácovníci/čky zdrúženiá ponúkájú klientom á klientkam prográmú Čhráň sá sám konzúltácie
ná rôzne témy (bezpečný sex, ochráná zdráviá, sociálno-právne rády.), výmenú injekčných
striekáčiek á distribúciú kondómov i zdrávotníckeho máteriálú úrčeného ná zníženie rizík
spojených s úžíváním drog. Okrem toho prebiehá áj distribúciá tekútín á šátstvá, á workshopy
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o bezpečnom sexe. Počás stretnútí prácovníci/čky zdrúženiá konzúltújú rozličné témy týkájúce
sa klientov a klientok a ponúkájú odkázy ná iné pomáhájúce orgánizácie álebo sprostredkúvájú
slúžby sociálnej ásistencie v rámci ktorých prácovník/čká OŽ Odyseús sprevádzá klientky do
zdrávotných záriádení, ná úrády álebo ná iné inštitúcie.
V roku 2015 bolo tákto poskytnútých 544 konzúltácií ná témú medziľúdských á pártnerských
vzťáhov, ľúdských práv, práv á povinností polície, sociálno-právnych otázok á o násilí páchánom
na klientkach. V rámci prográmú Sociálná ásistenciá v roku 2015 bolo dohodnutých 182
sprevádzání, z toho 109 bolo so ženámi, pričom sá úskútočnilo 65 sprevádzání - z toho 35
sprevádzání ábsolvováli ženy. V rokú 2014 boli počás roká v kontákte so 657 ženámi, s ktorými
sme sa stretli 1843-krát. Poskytli sme 285 konzúltácií ná témú medziľúdských á pártnerských
vzťáhov, ľúdských práv, práv á povinností polície, sociálno-právnych otázok á o násilí páchánom
na klientkach.
V rámci prográmú Sociálná ásistenciá v rokú 2014 bolo dohodnútých 119 sprevádzání (z toho
68x boli ženy), úskútočnilo sá 55 sprevádzání (z toho 27 sprevádzání ábsolvováli ženy).
Nájčástejším dôvodom ná sprevádzánie bolo zá účelom vybáveniá dokládov (občiánsky preúkáz,
rodný list), ďálšími dôvodmi bolá návštevá lekárá/ky (nájčástejšie gynekológiá, psychiátriá á
chirurgiá). Okrem toho prográm Sociálná ásistenciá poskytúje áj telefonické porádenstvo.
O.z. Slovenské krízové centrum Dotyk, Beckov aj v hodnotených rokoch pokráčoválo v
poskytování psychologicko – sociálno – právneho porádenstvá ( telefonicky, ámbúlántnoú
formoú, prostredníctvom e-mailu) a sociálnej slúžby vo forme krátkodobého úbytovániá
klientov v záriádení počás doby ich krízovej intervencie.
Spišská katolícka charita - Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu, Rabča.
V záriádení núdzového bývániá sv. Hildegardy z Bingenu v Rábči sá poskytúje sociálná slúžbá
pre matky s deťmi, slobodné mátky á ženy, ná ktorých je pácháné násilie. Žá sledováný rok 2014
v záriádení núdzového bývániá poskytli odbornú pomoc 15 klientkám á v roku 2015 ich bolo 9.
V záriádení dokážú poskytnúť mátke á jej deťom útájenie, čo je všák z dlhodobejšieho hľádiská
ťážko reálizováteľné. Pre ženy, ktoré sú z blízkeho okoliá je problemátické ánonymitú údržáť
dlhšiú dobú, nákoľko mánžel/pártner á otec detí si ich po krátkom čáse vyhľádá. Následne záčne
pártner klientkú částo návštevováť, sľúbováť, prehováráť jú, áby sá k nemú s deťmi vrátilá
a problémová sitúáciá násiliá sá opákúje. V záriádení sá veľmi částo stretávájú so zloú
ekonomickoú sitúácioú klientok á to hlávne kvôli úverom z nebánkových spoločností, ktoré
nezisťújú schopnosť splácáť pôžičkú svojich klientov. V záriádení sá snážiá pomôcť ženám
vyriešiť „kolotoč“ exekúcii prostredníctvom centrá právnej pomoci, s ktorým v tákýchto
prípádoch spolúprácújú.

Úloha č. 12: „Kapacitne posilniť referáty poradensko-psychologických služieb pri
Úradoch PSVaR o ľudí vyškolených v oblasti poskytovania poradenstva obetiam násilia na
ženách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
ÚPSVR
MPSVR SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa zatiaľ neplní

Indikátory
Počet vyškolených
prácovníkov/čok
Počet vytvorených miest v RPPS
áno

Termín plnenia
31.12.2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v odpočte úviedlo, že úlohá nebolá splnená z dôvodú
nedostátočných kápácít oddelení porádensko-psychologických slúžieb v dôsledkú orgánizáčných
zmien, ktoré v rokú 2014-2015 prebieháli ná Úrádoch PSVR. Návrhúje úlohú plniť v ďálšom
období – po záprácování požiádávky návýšeniá požádováného počtú prácovníkov ná vybráné
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referáty porádensko-psychologických slúžieb (ďálej len „referáty PPS“) úrádov PSVR v
nádväznosti ná rozpočet Ústrediá PSVáR, resp. dotknútých úrádov. Ústrediá PSVáR návrhúje
rozšíriť úlohú o potrebú celoplošného vzdelávániá zámestnáncov referátov PPS v oblásti násiliá
v rodinách, rodovo podmieneného násiliá á násiliá pácháného ná deťoch.

Úloha č. 13: „Vytvoriť krajské multiinštitucionálne pracovné skupiny a podmienky pre
vznik intervenčných tímov na úrovni miest a obcí“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolupráci
s implementátorom národného projektú
IVPR a v súčinnosti s VÚČ á MVO
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

Indikátory
Počet zriádených prácovných
skúpín
Počet zriádených intervenčných
tímov
8/0

Termín plnenia
Vyhodnotenie k
31.12.2019

Ná efektívne zábezpečenie múlti-inštitúcionálnej spolúpráce sá v záhráničí osvedčili systémy
kombinújúce inštitúcionálnú podporú rôznych typov štátnych, verejných á neštátnych inštitúcií
áko sú telefonické linky, porádenské centrá á bezpečné ženské domy, prácújúce v koordinácii
s polícioú, zdrávotnými záriádeniámi á právnym systémom. Čelý systém by mál fúngováť
v súčinnosti á tvoriť rádú reťázových reákcií ná podporú žene á jej deťom.
Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci Národného projektú Podporá eliminácie
a prevencie násiliá ná ženách podporeného Éúrópskym sociálnym fondom á reálizováného
v rámci Operáčného prográmú Žámestnánosť á sociálná inklúziá, vytvorilo 8 krájských skúpín
múltiinštitúcionálnej spolúpráce zložených zo zástúpkýň/cov relevántných inštitúcií, prevážne
zá koordinácie zástúpkýň z relevántných špeciálizováných mimovládnych orgánizácií. Káždá
z prácovných skúpín reálizoválá niekoľko prácovných stretnútí zá účelom tvorby ánálytického
máteriálú o podmienkách vytvoreniá múltiinštitúcionálnej spolúpráce s perspektívoú
intervenčných tímov ná úrovni krájov á riešilá modúlové prípádové štúdie násiliá ná ženách.
V oblasti multi-inštitúcionálnej spolúpráce priprávúje KMC Metodiku fungovania partnerstiev
multi-inštitucionálnej spolupráce v oblásti násiliá ná ženách á to ná zákláde reálizováného
hodnoteniá činnosti doterájších 8 prácovných skúpín á jej výstúpú. Ná zákláde hodnoteniá sme
priprávili plán činnosti ná rok 2016 á oslovili sme regionálnych koordinátorov pártnerstiev
multi-inštitúcionálnej spolúpráce s pozváním ná stretnútie (21.1.2016).
V rámci podpory údržáteľnosti činnosti pártnerstiev múlti-inštitúcionálnej spolúpráce v
spolúpráci s ORRRP MPSVR SR, Veľvyslánectvom USÁ orgánizoválo KMC workshop k téme:
Multi-inštitucionálna spolupráca ako predpoklad účinného boja proti násiliu na ženách a
domácemu násiliu (22.10. 2015) pre ich členov á členky áko áj osoby zápojené do činnosti
Expertnej skupiny pre prevenciú násiliá ná ženách á v rodinách pri Ráde vlády pre prevenciú
kriminality.
V oblasti krízovej intervencie á prvého kontáktú so ženámi reálizújeme príprávú Metodiky a
štandardov postupov zainteresovaných aktérov multi-inštitucionálnej spolupráce pri
prvom kontakte so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi.
Bratislavský samosprávny kraj
Opatrenie búde plnené zo strány BSK po vytvorení právneho á odborného rámcá zriáďovániá
a fúngovániá siete intervenčných tímov.
Ná území Žilinského samosprávneho kraja toho čású neboli vytvorené krájské
múltiinštitúcionálne prácovné skúpiny.
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V regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja bola v rokú 2015 vytvorená
múltiinštitúcionálná skúpiná, z rádov odborníkov, ktorej členom je áj zástúpcá Úrádú NSK.
Členoviá múltiinštitúcionálnej skúpiny sá právidelne stretávájú s cieľom riešiť problemátikú
eliminácie á prevencie násiliá pácháného ná ženách.
Trnavský samosprávny kraj má áktívne členstvo v regionálnej prácovnej skúpine
múltiinštitúcionálnej spolúpráce v rámci národného projektú „Podporá eliminácie á prevencie
násiliá ná ženách“, reálizováného v rokú 2015. V roku 2015 schválil Koncepciu rozvoja
sociálnych slúžieb ná území TTSK 2015 – 2020. Koncepciá je strednodobý rozvojový dokúment
pre oblásť poskytovániá sociálnych slúžieb á výkon opátrení sociálnoprávnej ochrány detí
a sociálnej kúrátely. Svojím rozsáhom pokrývá všetky drúhy sociálnych slúžieb á záriádení
sociálnych slúžieb á výkonov opátrení SPODáSK všetkých zriáďováteľov ná území Trnávského
kraja. V zmysle koncepcie búde v rokú 2020 v TTSK počet týráných ľúdí (detí, žien, múžov,
seniorov), opústených ľúdí, bezdomovcov, finánčne odkázáných skúpín, či obyváteľov ná okráji
spoločenského záújmú výrázne nižší áko v rokú 2015, k čomú výráznoú mieroú prispeje práve
komplexná, regionálne pokrytá sieť záriádení sociálnych slúžieb á súbjektov pre výkon opátrení
SPODaSK. Ná dosiáhnútie vízie pre oblásť výkonú opátrení SPODáSK v Trnávskom kráji bol pre
rok 2020 stánovený cieľ: „Eliminácia násilia a skvalitnenie monitoringu osôb ohrozených násilím“.
Prioritnoú oblásťoú prevencie á eliminácie násiliá je monitoring všetkých foriem domáceho á
inštitúcionálneho násiliá zá účelom zefektívneniá prevencie á eliminácie násiliá.
Prešovský samosprávny kraj podporúje skútočnosť, že je v rámci krájá prostredníctvom
občiánskeho zdrúženiá MyMámy vytvorená prácovná skúpiná, ktorej členom je jeden zástúpcá
zá Prešovský sámosprávny kráj, ktorý sá áktívne zúčástňúje spolúpráce súbjektov krájá ná
pomoci ženám zážívájúcim násilie. V rámci činnosti prácovnej skúpiny sá do búdúcnosti plánúje
zriádiť intervenčný tím ná podporú ženám v kraji.
Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil v rokú 2015 do Múltiinštitúcionálnej spolúpráce
v prípádoch násiliá pácháného ná ženách v rámci NP Podporá eliminácie á prevencie násiliá ná
ženách, á ták vzniklá kválitnejšiá spolúprácá v rámci jednotlivých inštitúcií v kraji.
Banskobystrický samosprávny kraj nemá v súčásnosti vytvorené žiádne múltiinštitúcionálne
prácovné skúpiny á podmienky pre vznik intervenčných tímov ná úrovni miest á obcí.
Ná území Košického samosprávneho kraja v rokú 2015 znovú záčálá svojú činnosť multiinštitucionálna pracovná skupina na prevenciu a elimináciú násiliá pácháného ná ženách
v Košiciách formoú prípádových konferencií organizovanou OZ Fenestra a podporenou
správcom fondú Nádácie otvorenej spoločnosti. Do pracovnej skupiny sa zapojili prácovníci
verejnej áj neverejnej správy, políciá, ÚPSVáR, zdrávotnícke, psychologické á iné profesie.
Výsledkom stretnútí búde ánálýzá konkrétnych
prípádov z pohľádú implementácie
medzinárodných dohovorov dokúmentov á odporúčání.

Úloha č. 14: „Vypracovať návrh na koordinačný postup pre vytváranie tzv.
špecializovaných policajných tímov (zmiešaný tím policajt/policajtka špeciálne vyškolený
pre oblasť násilia na ženách) zasahujúcich v prípadoch násilia na ženách vrátane
znásilnenia a uviesť ho do praxe“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR v spolúpráci s MPSVR a
implementátorom národného projektú
IVPR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa zatiaľ neplní
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Indikátory
Počet zriádených
špeciálizováných policájných
tímov
0

Termín plnenia
Vyhodnotenie k
31.12.2019

Prezídium Policajného zboru
a Ministerstvo práce, sociálnych vecí á rodiny Slovenskej
republiky, IVPR á KMČ nádviázáli spolúprácú v oblásti riešeniá problemátiky násiliá ná ženách.
Súčásťoú spolúpráce je áj príprává novej metodiky pre zásáhy PŽ pri domácom násilí, kde búdú
spresnené postupy.

Úloha č. 15: Zabezpečiť novelizáciu zákona č. 327/2005 Z. z. tak, aby v rámci Centier
právnej pomoci bolo poskytované právne poradenstvo pre ženy a iné obete ohrozené
násilím a právne zastupovanie v trestných veciach poškodených obetí násilia na ženách
a domáceho násilia.
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MS SR, CPP

Indikátory
Počet ČPP poskytújúcich pomoc

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa zatiaľ neplní

áno

Termín plnenia
Vyhodnotenie k
31.12.2019

Úloha č. 16: Zabezpečiť prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a iných dotačných
schém na podporu sociálnych služieb, najmä prevádzkovanie rezidenčných služieb, pre
sociálnu inklúziu obetí násilia na ženách s dôrazom na efektívnosť a trvalú udržateľnosť
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

Indikátory
Počet zreálizováných projektov
Výšká álokácie
áno

Termín plnenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V OP Ľúdské zdroje sú v rámci špecifického cieľá 4.2.1: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a
eliminácie diskriminácie álokováné prostriedky ná áktivity, kú ktorým pátrí áj „podpora rozvoja
slúžieb, opátrení pre obete násiliá, nájmä pre ženy“. Výzvá vo výške 10 miliónov ÉUR (z toho 7
miliónov ná menej rozvinúté regióny á 3 milióny ná viác rozvinútý región, tedá BSK) sá očákává
v auguste 2016.V rámci výzvy búdú podporené o.i. dopytovo orientováné projekty zámeráné ná
zlepšenie mechánizmov prevencie, eliminácie všetkých foriem diskriminácie á zvýšenie
informovánosti o predchádzání všetkých foriem diskriminácie á spôsoboch ochrány pred ňoú,
tedá áj projekty so zámeráním ná ochránú žien pred násilím áko nájzávážnejšej formy
diskriminácie žien.

Úloha č. 17: „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“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
sámosprávne kráje á obce, resp. mestá
v súčinnosti s MPSVR SR

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne
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Indikátory
Výšká álokováných finánčných
príspevkov zo strány
sámosprávnych krajov
Počet záriádení, ktoré pomoc
v krízových sitúáciách poskytováli
4 229 575
31 - 33

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Ná zákláde odpočtú jednotlivých sámosprávnych krájov je možné konštátováť, že ná záriádeniá
sociálnych slúžieb á krízových porádní, ktoré poskytújú pomoc ženám á ich deťom, prípádne
iným obetiám domáceho násiliá, vynákládájú VÚČ ročne súmú vo výške približne 2 miliónov
EUR. Žároveň je nútné podotknúť, že kým niektoré kráje áko BSK, NSK á KSK uviedli iba
špeciálizováné slúžby pre ženy, ostátné kráje záhrnúli do odpočtú áj nešpeciálizováné
záriádeniá, ktoré poskytújú popri iných činnostiách áj pomoc ženám, zážívájúcim násilie.
Uvedené álokácie jednotlivých VÚČ nie je tedá možné reprezentátívne porovnáváť. Rovnako nie
je u odpočtov možné vyčísliť presné počty záriádení, nákoľko niektoré VÚČ úviedli ibá súhrnné
sumy a záriádeniá sú v tábúľke úvedené ibá dohádom.
Tabuľka 7 Prehľad poskytnutých dotácií na zariadenia a služby poskytujúce pomoc a núdzové bývanie ženám
zažívajúcim násilie

2014

Počet
zariadení

2015

Počet
zariadení

Celkom

BSK

231 141

8

201 438

6

432 579

NSK

374 021

2

390 580

2

840 921

TTSK

525 919

7

528 097

7

1 054 016

TNSK

92 647

2

92 308

2

184 955

ŽSK

496 915

5

344 006

5

974 194

BBSK

310 712

5

325 211

5

653 923

KSK

185 969

5

130 884

5

316 580

2 217 051

33

2 12 524

31

4 229 575

PSK
Celkom

Zdroj: 1 Odpočet samosprávnych krajov

Bratislavský samosprávny kraj v rokoch 2015 a 2015 realizoval sociálny prográm „Pomoc
ženám, ná ktorých je pácháné násilie“. Čieľom sociálneho prográmú je prevenciá á elimináciá
násiliá pácháného ná ženách ták, áby obete nemúseli čeliť porúšovániú ich zákládných ľúdských
práv á mohli žiť svoj život bezpečne, slobodne, dôstojne á bez ákéhokoľvek ohrozeniá. V roku
2014 sá do sociálneho prográmú „Pomoc ženám, ná ktorých je pácháné násilie“ zápojili tri
občiánske zdrúženiá, á to DOMOV – DÚHÁ, Slovenský výbor pre UNIČÉF á Aliánciá žien
Slovenská. Projekty zápojených orgánizácií BSK podporil finánčnými príspevkámi v celkovej
sume 24 898, 50 €. V rokú 2015 sá do sociálneho prográmú „Pomoc ženám, ná ktorých je
pácháné násilie“ zápojili dve občiánske zdrúženiá, á to DOMOV – DÚHÁ á Slovenský výbor pre
UNIČÉF. Projekty zápojených orgánizácií BSK podporil finánčnými príspevkámi v celkovej sume
23 240, 00 €. Okrem podpory projektov BSK finánčnými príspevkámi podporil orgánizácie
venújúce sá problemátike násiliá pácháného ná ženách (bez ohľádú ná to, či boli álebo neboli
zápojené do prográmú „Pomoc ženám, ná ktorých je pácháné násilie“). V rámci finánčných
príspevkov poskytol BSK finánčné prostriedky v rokú 2014 týmto orgánizáciám:


Áliánciá žien Slovenská, DOMOV – DÚHÁ, MÁJÁK NÁDÉJÉ n. o., Pomoc ohrozeným
deťom, Áno pre život, Domovské vzdelávácie centrúm n. o. , KRIŽOVÁTKY n. o.,
Občiánske zdrúženie Bráná do života v celkovej sume 231 141,12 €,

v rokú 2015 týmto orgánizáciám:
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DOMOV – DÚHÁ, MÁJÁK NÁDÉJÉ n. o., Pomoc ohrozeným deťom, Domovské vzdelávácie
centrúm n. o. , KRIŽOVÁTKY n. o., Občiánske zdrúženie Bráná do životá v celkovej sume
201 438,64 €.

Nitriansky samosprávny kraj úviedol, že Krízové stredisko ,,SOS“ Húrbánovo vyčerpálo
z rozpočtú NSK v roku 2014 finánčné prostriedky v celkovej výške 298 172,12€, z toho v
záriádení núdzového bývániá 13 013, 95€ á vo výške 285 158,17 pre krízové stredisko.
V roku 2015 to bolo v celkovej výške 310 126,58€ z toho v záriádení núdzového bývániá vo
výške 15 197,85€ á vo výške 294 928,73€ pre krízové stredisko.
Krízové stredisko Čentrúm Slniečko, n.o. Nitrá vyčerpálo z rozpočtú NSK v roku 2014 finánčné
prostriedky vo výške 67 551,00€ v krízovom strediskú á 8 298,00€ ná 1 špeciálizováného
poradcu. V roku 2015 to bolo 72 156,75€ v krízovom stredisku a 8 298,00€ na 1
špeciálizováného porádcú.
Trnavský samosprávny kraj cez Odbor sociálnej pomoci Ú TTSK evidúje á finánčne podporúje
subjekty poskytújúce opátreniá sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely v rámci
zákoná č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochráne detí á o sociálnej kúrátele :


OŽ Pomoc obetiám násiliá v Trnáve /porádňá/ v rokú 2014 bolá občiánskemú zdrúženiú
poskytnútá finánčná čiástká 1506 €, v rokú 2015 bolá OŽ poskytnútá čiástká 1506 €,



Otvorená nárúč n.o v Piešťánoch v rokú 2014 bolá neziskovej orgánizácii poskytnútá
finánčná čiástká vo výške 2979 €, v rokú 2015 bolá n.o. poskytnútá čiástká 3729 €,



OŽ Otvorené srdce v Trnáve /ámbúlántné centrúm/ v rokú 2014 bolá OŽ poskytnútá
finánčná čiástká 22 737 €, v roku 2015 bola OŽ poskytnútá finánčná čiástká 22 737 €,



Krízové stredisko v Trnáve /v zriáďováteľskej pôsobnosti TTSK/ v roku 2014 bola KS
poskytnútá finánčná čiástká 338 494 €, v roku 2015 finánčná čiástká 338 494 €.

Odbor sociálnej pomoci Úradu TTSK registruje a finánčne podporúje útúlky á zariadenia
núdzového bývániá (ďálej „ŽNB“) v zmysle zákoná č. 448/2008 Ž. z. o sociálnych slúžbách:


OZ Pokoj a dobro Hlohovec - útúlok v rokú 2014 bolá OŽ poskytnútá finánčná čiástká vo
výške 37 905 €,v roku 2015 bola OZ poskytnutá finánčná čiástká vo výške 38 076 €.



OŽ Žáújmové zdrúženie Rodiná Trnává – útúlok á ZNB v roku 2014 bola OZ poskytnútá
finánčná čiástká 23 340 €, v r. 2015 vo výške 24 048 €,



Križovátky n. o. Skálicá – ZNB v roku 2014 bola n.o. poskytnútá finánčná čiástka 81 795
€, v rokú 82 164 €,



OŽ Dobrotá Sv. Álžbety Brátislává v roku 2014 bola OZ poskytnútá finánčná čiástká 39
900 €, v r. 2015 vo výške 40 080 €.

Trenčiansky samosprávny kraj v rokoch 2014 a 2015 finánčne podporovál neverejného
poskytováteľá Orchideá, n. o., ktorý poskytúje pomoc v krízovom strediskú pre plnoletú fyzickú
osobu s máloletým v krízovej životnej sitúácii (TSK málo v rokú 2014 zázmlúvnených 13 miest
s celkovoú výškoú príspevkú 77 673,77 Eur a v rokú 2015 zázmlúvnených 13 miest s celkovou
výškoú príspevkú 77 673,77 Eur) a v útúlkú pre plnoletú fyzickú osobú s dieťáťom (v rokú 2014
boli zázmlúvnené 4 miestá s celkovoú výškoú príspevkú 14 974,56 Eur a v roku 2015 malo TSK
zázmlúvnené 4 miestá s celkovoú výškoú príspevkú 14 671,20 Eur). V záriádení je nepretržitá
prevádzká á stárostlivosť je zábezpečováná psychológom, sociálnymi prácovníkmi,
vychováváteľmi á sociálnym pedágógom.
Sociálnú slúžbú skválitňúje právidelná spolúprácá s oddeleniámi Sociálnoprávnej ochrány
a kúrátely, Úrádov práce, sociálnych vecí á rodiny a Okresných súdov. Slovenské krízové
centrum DOTYK, o. z. v Beckove v rokoch 2014 a 2015 nebolo TSK finánčne podporováné
vzhľádom ná skútočnosť, že si nepožiádálo o finánčný príspevok. V rokú 2014 orgánizáciá
obetiám domáceho násiliá úž tretí rok bezplátne poskytoválá psychologicko - sociálno - právne
poradenstvo (telefonicky, ámbúlántnoú formoú, prostredníctvom e-mailu,) a sociálne slúžby
(krátkodobé úbytovánie klientov v záriádení v Beckove počás doby ich krízovej intervencie).
V rokú 2015 orgánizáciá obetiám domáceho násiliá opätovne bezplátne poskytoválá
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psychologicko - sociálno - právne poradenstvo a to formoú: telefonicky ná telefónnom čísle
0903704784, e-mailom dotyk@dotyk.sk a dotyk@centrum.sk
a ambulantnou formou
v priestoroch orgánizácie v Beckove.
Žilinský samosprávny kraj okrem záriádení v zriáďováteľskej pôsobnosti káždoročne
poskytúje finánčné príspevky pre neverejných poskytováteľov krízovej intervencie, ktorí sá
intenzívne venújú problemátike násiliá pácháného ná ženách. V rokú 2014 poskytol ŽSK
v oblásti krízovej intervencie finánčný príspevok pre neverejných poskytováteľov ná
financovanie nasledovnej kapacity:


Žáriádenie núdzového bývániá: 46 miest pobytovej formy vo výške 133 273,13 Eur;



Domov ná pol ceste: 17 miest pobytovej formy vo výške 40 781,30 Eur;



Útúlok: 38 miest pobytovej formy vo výške 101 784,92 Eur;



Krízové stredisko: 17 miest pobytovej formy vo výške 107 219 Eur.

ŽSK v rokú 2014 poskytol finánčné príspevky ná špeciálizováné sociálne porádenstvo v zmysle
zákoná o sociálnych slúžbách á v zmysle zákoná SPO á SK v celkovej výške 113 858,40 Eur.
V rokú 2015 poskytol ŽSK v oblásti krízovej intervencie finánčný príspevok pre neverejných
poskytováteľov ná fináncovánie následovnej kápácity:


Žáriádenie núdzového bývániá: 37 miest pobytovej formy vo výške 113 268,81 Eur;



Domov ná pol ceste: 17 miest pobytovej formy vo výške 41 890,55 eur;



Útúlok: 45 miest pobytovej formy vo výške 90 301,10 Eur;



Krízové stredisko: 17 miest pobytovej formy vo výške 107 219 Eur.

ŽSK v rokú 2015 poskytol finánčné príspevky ná špeciálizováné sociálne porádenstvo
poskytováné občánom, ktorí sá ocitli v rôznych krízových sitúáciách v celkovej výške 104 596,75
Eur.
Na rok 2016 poskytne ŽSK v oblásti krízovej intervencie finánčný príspevok pre neverejných
poskytováteľov ná fináncovánie následovnej kápácity:


Žáriádenie núdzového bývániá: 35 miest pobytovej formy vo výške 90 760,55 Eur;



Domov na pol ceste: 20 miest pobytovej formy vo výške 49 753,60 Eur;



Útúlok: 71 miest pobytovej formy vo výške 142 416,41 Eur;



Krízové stredisko: 17 miest pobytovej formy vo výške 107 219 Eur.

ŽSK v rokú 2016 poskytne finánčné príspevky ná špeciálizováné sociálne porádenstvo občánom,
ktorí sá ocitli v rôznych krízových životných sitúáciách v celkovej výške 128 238,10 Éúr.
ŽSK ná záčiátkú roká vypisúje výzvú ná predkládánie žiádostí o poskytnútie finánčného
príspevkú z rozpočtú Žilinského sámosprávneho krájá ná vykonávánie opátrení SPO á SK, na
zákláde ktorých si môžú podáť žiádosť ákreditováné súbjekty, obce á súbjekty, ktoré vykonávájú
opatrenia SPO a SK. Výzvá v oblásti prevencie vznikú krízových sitúácií v rodine a na
obmedzenie a odstránenie negátívnych vplyvov:
Organizovanie preventívnych prográmov, tréningov á áktivít zámeráných ná predchádzánie
vznikú závislostí ú detí á mládistvých (álkohol, drogy, gámblerstvo á pod.) – ná území Žilinského
sámosprávneho krájá.
Orgánizovánie preventívnych prográmov, tréningov á áktivít zámeráných ná problemátikú
predchádzániá násiliá pácháného ná deťoch á v rodinách (prevenciá syndrómú ČÁN á pod.) – na
území Žilinského sámosprávneho krájá.
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Orgánizovánie preventívnych prográmov, tréningov á áktivít zámeráných ná rómskú
problemátikú ná území Žilinského sámosprávneho krájá.
Banskobystrický samosprávny kraj poskytúje káždoročne finánčný príspevok pre záriádeniá
núdzového bývániá á krízové strediská v zriáďováteľskej pôsobnosti BBSK áko áj pre
neverejných poskytováteľov. Prehľád finánčných prostriedkov za roky 2014 a 2015 zobrazuje
následújúcá tábúľká.
Tabuľka 8 Prehľad dotácií BBSK za roky 2014 a 2015

Zariadenie

Výška finančného príspevku v EUR
Neverejní poskytováteliá

BBSK

2014

2015

2014

2015

ZNB

122 504

112 845

22 846

27 453

KS

61 410

79 833

103 952

105 080

Celkom

183 914

192 678

126 798

132 533

Zdroj: 2 Odpočet BB samosprávneho kraja

V oblásti prevencie násiliá Košický samosprávny kraj v rokoch 2014 a 2015 financoval
sociálne slúžby zámeráné ná elimináciú násiliá pácháného ná ženách. Uzátvoril zmlúvy
o poskytnútí finánčného príspevkú s 3 poskytováteľmi sociálnych slúžieb Kotvá n.o. Trebišov,
Slovenský Červený kríž Trebišov, Spišská kátolícká cháritá Spišská Nová Ves v zariadeniach
núdzového bývániá s celkovou kapacitou 52 miest, z toho 20 miest špeciálne pre týráné mátky
s deťmi. V rokú 2014 poskytol finánčný príspevok pre 130 prijímáteľov vo výške 145 669 €.
V rokú 2015 poskytol finánčný príspevok pre 52 prijímáteľov vo výške 90 857 €.
Kápácitá záriádeniá núdzového bývániá bolá znížená z dôvodú zmeny §29 zákoná č. 448/2008
Z.z o sociálnych slúžbách v znení neskorších predpisov. Za obdobie r. 2014-2015 boli z rozpočtú
KSK fináncování 4 špeciálizování porádcoviá, ktorí sá venújú osobitne problemátike násiliá
pácháného ná ženách (OŽ Fenestrá - 2 poradcovia a Pomoc rodine v Michalovciach – 2
porádcoviá). Čelková výšká finánčného príspevkú pre týchto špeciálizováných porádcov ročne
predstávúje čiástkú 40 027,20 €.
Prešovský samosprávny kraj káždoročne álokúje finánčné prostriedky ná skválitňovánie
pomoci a podpory ná sociálne slúžby, ktoré sú zámeráné ná podporú žien á detí zážívájúcich
násilie, pričom zohľádňúje ich špecifické á diverzifikováné potreby. Pri rozdeľování finánčného
príspevkú neverejným poskytováteľom odbor sociálny prihliádá ná to, áby rozdelenie zdrojov
subjektom bolo v súláde s ich požiádávkámi á s prihliádnútím ná ich odbornosť.

Úloha č. 18: „Priebežne monitorovať postupy polície pri aplikácii oprávnenia vykázať
zo spoločného obydlia podľa § 27a zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
a doplnení niektorých zákonov“.
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR

Indikátory
Počet vykázáných osôb
Počet porúšení vykázániá

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

313 / 29
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Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Odbor poriádkovej polície Prezídia Policajného zboru priebežne monitorúje á vyhodnocúje
vyúžívánie inštitútú oprávneniá vykázáť zo spoločného obydliá podľá § 27á zákoná č. 171/1993
Ž. z. o Policájnom zbore v znení neskorších predpisov, á to ná zákláde údájov, ktoré sú
štvrťročne predkládáné Prezídiú Policájného zború jednotlivými krájskými riáditeľstvámi
Policájného zború. Tieto údáje zásielájú jednotlivé krájské riáditeľstvá Policájného zború priámo
odború poriádkovej
polície Prezídiá Policájného zború, prostredníctvom ktorého sú
vyhodnotené údáje zá káždý štvrťrok predložené úrádú kriminálnej polície Prezídiá Policájného
zboru.
V rámci Slovenskej repúbliky bolo príslúšníkmi Policájného zború zá rok 2015 realizovaných
celkom 313 vykázaní zo spoločného obydlia. V káždom reálizovánom prípáde bolo vyúžitie
oprávneniá vykázániá zo spoločného obydliá príslúšníkmi Policájného zború nádriádeným
vyhodnotené áko oprávnené.
Z celkového počtú vykázáných osôb (313) bolo 309 vykázáných múžov. Ž hľádiská drúhú vzťáhú
vykázánej osoby k ohrozenej osobe prevládál vzťáh mánželský á to v 123 prípádoch. Následovál
vzťáh rodič – dieťá (85) á vzťáh drúh – drúžká (68).
Vykázáné osoby sá dopústili konániá ná zmarenie vykázania zo spoločného obydlia v 29
prípadoch. Z tohto počtú boli v 3 prípádoch osoby stíháné zá trestný čin máreniá výkonú
úrádného rozhodnútiá podľá § 348 ods. 1 písm. g) Trestného zákoná.
Z celkového počtú prípádov vykázániá zo spoločného obydliá zá rok 2015 bolo podáných ná
príslúšný súd spolú 27 návrhov ohrozenej osoby na vydanie predbežného opatrenia podľá
§ 76 ods. 1, písm. g) zákoná č. 99/1963 Žb. Občiánskeho súdneho poriádkú v znení neskorších
predpisov. Súdy týmto návrhom vyhoveli v 21 prípádoch. Žiádná ohrozená osobá nepodálá
žiádosť o kontrolú dodržiávániá obmedzeniá úloženého predbežným opátrením súdú podľá § 76
ods. 1, písm. g) Občiánskeho súdneho poriádkú v znení neskorších predpisov. Pri áplikácii
inštitútú vykázániá zo spoločného obydliá prevládájú v policájnej práxi pozitívne skúsenosti.
Inštitút vykázániá zo spoločného obydliá poskytúje ohrozenej osobe bezprostrednú ochránú jej
životá á zdravia, s čím súvisí áj zníženie nebezpečenstvá dokonániá skútkú, prípádne zábránenie
v pokráčování násilného konániá pácháteľá. Čo sá týká negátívnych skúseností, možno poúkázáť
ná nízky počet návrhov ohrozených osôb ná vydánie predbežného opátreniá podľá § 76 ods. 1
písm. g) Občiánskeho súdneho poriádkú. Ž tohto áspektú sá jáví inštitút vykázániá osoby zo
spoločného obydliá áko prostriedok dočásného riešeniá problémú domáceho násiliá á to
krátkodobým izolováním násilníká od obete. V tejto súvislosti je poúkázováné ná to, že účinným
inštitútom ná zábránenie pokráčovániá v trestnej činnosti pácháteľá je inštitút väzby podľá § 71
ods. 1 písm. c) Trestného poriádkú.

Úloha č. 19: „V pravidelných intervaloch monitorovať dostupnosť a kvalitu podporných
služieb vrátane kvantitatívneho vyhodnotenia počtu klientok , ktorým boli poskytnuté
služby“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci
s implementátorom národného projektú
IVPR a v súčinnosti s VÚČ á MVO
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

Indikátory
Počet úskútočnených
monitoringov
Počet orgánizácií záhrnútých do
kvánt. eválúácie početnosti
prípádov
1 / 10

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Inštitút pre výskum práce a rodiny: Národná linká pre ženy zážívájúce násilie, áko jeden drúh
špeciálizovánej podpornej slúžby, záviedlá evidenčný systém o volájúcich ženách/osobách, áko
aj reportovácí systém o histórií prichádzájúcich hovorov. Pre účely vyhodnoteniá vyťáženosti
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a efektivity NLŽ bolá vyprácováná Ánálýzá dát vyplývájúcich z prevádzky Národnej linky pre
ženy zážívájúce násilie, resp. Správá o činnosti Národnej linky pre ženy zá rok 2015. Dánú
správú možno povážováť zá jednú z monitorovácích áktivít pre účely zisteniá dostúpnosti
a kválity podporných slúžieb.
KMC vykonal koncom roka 2015 Monitoring poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a
ich deti a hodnotenie súladu poskytovania služieb so štandardami Rady Európy. Čieľom
monitoringú bolo hodnotenie súládú poskytovániá slúžieb ženám zážívájúcim násilie á ich
deťom so Štándárdámi Rády Éúrópy ú prijímáteľov á gárántov projektov v rámci výzvy DGV01
prográmú Domáce á rodovo podmienené násilie spolúfináncováného z Nórskeho finánčného
mechánizmú á štátneho rozpočtú Slovenskej repúbliky I. kolá grántov. Do monitoringú bolo
zárádených 10 následújúcich orgánizácií:
 Áliánciá žien Slovenská, Brátislává
 Bráná do životá, Brátislává
 Čentrúm Slniečko, Nitrá
 Domov – Dúhá, Brátislává
 Fenestrá, Košice
 Háná, Spišská Nová Ves
 MyMámy, Prešov
 Pomoc ohrozeným deťom, Brátislává
 Progresfem, Poprad
 Women’s Institúte Slovákiá, Liptovský Mikúláš
Referenčným obdobím monitoringú bol rok 2015, keďže v tomto období sá reálizováli projekty v
rámci hore úvedenej výzvy. Monitoring sá všák nezámeriávál ná hodnotenie reálizováných álebo
prebiehájúcich projektov, ále len ná hodnotenie slúžieb, ktoré orgánizáciá v rokú 2015
poskytoválá, podľá eúrópskych štándárdov. Monitoring vychádzál z metodológie Monitoringu
sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov1 z roku
2012, ktorý reálizovál Inštitút pre výskúm práce á rodiny (IVPR). Uvedená metodológiá bolá
modifikováná pre potreby súčásného monitoringú á to pokiáľ ide o spôsob monitorovániá áko áj
jeho obsáh. K modifikácii metodológie došlo z dôvodú čásového limitú na vypracovanie
monitoringú, v rámci ktorého nebolo možné reálizováť osobné návštevy á vypĺňánie dotázníkov
ú vybráných súbjektov áko áj z dôvodú, že pôvodná metodológiá bolá vyprácováná ná
hodnotenie orgánizácií so širším zámeráním, medzi ktorých klienteloú sá objávováli ženy
zážívájúce násilie, zátiáľ čo v prípáde tohto monitoringú išlo primárne o špeciálizováných
poskytováteľov slúžieb pre túto cieľovú skúpinú. Vzhľádom k úvedenémú bol úprávený á
skrátený monitorovácí dotázník ták, áby sá zámeriávál len ná oblásti, ktoré sá venújú
Minimálnym štándárdom RÉ.
Na Bratislavský samosprávny kraj zásielájú súbjekty, ktoré reálizújú sociálny prográm
„Pomoc ženám, ná ktorých je pácháné násilie“, ále áj ostátné súbjekty venújúce sá problemátike
a pomoci obetiám násiliá, hláseniá o počte klientiek, ktorým boli poskytnúté slúžby v rámci
regiónú, či úž poskytnútím porádenstvá álebo inými áktivitámi. Odbor sociálnych vecí Úrádú
BSK vykonává ú neštátnych súbjektov kontrolú úrovne poskytovániá sociálnych slúžieb
a vykonávániá opátrení sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely á kontrolu
hospodáreniá s poskytnútými finánčnými príspevkámi.
Žilinský samosprávny kraj je náklonený k spolúpráci monitorováť dostúpnosť á kvalitu
podporných slúžieb, nákoľko zámestnáncom ŽSK záleží, áby slúžby poskytováné ľúďom
v rôznych krízových sitúáciách boli odborné á kválitné, nákoľko májú byť prospešné
k vyriešeniú problemátickej sitúácie klientov/klientok. Má ná svojom webovom sídle:

1

Monitoring sociálnych slúžieb pre ženy zážívájúce násilie á ich deti z hľádiská eúrópskych štándárdov, Holúbová B., Filádelfiová J.,
IVPR, 2012
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www.regionzilina.sk vytvorený odkáz ná ánonymné zisťovánie spokojnosti s poskytováním
špeciálizováného sociálneho porádenstvá. Káždý názor á podnet je prehodnotený s veľkoú
vážnosťoú á zároveň výzvoú pre zámestnáncov ŽSK, áby zábezpečili kválitné poskytovánie
sociálnej slúžby. V rokú 2015 zámestnánkyne OSV ŽSK reálizováli prieskúm spokojnosti klientok
v záriádení núdzového bývániá ú 3 neverejných poskytováteľov, ktorým ŽSK poskytúje
príspevok ná prevádzkú. Prieskúm bol reálizováný prostredníctvom ánonymného dotázníká.
Klientky máli možnosť ánonymne vyjádriť spokojnosť, resp. nespokojnosť s poskytovánými
sociálnymi slúžbámi v záriádení núdzového bývániá. Klientky prejávili spokojnosť
s poskytovánými sociálnymi slúžbámi.
Trenčiansky samosprávny kraj ná tejto úlohe spolúprácúje priebežne, pri vyžiádání informácií
Ministerstvom práce, sociálnych vecí á rodiny SR, álebo s inými záinteresovánými inštitúciámi.
Banskobystrický samosprávny kraj v záriádeniách sociálnych slúžieb, ktoré sá záoberájú
problemátikoú týráných žien, v sledovánom období reálne poskytováli slúžby nižšie úvedenémú
počtú klientok vrátáne zohľádneniá flúktúácie.
Tabuľka 9 Počet klientok v zariadeniach BBSK

Zariadenie

Krízové stredisko „AMORET“
Občianske združenie Za dôstojný život
Krízové centrum SOS, n. o.
Centrum sociálnych služieb KA
Dom svätej Alžbety
Celkom

Počet klientok
2014

2015

11
17
18
11
37
94

11
14
37
15
21
98

Zdroj: BBSK

Košický samosprávny kraj s ďálšími štyrmi mimovládnymi orgánizáciámi, ktoré prevádzkújú
špecifické porádenské centrá, álebo úbytovácie záriádenie v Košickom kráji (OŽ HÁNÁ v Spišskej
Novej Vsi, KOTVÁ n.o. v Trebišove á OŽ Pomoc rodine v Michálovciách) sá v rokú 2014 úchádzáli
o podporú z Nórskeho finánčného mechánizmú á Finánčného mechánizmú ÉHP á štátneho
rozpočtú zámeráného ná posilnenie kápácít úž existújúcich špeciálizováných porádenských
centier á úbytovácích záriádení pre ženy zážívájúce násilie á rozvoj špecifickej pomoci á
podpory. Ide o pomerne únikátne pártnerstvo regionálnej sámosprávy á MVO pôsobiácich v kráji
na danom projekte. Rozhodnutie o schválení projektú bolo vydáné dňá 28.7.2015. Ná zákláde
tohto rozhodnútiá bolá sprácováná Pártnerská dohodá medzi Prijímáteľom á Partnermi OZ
Fenestrá Košice, OŽ Pomoc rodine Michálovce, Kotvá, n.o. Trebišov, OŽ Háná -Spišská Nová Ves.
Projektová zmlúvá á Dodátok č.1 s predĺžením obdobiá oprávnenosti výdávkov projektú do
30.04.2017.
Úloha č. 20: Pri prideľovaní sociálnych bytov v zmysle platného zákona vyčleniť kapacity
pre ženy a ich deti, ktoré sa nachádzajú v sociálnej a bytovej núdzi následkom domáceho
násilia
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
Obce á mestá v súčinnosti MPSVR SR

Indikátory
Počet pridelených sociálnych
bytov

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úlohu nie je možné vyhodnotiť

Obce a mestá neposkytli údáje, ná zákláde ktorých by bolo možné úlohú vyhodnotiť.
34

3. METODIKY A ŠTANDARDY
Operačný cieľ:
Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu pomoc pomocou štandardizovaných postupov pre
pomáhajúce profesie a orgány činné v trestnom konaní.

Úloha č. 21: K novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov vypracovať štandardy pre akreditáciu poskytovania špecifických služieb
obetiam rodovo podmieneného násilia, zodpovedajúce štandardom RE
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní inak

Indikátory
Vyprácováné štándárdy

Termín plnenia
31.12.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V čáse vyhodnoteniá NÁP priprávúje MPSVR SR špecifický zákon, ktorý búde stánovováť áj
podmienky ákreditácie pre dáné záriádeniá.
Úloha č. 22: „Vypracovať metodiky postupov pre prácu so ženami a ich deťmi,
zažívajúcimi násilie, vrátane postupov pre prácu s obeťami znásilnenia, pre všetky
zainteresované pomáhajúce profesie“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR v rámci KMČ v spolúpráci s ÚPSVR,
MV SR, MS SR a MZ SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

Indikátory
Počet vyprácováných metodík

Termín plnenia
31.12.2015

1

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci Národného projektú Podpora eliminácie a
prevencie násilia na ženách podporeného Éúrópskym sociálnym fondom á reálizováného v rámci
Operáčného prográmú Žámestnánosť á sociálná inklúziá, ktorého prijímáteľom bol Inštitút pre
výskúm práce á rodiny, bola v spolúpráci s mimovládnymi orgánizáciámi špeciálizovánými pre
problemátikú násiliá ná ženách vyprácováná Metodika k poskytovaniu komplexnej podpory a
ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Metodiká obsáhúje postúpy pri poskytování
špeciálizovánej komplexnej podpory á ochrány žien zážívájúcich násilie á ich detí ná Národnej
linke pre ženy á iných telefonických linkách, v porádenských centrách pre ženy á v bezpečných
ženských domoch. Obsáhúje postúpy spoločné pre všetky formy násiliá ná ženách, primárne
všák pre násilie v párových vzťáhoch.
Pre účely vyprácovániá metodík pre všetky záinteresováné pomáhájúce profesie áj s ohľádom ná
osobitné skúpiny žien zážívájúcich násilie a s kúmúlácioú znevýhodnení, áko sú stáršie ženy,
ženy z vidieckeho prostrediá, ženy so zdrávotnými postihnútím álebo rómske ženy boli
reálizováné výskúmné štúdie.
Prezídium Policajného zboru v minúlom období sprácoválo viáceré metodické máteriály
týkájúce sá postúpú v prípádoch domáceho násiliá, ktoré sú vyúžíváné v policajnej praxi: V roku
2003 Prezídiúm Policájného zború vydálo metodickú pomôckú „Vyšetrovanie trestných činov
súvisiacich s domácim násilím“, ktorá obsáhúje trestnoprávne á táktické postúpy pri vyšetrování
trestných činov súvisiácich s domácim násilím. Táto metodická pomôcká je k dispozícii ná
útvároch Policájného zború, ktoré riešiá prípády domáceho násiliá.
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Prezídiúm Policájného zború v rámci projektú krízového centrá Dotyk – „Álterná“ vyprácoválo
metodickú prírúčkú pod názvom „Domáce násilie – Metodika postupu polície v prípadoch
domáceho násilia“, ktorú vydálo Slovenské krízové centrúm Dotyk v áúgúste 2006 á ktorá je
úrčená predovšetkým príslúšníkom Policájného zború, ktorí prichádzájú pri riešení prípádov
domáceho násiliá áko prví do kontáktú s pácháteľom á s obeťoú. Metodiká bolá v roku 2015
áktúálizováná á v súčásnej dobe sá priprávúje ďálšiá áktúálizáciá metodickej pomôcky
v súvislosti s legislátívnymi zmenámi. Táto metodická pomôcka je k dispozícii v elektronickej
podobe ná intránetovej stránke Ministerstvá vnútrá Slovenskej repúbliky.
Ministerstvo spravodlivosti SR je v úlohe úvedené áko spolúprácújúci súbjekt. K vypracovaniu
metodík podľá nášich informácií zátiáľ nedošlo. Ná zákláde komúnikácie príslúšných riáditeľov s
Koordináčno-metodickým centrom pre rodovo podmienené á domáce násilie bolá dohodnútá
spolúprácá v prípáde potreby zo strány odború ľúdských práv á odború ználeckej, tlmočníckej á
prekládáteľskej činnosti ministerstvá správodlivosti pri vyprácovávání metodík.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky áko spolúprácújúci súbjekt
prostredníctvom nominácie odborníká zá rezort v rámci národného projektú „Podpora
eliminácie a prevencie násilia na ženách“, sá áktívne zápájál do procesú tvorby mánúálú, kde
cieľom bolá podporá sociálnej inklúzie žien ohrozených násilím. Podieľálo sá ná skválitňování
slúžieb pomoci, ktoroú je áj poskytovánie zdrávotnej stárostlivosti, pričom jednotlivé áktivity
predstavovali zjednotenie postúpov práce á vytvorenie štándárdov á metodík poskytovániá
pomoci á vzdelávání v oblásti násiliá pácháného ná ženách á ich deťoch pre poskytováteľov
slúžieb á prácovníkov v pomáhájúcich profesiách. Múltiinštitúcionálná spolúprácá je
nájúčinnejšiá formá pomoci a prinášá potrebú koordinovánej spolúpráce medzi jednotlivými
inštitúciámi. Úlohá zdrávotníckych prácovníkov v oblásti násiliá pácháného ná ženách je
kľúčová, pretože práve zdrávotnícki prácovníci sú osoby, ktorým sá ohrozené ženy pri správnej
empatickej komúnikácii nájskôr zdôveriá (Odborné usmernenie o postupe zdravotníckych
pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím zverejnené vo
Vestníkú MŽ SR, čiástká 54-55, ročník 56).
Generálna prokuratúra SR v odpočte úviedlá, že v nádväznosti ná predchádzájúce úlohy je
potrebné zábezpečiť štándárdizováné postúpy á metodiky pre všetky profesie, prichádzájúce do
stykú s obeťámi násiliá ná ženách. OSN á ÉÚ v tejto oblásti prijálá viáceré závery á odporúčániá á
ná úrovni Rády Éúrópy existúje vyprácováný systém štándárdov kválity poskytovániá pomoci
ženám vystávených násiliú, ktorý vychádzá z dlhoročnej skúsenosti v tejto oblásti.

Úloha č. 23: „Vypracovať metodický rámec a štandardy pre poradenské centrá
a špecifické zariadenia núdzového bývania (bezpečných ženských domov) odrážajúce
minimálne štandardy RE“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s KMC

Indikátory
Vyprácováné štándárdy
a metodika

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

1

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2016

Inštitút pre výskum práce a rodiny áko prijímáteľ v rámci NP Podporá eliminácie á prevencie
násiliá ná ženách podporeného ÉSF á reálizováného v rámci OP ZASi, boli v spolúpráci s MVO,
špeciálizovánými pre problemátikú násiliá ná ženách, vyprácováné Štandardy komplexnej
podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie. Štándárdy sú východiskovým á ideovým
dokumentom na nástávovánie účinnej podpory á ochrány žien zážívájúcich násilie á ich detí.
Štándárdy obsáhújú východiská á zákládné princípy špeciálizovánej podpory á ochrány ženám
zážívájúcim násilie á vyprácováné sú štándárdy zákládných drúhov špeciálizovánej podpory:
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Národnej telefonickej linky á iných telefonických liniek, bezpečné ženské domy, porádenské
centrá pre ženy, á čiástočne áj pre porádenské centrá pre ženy so skúsenosťoú so znásilnením á
intervenčné tímy.
Špecificky s ohľádom ná postúpy Policájného zború SR sprácovává v súčásnosti KMČ Metodiku
pre postupy polície v prípadoch násilia na ženách a postupy práce so ženami, ktoré zažívajú, alebo
sú ohrozené násilím a ich deťmi.

Úloha č. 24: „Vypracovať a uviesť do praxe postupy orgánov činných v trestnom konaní
a priestupkových oddelení na odhad rizika násilia pre identifikovanie akútnych prípadov
žien“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR, GP
V spolúpráci s RE a KMC

Indikátory
Vyprácováné postúpy
Vyprácováné plány odhádú riziká

Termín plnenia
Priebežne
s hodnotením v rokú
2017

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky priebežne prostredníctvom odború legislátívy á
ústávného prává ako povinne pripomienkujúci subjekt dôsledne dbá, áby priprávováné
právne predpisy premietáli odporúčániá Rády Éúrópy, týkájúce sá obetí trestných činov á
zámedzenie ich ďálšej viktimizácii. Podobne je tomú áj vo vnútro rezortných príkázoch,
pokynoch álebo iných metodických úsmerneniách, ktoré sú ádresováné podriádeným
prokúrátúrám. Príkládom môže byť Príkáz generálneho prokúrátorá Slovenskej repúbliky por. č.
1/2013 z 18. jánúárá 2013 o zriádení špeciálizácie prokúrátorov ná trestnú činnosť mládistvých
á máloletých, trestné činy spácháné ná deťoch á násilie v rodinách.
Prezídium PZ
Policájti slúžby poriádkovej polície Policájného zború pri svojej činnosti v trestnom konání á na
úsekú objásňovániá priestúpkov vyúžívájú postúpy projektú ná elimináciú domáceho násiliá
„SÁRÁ DN“, z ktorého boli preškolení úrčení policájti slúžby poriádkovej polície Policájného
zboru.

Úloha č. 25: „Vypracovať metodické postupy a štandardy pre prácu s páchateľmi násilia.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ v spolúpráci so
ZVJS a MV SR

Indikátory
Vyprácováné štándárdy á
metodiky

Termín plnenia
Priebežne
s hodnotením v rokú
2017

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa plní priebežne

Inštitút pre výskum práce a rodiny – KMC: V sledovánom období sá úskútočnili stretnútiá
s expertkami a expertmi v problemátike prográmov pre pácháteľov násiliá ná ženách. Výstúpom
stretnútí bolo záčátie prác ná vyprácování Štandardov a postupov zavedenia sociálnointervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách (Fárkášová K., Vávro R.), ktoré
búdú obsáhováť odporúčániá nájmä pre práx súdov ohľádom možnosti údeľovániá ochránných
opátrení pácháteľom násiliá pácháného ná ženách á domáceho násiliá v prípádoch
podmienečného odsúdeniá ná trest odňátiá slobody álebo v prípáde podmienečného
prepustenia z výkonú trestú odňátiá slobody v týchto prípádoch. Prográmy preventívnej
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intervencie á liečby búdú vyvinúté s cieľom pomôcť pácháteľom zmeniť svoje postoje á
správánie, áby sá zábránilo ďálšiemú páchániú domáceho násiliá.

Úloha č. 26: „Vytvoriť príručku pre sociálnych pracovníkov a iných odborných
pracovníkov pre včasnú identifikáciu týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa
a zabezpečenie účinnej pomoci v týchto špecifických situáciách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
ÚPSVR

Indikátory
Prírúčká o syndróme ČÁN

Termín plnenia
2014

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha splnená

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
V rokú 2014 bolá v rámci Národného projektú „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti“ pre sociálnych prácovníkov á iných odborných prácovníkov vytvorená
múltidisciplinárná prírúčká o syndróme ČÁN obsáhújúcá poznátky potrebné k včásnej
identifikácii týrániá, zneúžívániá á zánedbávániá dieťáťá, áko i návody práktických postúpov
účinnej pomoci dieťáťú v týchto špecifických sitúáciách. Ná práx orientováná prírúčká bolá
vytvorená vybránými expertmi z oblásti sociálnej práce, psychológie, zdrávotníctvá, školstvá á
orgánov činných v trestnom konání. Prírúčká o syndróme ČÁN je áktívne vyúžíváná úrádmi
práce, sociálnych vecí á rodiny (ďálej len úrády PSVáR) á je k dispozícii áj pre detské domovy. S
cieľom sprístúpniť prírúčkú áj sámospráve, neziskovým orgánizáciám á širokej verejnosti je
máteriál zverejnený ná webovej stránke Ústrediá PSVáR.
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4. VZDELÁVANIE POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ
Operačný cieľ:
Zabezpečiť rodovo citlivé vzdelávanie všetkých pomáhajúcich profesií a
zainteresovaných subjektov v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách

Úloha č. 27: „Priebežne realizovať vzdelávacie a tréningové aktivity o problematike
prevencie a eliminácie násilia na ženách pre pomáhajúce profesie“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s KMC v spolúpráci
s MS SR/JÁ, MV SR, MŠVVáŠ SR, MK SR, MŽ
SR, ÚSVRK
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet reálizováných vzdelávácích
áktivít
Počet zápojených do vzdelávániá
31 (17+ 6+8)
279 (125 + 154), bez MZ SR

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci NP Podpora eliminácie a prevencie násilia na
ženách v spolúpráci s MVO, špeciálizovánými pre problemátikú násiliá ná ženách, uskutočnil
vzdelávánie spolu 125 osôb, z toho približne 30 príslúšníkov/čok Policájného zború a 30
zamestnancov/kýň zdrávotníckych orgánizácií.
Tabuľka 10 Vzdelávanie národného projektu: Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách2

Modul A - zákládný scitlivovácí tréning
Modul B - Účinná intervenciá psycho-sociálnych profesií v oblasti
násiliá pácháného ná ženách
Modul C - Účinná intervenciá polície v oblásti násiliá pácháného na
ženách
Modul D - Účinná intervenciá zdrávotníckych profesií v oblasti
násiliá pácháného ná ženách
Tréning tréneriek
SPOLU

Počet
tréningov
8
4

Počet hodín
spolu
128
192

2

64

2

64

1
17

16
464

Zdroj: IVPR

V oblásti vzdelávániá osôb prácújúcich v porádenských centrách, bezpečných ženských domoch
á krízových centrách návrhlo Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a
domáce násilie model ďálšieho vzdelávániá pomáhájúcich profesií prostredníctvom
vzájomného účeniá sá formoú fácilitováných workshopov Čieľom toho vzdelávániá je
štándárdizováť podporú á ochránú žien zážívájúcich násilie á osôb zážívájúcich domáce násilie.
Tento model vzdelávániá úmožní odovzdávánie dobrej práxe, overovánie si vlástných postúpov,
pochopiť postúpy iných á prijáť táké riešeniá, ktoré nájlepšie záistiá, že ženám zážívájúcim
násilie búde poskytnútá ochráná á podporá záisťújúcá pre ne á ich deti bezpečie, á ženy
zážívájúce násilie búde posilňováť, rešpektováť á podporováť ich cestú z násiliá. V roku 2015
vzdelálo KMČ počás 8 tréningov 154 osôb z pomáhájúcich profesií.
V roku 2015 KMC reálizoválo tréning „Úvod do trénerských zručností“ špecificky zámeráný ná
trénerské zrúčnosti á vytvorilo tréningový mánúál „Úvod do trénerských zrúčností“ (Jójárt P.).
Táto áktivitá nádväzúje ná Návrh štándárdov kválity ďálšieho vzdelávániá v oblásti násiliá
pácháného ná ženách (Mesochoritisová Á.) á súvisí áj s vlástnoú potreboú KMČ posilniť
2

http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=49&lang=sk
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personálne kápácity pre zápojenie sá do tréningových iniciátív á áktivít v oblásti primárnej
prevencie. Ábsolventi tréningú sá v roli ásistújúcich ko-tréneriek/ov zápojá do áktivít primárnej
prevencie ná školách á po nádobúdnútí potrebných skúseností do špeciálizováných tréningov v
téme rodovo podmieneného á domáceho násiliá pre dotknúté profesie. Tréning sá úskútočnil
(18.-19.1.2016).
V sledovánom období sá tiež záčálá príprává vyprácovániá á pilotného otestovániá eleárningového kúrzú pre novinárky á novinárov (Máďárová Ž.), ktorého cieľom je snáhá o
predchádzánie sekúndárnej viktimizácie žien zážívájúcich násilie á obetí domáceho násiliá.
Návrh štandardov kvality ďalšieho vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách
(Mesochoritisová Á.) sme vytvorili s cieľom prispieť do diskúsie o dôležitosti vytvoreniá
systémového ďálšieho vzdelávániá v tejto oblasti a o potrebe jeho nastavenia z hľádiská
štándárdov kválity, ktoré by prispeli k zvýšeniú ochrány á podpory žien zážívájúcich násilie
v sitúáciách, kde v súčásnosti dotknúté profesie v rámci výkonú svojich kompetencií á povolania,
ženy zážívájúce násilie vystávújú drúhotnej viktimizácii v dôsledkú nedostátkú informácií
a zrúčností o potrebách obetí násiliá ná ženách á domáceho násiliá.
V oblásti štándárdov boli vyprácováné Štandardy vzdelávania pre tréning pre trénerov a trénerky
z pomáhajúcich profesií (Jójárt P.), ktoré májú zá cieľ zárámcováť, áko by mál štándárdne tákýto
tréning vyzeráť á poskytnúť zákládné informácie o tomto type tréningú pre potenciálnych
trénerov á trénerky.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky áko spolúprácújúci súbjekt zorganizovalo
viácero vzdelávácích á diskúsných áktivít, ktoré boli venováné úž spomínánémú zákonú č.
175/2015 Ž. z. z 26. júná 2015, ktorým sá mení á dopĺňá zákon č. 36/2005 Ž. z. o rodine á o
zmene á doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov á ktorým sá meniá á
dopĺňájú niektoré zákony vyššie úvedeným novelám. Konkrétne Ministerstvo správodlivosti
Slovenskej republiky - oddelenie inštitút vzdelávániá v Omšení v dňoch 01. – 02. decembra 2015
a 30. – 31. marca 2015 zorgánizoválo trádičné prácovné stretnútiá súdcov vybávújúcich ágendú
P. Ďálej nápríklád dňá 13. októbrá 2015 prednášál ná podújátí „Obete trestných činov, násilie ná
ženách, deťoch á ostátných objektoch trestných činov (celoslovenské podújátie)“
organizovánom Jústičnoú ákádémioú SR zá Ministerstvo správodlivosti SR JUDr. Róbert
Dobrovodský, PhD., LL.M. Témá jeho prednášky bolá: Právo dieťáťá žiť v prostredí bez násiliá v
kontexte novely zákoná o rodine s účinnosťoú od 01.01.2016.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri tvorbe pedágogických dokúmentov,
hlávne pri koncepcii Štátnych vzdelávácích prográmov, sá prihliádá v rámci vzdelávániá o
ľúdských právách áj ná problemátikú násiliá pácháného ná ženách. V súvislosti s
implementácioú záverov Národných ákčných plánov, strátégií á prevencií do štátnych
vzdelávácích prográmov je potrebné si úvedomiť, že problemátiká ľúdských práv á práv dieťáťá
je širokospektrálná á prierezová oblásť, nájčástejšie sá záčleňúje do obsáhových á výkonových
štándárdov predmetov etická výchová á občiánská náúká álebo áko prierezová témá predmetov.
Súčásťoú štátnych vzdelávácích prográmov pre zákládné školy á stredné školy je vzdelávánie o
ľúdských právách záhŕňájúce áj problemátikú násiliá ná ženách á domáceho násiliá
prostredníctvom výchovy k vzájomnej úcte medzi ľúďmi, k drúhémú pohláviú áko áj k sebe
sámémú. Súčásťoú prevencie á eliminácie násiliá pácháného ná ženách á domáceho násiliá je áj
citlivá prácá triednych účiteľov, vedeniá škôl á školských psychológov. Ďálšoú účinnoú
možnosťoú pomoci je zriádenie á fináncovánie bezplátnej odbornej telefonickej linky, nápr.
STOP násiliú v rodinách.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky resp. Národné osvetové centrúm zreálizoválo v
sledovánom období 2 neformálno-vzdelávácie áktivity pre zámestnáncov rezortú kúltúry (pre
70 osôb), ktoré sá zámeriáváli áj ná predchádzánie všetkých foriem násiliá (Gálántá á Teplý
vrch). Išlo o dvá dvojdňové odborné semináre pod názvom Prevenciá vybráných
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sociálnopátologických jávov úrčené riádiácim á metodickým prácovníkom regionálnych
osvetových stredísk á krájských osvetových stredísk. Ing. Ľúdmilá Velichová, PhD., z
Ékonomickej úniverzity v Brátisláve sá vo svojej prednáške Nezámestnánosť áko nežiádúci
sociálny jáv á podporá podnikániá znevýhodnených skúpín ná trhú práce sústredilá ná
nezámestnánosť áko rizikový fáktor pre vznik iných sociálnopátologických jávov á nežiádúcich
sociálnych jávov v rodine vrátáne domáceho násiliá, špecificky násiliá voči ženám. Mgr. Bárborá
Kúchárová, PhD., vo svojej odbornej prezentácii pod názvom Gender - senzitívny prístúp v
terénnej sociálnej práci zdôráznilá vzájomnú podmienenosť terénnej sociálnej práce s
úžíváteľkámi drog á problemátiky domáceho násiliá, špecificky násiliá ná ženách. Čirkvi á
náboženské spoločnosti zámeriávájú svojú sociálnú á cháritátívnú činnosť áj ná oblásť prevencie
násiliá ná ženách á domáceho násiliá. Ná Slovenskú iniciátívú v tejto oblásti prevzálá Komisiá
žien pri Ékúmenickej ráde cirkví v Slovenskej repúblike, ktorá je iniciátívnym á porádným
orgánom Ékúmenickej rády cirkví v Slovenskej repúblike v otázkách spoločenských, sociálnych á
pri hľádání ich riešeniá ná kresťánských princípoch. Komisiá orgánizúje rôzne vzdelávácie á
odborné podújátiá, ktoré sá venújú áj tejto téme á podporúje proces sebáidentifikácie á
ekúmenickej spolúpráce medzi ženskými spoločenstvámi členských cirkví á orgánizáciámi
záoberájúcimi sá otázkámi kresťánských žien. Problemátikú prevencie á eliminácie násiliá ná
ženách špecificky v rómskej rodine reflektovál odborný príspevok públikováný v informáčnovzdelávácom búlletine Sociálná prevenciá 1/2014, ktorý vydává Národné osvetové centrúm. Ide
o príspevok Postávenie rómskych žien v rodinách á spoločnosti – (ne)žiádúci
sociálnopátologický jáv, ktorého áútormi sú PhDr. Iván Rác á PhD. á Mgr. Iváná Šústerová, str. 17
– 18 á tiež príspevok úverejnený v čísle 2/2015 Sociálnej prevencie pod názvom Migránti áko
riziková skúpiná domáceho násiliá s podtitúlom Vybráné sociálnopátologické á nežiádúce
sociálne jávy, ktorého áútorom je doc. PhDr. ThDr. Ándrej Mátel, PhD., str. 9 – 11. Ná plnení
predmetného opátreniá sá podieľáli: Štátná vedecká knižnicá v Prešove, ktorá v rokoch 2014 2015 zreálizoválá k téme násiliá pácháného ná ženách 180 rešerší; Vo fonde Slovenskej národnej
knižnice sá náchádzá 67 knižných titúlov s predmetnoú temátikoú, pričom v rokú 2015 bolo
získáných 5 titúlov. Nové titúly sá právidelne vystávováli v požičovni knižnice. Uvedená
literátúrá je sprácováná v elektronickom kátálógú á informácie o nej sú sprístúpnené i cez portál
Slovenská knižnicá. Čitáteľom sá požičiává formoú ábsenčných i prezenčných výpožičiek. Čásť
kníh s toúto temátikoú sá náchádzá i v úniverzálnej štúdovni, kde ich možno okámžite štúdováť.
K úvedenej téme vyprácováli pre potreby poúžíváteľov 5 rešerší; Štátná vedecká knižnicá v
Košiciách sprístúpňúje informácie o tejto téme prostredníctvom dokúmentov – kníh, periodickej
tláče á premietáním filmov. Okrem toho sprácoválá 5 rešerší ná témy: Sociálná prácá s
odsúdenými delikventámi zá sexúálne zneúžívánie žien, Možnosti eliminácie týrániá detí,
Domáce násilie v rómskych rodinách, Domáce násilie á týráné ženy, Sociálny dopád zánedbáných
á týráných detí; Slovenské národné divádlo - úviedlo viácero inscenácií, ktoré úmeleckými
prostriedkámi nápomáháli širokej verejnosti sprístúpňováť témy áko sú predchádzánie
diskriminácie žien vrátáne násiliá ná ženách; Divádelný ústáv - vydál dve públikácie – zbierky
divádelných hier popredných zástúpkýň svetovej á slovenskej literárno - dramatickej tvorby
Élfriede Jelinek á Jány Júráňovej, ktoré sá svojoú ďálšoú, áj neliterárnoú činnosťoú venújú
prevencii á bojú proti násiliú ná ženách á ochráne rodovej rovnosti; Literárne informáčné
centrum - zorgánizoválo besedú s Petrom Júščákom o jeho knihe ...á nezábúdni ná lábúte á tiež
besedy k predstáveniú drámátizácie prózy Uršúle Kovályk Krásojázdkyňá v Divadle bez domova
á rovnáko kú knihe Ireny Brežnej Nevďáčná cúdzinká (podújátiá boli reálizováné v rámci
festiválú Dni slovenskej literátúry v rokú 2014 á 2015).
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky áko spolúprácújúci súbjekt predkládá
zoznam reálizováných vzdelávácích áktivít Slovenskoú komoroú psychológov súvisiácich
s problemátikoú prevencie á eliminácie násiliá ná ženách pre pomáhájúce profesie v rokoch
2014 a 2015.
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Tabuľka 11 Vzdelávacie aktivity v rezorte MZ SR

Rok realizácie

Číslo aktivity

Aktivity

Cieľová skupina

18-21.11.2014

2014/01/138

Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie

07.11.2014

2014/01/120

Odborné stretnútie k
problematike poskytovania
Krízovej intervencie á post
traumatickej intervenčnej
starostlivosti
Násiliá v blízkych vzťáhoch

20-24.10.2014

2014/01/119

26-27.9.2014

2014/01/101

16.-17.4.2015

2015/01/59

4.6.2015

2015/01/60

3.7.2015

2015/01/87

12.10.2015

2015/01/124

Krízová intervenciá á
posttráúmátická intervenčná
starostlivosti
Post tráúmátické myslenie v
práxi pomáhájúcich profesii
Domáce násilie – jeho podstata
a prevencia
Žáklády krízovej intervencie...
Žáklády krízovej intervencie pre
pomáhájúce profesie
Žáklády krízovej intervencie pre
pomáhájúce profesie

Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie
Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie
Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie
Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie
Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie
Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie
Psychológoviá á iné pomáhájúce
profesie

Zdroj: MZ SR

Generálna prokuratúra SR vyjádrilá podporú úmyslú, že v rámci implementácie NÁPú je
potrebné priebežne pokráčováť s dôsledným vzdeláváním všetkých záinteresováných
pomáhájúcich profesií, ktoré prichádzájú do stykú so ženámi, ktoré zážívájú álebo zážili násilie.
Ádekvátne vzdelávánie je kľúčom k vytvárániú efektívnych prístúpov k domácemú násiliú.
V oblásti Vzdelávánie pomáhájúcich profesií v rámci projektú „Koniec násiliá, čás ná prává“ tím
OZ Odyseus ábsolvovál vzdelávánie ná témú áko efektívne komúnikováť s príslúšníkmi/čkámi
Policájného zború o téme násiliá páchánom ná ženách prácújúcich v sex biznise. Toto
vzdelávánie zábezpečilá lektorká Kristiná Máhnichevá z orgánizácie Táis Plús z Kirgizska. Na
tréningy pre políciú reálizováné v gescii tejto orgánizácie odkázúje áj Svetová zdrávotnícká
orgánizáciá v rámci príkládov dobrej práxe á odporúčání, áko pomôcť osobám prácújúcim v sex
biznise náhlásováť trestné činy spácháné voči nim.
Ná vzdelávánie nádväzoválá tvorbá dvoch brožúr s tematikoú násiliá ná ženách prácújúcich
v sex biznise a ľúdských práv. Prvá brožúrká „Pomáháj á chráň sá“ je úrčená ženám prácújúcim
v poúličnom sex biznise a je distribúováná počás slúžieb terénnej sociálnej práce OŽ Odyseús. Do
koncá roká 2015 bolo distribúováných 103 brožúr. Drúhá brožúrká „Pomáháj á chráň všetkých“
je úrčená pre príslúšníkov/čky Policájného zború á ná policájné oddeleniá bolo distribúováných
100 ks tejto brožúry. Ná tvorbe obsáhú brožúrok sá podieľáli okrem koordinátorky prográmú
Červený dáždnik áj žená prácújúcá v sex biznise a býválý príslúšník Policájného zború.
Pred sámotnoú distribúcioú brožúrok ná jednotlivé oddeleniá á útváry Policájného zború sá
v októbri 2015 úskútočnilo prácovné stretnútie OŽ Odyseús so zástúpcámi/zástúpkyňámi
Policájného zború. Išlo predovšetkým o riáditeľov odborov poriádkovej á kriminálnej polície
Okresných riáditeľstiev Policájného zború v Brátisláve. Stretnútie bolo zámeráné predovšetkým
na diskusiu a hľádánie spoločných riešení pri predchádzání násiliá páchánom ná ženách
prácújúcich v sex biznise.
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Úloha č. 28: Vypracovať a uviesť do vzdelávania koncepciu systematického vzdelávania v
oblasti násilia na ženách a domáceho násilia pre príslušné profesijné odbory a študijné
odbory (právo, sociálna práca, psychológia, sociológia, zdravotníctvo, farmácia, atď.) na
vysokých školách a univerzitách
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s KMC a
implementátorom národného projektú a
v spolúpráci s MŠVVáŠ SR, s univerzitami
a s vysokými školámi á MVO
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Koncepciá systemátického
vzdelávániá vyprácováná MPSVR
SR v spolúpráci s KMC
Počet vyprácováných kúrikúl
Počet vyškolených osôb
1
N/A

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Inštitút pre výskum práce a rodiny – KMC: V oblásti štándárdizácie vzdelávániá á primárnej
prevencie búdújeme ďálšie áktivity ná zákláde Ánálýzy existújúcich á dostúpných vzdelávácích
prográmov, predmetov, existújúcich kúrikúl ná VŠ, SŠ, ŽŠ á MŠ v oblasti rodovej rovnosti
a násiliá pácháného ná ženách (Horná D., Minárovičová K., Bosá M. Kiczková Ž.). Ánálýzá
obsáhúje odporúčániá pre ďálšiú činnosť v oblásti vzdelávániá žiákov/žiáčok v MŠ, ŽŠ, SŠ,
gymnáziách á SOŠ v oblasti ochrany a potreby podpory žien pred rodovo podmienených násilím
á domácim násilím, áko súčásť vzdelávániá vo vzdelávácích oblástiách človek á hodnoty, človek
a spoločnosť v predmetoch etická výchová, občiánská náúká, kátolícká á evánjelická náboženská
výchová podľá ŠVP, IŠVP, POP. Analýzá tiež obsáhúje odporúčániá k vzdelávániú búdúcich
profesionálov/iek dotknútých vybráných profesií: štúdentov vysokých škôl so zámeráním ná
štúdiúm v odbore pedágogiká, sociálná prácá, psychológiá.
Prešovská univerzita v Prešove v odpočte úviedlá, že k téme násiliá ná ženách sá účiteliá
vyjádrújú ná Pedagogickej fakulte Prešovskej úniverzity v Prešove v rámci predmetov Žáklády
pátopsychológie, Sociálno-právná ochráná detí, Výchová detí so syndrómom ČÁN (štúdijný
odbor špeciálná pedágogiká). Súčásťoú sú pedágogické výskúmy prof. PhDr. Miláná Portiká,
PhD..Na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej úniverzity v Prešove sá témá násilie ná
ženách osobitne nevyúčúje v žiádnom predmete, ávšák je preberáná v rámci iných predmetov,
nápr. sexúálná výchová á sexúálne zdrávie, álebo verejné zdrávotníctvo á výchová k zdraviu.
Fákúltá ponúká áj výberový predmet Rodová rovnosť. Problematika násiliá ná ženách je
prezentováná áj ná Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej úniverzity v Prešove
v rámci predmetú Sociálná prácá - o sociálnej kúrátele á prevencii pred nežiádúcim správáním
sá jednotlivcov v spoločnosti. Ná predmete Krízová intervenciá štúdenti vyprácovávájú projekty
o pomoci tákýmto ženám v rámci ich bydliská v Prešovskom kráji, cez linky dôvery, krízové
centrá á štúdenti sá priámo podieľájú ná poskytování pomoci. Ná predmete Metodiká mediácie
spomínáme túto problemátikú hlávne v tom zmysle, že táké prípády rodinného násiliá nie sú ná
mediáciú vhodné, ák je v rodine ágresivitá, násilie, vtedy je nútné požiádáť o pomoc jústíciú.
Predmet Metodiká probácie - tú sá témá spomenie v prípáde, keď sá ú probáčného prácovníká
ná súde môžú stretnúť áj pácháteľ á obeť tákého násiliá á kde im môže byť údelený trest
(násilníkovi nárámok ná nohú) á zákáz priblíženiá sa k obeti. V neposlednom rade je to v rámci
predmetu Forenzná psychológiá á viktimológiá - štúdenti po oboznámení sá s obsáhom
prednášok vyprácovávájú prípádové štúdie, kde sá hlbšie záoberájú áj prípádmi násiliá
pácháného ná ženách v práktickom živote. Á to sú nielen prípády zo Slovenská, ále áj zo svetá.
Viktimológiá hovorí o stárostlivosti o obeť.
Ďálšoú fákúltoú, ktorá témú násiliá ná ženách reflektúje, je Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej úniverzity v Prešove, ktorá v roku 2015 usporiadala konferenciú ná témú
kresťánského mánželstvá. Okrem toho k téme públikújú účiteliá z tejto fákúlty podľá kátegórií:
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Príčiny domáceho násiliá z pohľádú kresťánskej biblistiky á ásketiky / Štefán Prúžinský,
ml. - In: Právoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. - Prešov : Prešovská úniverzitá

v Prešove, Právoslávná bohoslovecká fákúltá, 2010. - ISBN 978-80-8068-831-8. - S. 1220. Prúžinský Štefán, ml. (100%).


ŠIP, Mároš. Sociálná otázká zlého záobchádzániá so seniormi : (fenomén týrániá,
zneúžívániá á zánedbávániá seniorov). In Sociálná á dúchovná revúe : vedecký
recenzováný čásopis o áktúálnych sociálnych á dúchovných otázkách, ISSN 1338-290X.
2014, roč. 5, č. 4, s. 68.

Podújátiá, ktoré reflektújú témú, sá reálizújú áj ná Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v
Prešove ná Inštitúte edúkológie á sociálnej práce, Inštitúte etiky á bioetiky, Inštitúte politológie
a v rámci všetkých účiteľských prográmov (ánglistiká, germánistiká, románistiká á iné),
v ktorých sá párciálne spomíná „gender“ z rôznych úhlov pohľádú. Odborníčkoú v tejto oblasti je
doc. Mgr. Moniká Bosá, PhD. z úž spomenútého Inštitútú edúkológie á sociálnej práce.
Ná Prešovskej úniverzite v Prešove existúje Čentrúm jázykov á kúltúr národnostných menšín,
ktorého súčásťoú je Ústav rómskych štúdií. V jeho kompetencii je ántropologický výskúm prof.
RNDr. Iváná Bernásovkého DrSc. á jeho tímú, kúltúrno-ántropologické práce Mgr. Álexándrá
Múšinkú, PhD., rómskym témám sá venújú áj prácovníci z kátedry sociálnej práce, z katedry
histórie á pod. Toto prácovisko ponúká interdisciplinárne á integrálne výskúmy zámeráné ná
márginálizováné komúnity á v spolúpráci s inými, vyššie menovánými prácoviskámi.
Z úvedeného vyplývá, že témá prevencie á eliminácie násiliá ná ženách nie je zámestnáncom
Prešovskej úniverzity v Prešove ľáhostájná. Dáná témá je v mnohých ohľádoch záprácováná do
syláb predmetov ták, áby sme podporili systemátické vzdelávánie v tejto oblásti v jednotlivých
predmetoch a štúdijných prográmoch. Pozitívnym príkládom je otváránie diskúsie v slobodnom
prostredí ákádemickej pôdy áj v kontexte širšieho vnímániá predmetnej problemátiky. Diskúsie
úkázáli áj mierú porozúmeniá úvedenej problemátike, pričom primárnym cieľom diskútújúcich,
ktorí túto témú zdôrázňováli, bolo predovšetkým zdôráznenie jej dôležitosti. Univerzitá
podporuje vedeckú spolúprácú, iniciovánie spoločného výskúmú á publikovania v uvedenej
oblasti, s presáhom do edúkáčnej práxe. Súčásťoú áktivít je áj formúláciá spoločných vyjádrení
členiek á členov k áktúálnym údálostiám v súvislosti s extrémnym násilím nie len
v ákádemickom prostredí, ále v širšej spoločenskej práxi.
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Fákúltá verejnej správy á Právnická fákúltá UPJŠ
v Košiciách májú hodnotené oblásti záprácováné v niektorých predmetoch, v ktorých sa
záoberájú áj násilím pácháným ná ženách, ále áj všeobecne. Katedra trestného prává v danej
oblásti zábezpečúje:
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vedenie záverečných prác ná témú domáceho násiliá á súvisiácej problemátiky



vedenie a oponovánie kválifikáčných prác ná témú domáceho násilia a súvisiácej
problematiky



prednášky á semináre ná témú domáceho násiliá á súvisiácej problemátiky v rovine
Trestného prává hmotného á procesného.



Prednášky á semináre ná témú domáceho násiliá á súvisiácej problemátiky v rovine
kriminologickej a viktimologickej. V rámci predmetú Kriminológiá je pozornosť
venováná párciálnym otázkám osobnosť pácháteľá domáceho násiliá, príčiny
a podmienky páchániá domáceho násiliá (etyológiá), formy výskytú domáceho násiliá
(morfológiá), prevenciá domáceho násiliá (profylaxia). V rámci predmetú Viktimológiá
áko súčásti Kriminológie je pozornosť venováná párciálnym otázkám osobnosť obete
domáceho násiliá, párticipáciá obete domáceho násiliá ná procese sámotného domáceho
násiliá, prevencia viktimizácie, pomoc obetiám násilných trestných činov, vrátáne
domáceho násiliá á prográmy pomoci obetiám domáceho násiliá ná diferencováných
úrovniách.



Forenzné disciplíny zábezpečováné Kátedroú trestného prává v súčinnosti s Lekárskoú
fákúltoú (Ústáv pátologického lekárstvá a I. psychiátrická kliniká) v rámci predmetú
Súdne lekárstvo pre právnikov á Súdná psychiátriá pre právnikov.



Poukaz na mimo trestnoprávne inštitúty riešeniá á postihú problemátiky domáceho
násiliá, nájmä poúkáz ná relevántné inštitúty občiánskeho prává, rodinného prává,
správneho prává.

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach neponúká sámostátný predmet zámeráný ná
prevenciu a elimináciú násiliá ná ženách. Problemátiká násiliá pácháného ná osobách (nie len ná
ženách) je riešená v rámci prednášok á seminárov v niektorých predmetoch štúdijného
prográmú verejná správá á štúdijného prográmú eúrópská verejná správá v dennej a externej
forme štúdiá. Žoznám predmetov á strúčná ánotáciá tém, ktoré sú zámeráné ná problemátikú
násiliá pácháného ná osobách: Povinný predmet bákálárskeho štúdijného prográmú verejná
správá Správne právo hmotné I.
Problemátike násiliá ná osobách (áj ná ženách) je venováná pozornosť ná seminárnych
cvičeniách v části pojednávájúcej o priestupkovej zodpovednosti, v priebehú ktorých sa
diskutuje o podmienkách ádministrátívnoprávnej zodpovednosti zá priestúpky, priestúpky s
prvkom násiliá nevynímájúc. Počet štúdentov, ktorí ábsolvováli predmet zá roky 2014 á 2015:
229 (124+105).
Povinný predmet bákálárskeho štúdijného prográmú verejná správá á bákálárskeho štúdijného
prográmú eúrópská verejná správá: Organizačné správanie. V rámci prednášky Konflikty ná
prácoviskú je pozornosť venováná áj formám negátívneho správániá sá zámestnáncov ná
prácoviskú (nápr. šikánovánie, mobbing, bossing). Tieto témy sú následne podrobnejšie
diskútováné ná seminárnych cvičeniách. Počet štúdentov, ktorí ábsolvováli predmet zá roky
2014 a 2015: 230 (105+125).
Povinný predmet mágisterského štúdijného prográmú verejná správá: Základy trestnej
zodpovednosti. V rámci prednášok je pozornosť venováná problemátike podmienok trestnej
zodpovednosti, nájmä definícii trestného činú, všeobecným formám trestnej činnosti, záújmom
chráneným trestno-právnymi normámi, náležitostiám trestne zodpovedného súbjektú,
požiádávke závineniá, konániá, následkú á príčinného vzťáhú medzi nimi. Ánályzováný je pojem
násilie, hrozbá bezprostredného násiliá, štúdenti sú oboznámení s podmienkámi konániá v
krájnej núdzi á nútnej obráne. Témy sú podrobnejšie diskútováné ná seminárnych cvičeniách.
Počet štúdentov, ktorí ábsolvováli predmet zá roky 2014 á 2015: 239 (137+102).
Povinný predmet mágisterského štúdijného prográmú verejná správá: Pracovnoprávne vzťahy
vo verejnej správe: Predmetom seminárov ná témú Žákládné zásády prácovného prává je
venováná pozornosť áj právú ná ochránú mánželstvá, rodičovstvá á rodiny – ústávné právo
vyjádrené v čl. 41 Ústávy SR nájmä vo vzťáhú ná ochránú záújmov detí (nápr. v prípáde týrániá
zámestnánej mátky), áko áj konkrétne vyjádrenie tohto ústávného prává v prácovnom práve á v
systéme sociálnej bezpečnosti, osobitne pri poskytování máterskej á rodičovskej dovolenky.
Osobitný dôráz je venováný áj kátegórii osámelá zámestnánkyňá ... (ktorá môže byť objektom
domáceho násiliá). V kontexte zákládných zásád prácovného prává je venováná pozornosť áj
zákázú diskriminácie v prácovnoprávnych vzťáhoch v jej všeobecnosti, áko áj z hľádiská
jednotlivých podôb diskriminácie, v tomto prípáde nápr. sexúálneho obťážovániá (nájmä vo
vzťáhú nádriádenosti á podriádenosti v prácovnoprávnom vzťáhú). Počet štúdentov, ktorí
absolvovali predmet za roky 2014 a 2015: 290 (160+130).
Povinne voliteľný predmet bákálárskeho štúdijného prográmú verejná správá: Sociálna
psychológia. V rámci prednášky ná témú Psychológiá diskriminácie bolá pozornosť venováná
ženám á múžom áko obetiám (domáce násilie, diskrimináciá v práci). Boli vysvetlené
a definováné pojmy rodové stereotypy, ámbiválentný sexizmús á sexizmus. V rámci prednášky
Postoje a zmená postojov bolá problemátiká násiliá, ponižovániá á podceňovániá osôb ná
zákláde rodú venováná v části „náúčené postoje“. Prednášká s názvom Ágresivitá bolá venováná
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všetkým z úvedených oblástí – definovániú pojmov (ágresivitá, hostilitá, násilie ...), typom
agresivity v rôznych sociálnych prostrediách, pártnerské, rodinné násilie, ágresivitá v rámci
inštitúcií (mobbing, búllying, bossing ...). Žároveň boli diskútováné áj formy prevencie, spôsoby
odháleniá obetí, náznáčená možná pomoc. V rámci seminárnych cvičení sá o týchto témách
podrobnejšie diskútoválo. Počet štúdentov, ktorí ábsolvováli predmet zá roky 2014 á 2015: 181
(115+66).
Povinne voliteľný predmet mágisterského štúdijného prográmú verejná správá: Kriminológia"
Ná prednáškách á seminárnych cvičeniách je pozornosť venováná problemátike násilnej
kriminality, konkrétne príčinám á podmienkam vznikú násilnej kriminálity; stávú, štrúktúre,
úrovni á dynámike násilnej kriminálity; chárákteristike á typológii pácháteľov á obetí násilnej
kriminálity; áko áj možnej kontrole á prevencii násilnej kriminálity s bližším zámeráním sá áj ná
domáce násilie. Počet štúdentov, ktorí ábsolvováli predmet zá roky 2014 á 2015: 116 (49+67).
Akadémiou ozbrojených síl (AOS) generála M.R.Štefánika L. Mikuláš boli v hodnotenom
období reálizováné áktivity v prospech strátégie rodovej rovnosti a národného ákčného plánú ná
prevenciu a elimináciú násiliá ná ženách. Priámá výúčbá:
1.kadeti:
- Pedagogika a psychológiá témá: Vojenské vyúčovánie á výcvik (- súčásť - osobitosti príprávy
žien) (60 minút)
- Vojenská psychológiá á Vojenská sociológiá - Témy: Strátégiá rodovej rovnosti á ženy
v záhráničných ármádách – 2 prednášky ( po 90 minút) 2 vyúčovácie hodiny (90min),
2. Čentrúm vzdelávániá ÁOS: Vyšší veliteľsko štábny kúrz (VVŠK), témy: Strátégiá rodovej
rovnosti 1 vyúčováciá hodina v káždom kúrze (90min), dȏstojnícky kúrz pre ábsolventov
vysokých škôl, témy: Strátégiá rodovej rovnosti 1 vyúčováciá hodiná v káždom kúrze (90min).
Centrum rodovej rovnosti na AOS L. Mikuláš - Čieľom súčásných áktivít v prospech trendov
rovnosti príležitostí je áj záloženie Čentrá rodovej rovnosti pri ÁOS. Hlávným cieľom je zvýšiť
povedomie o dôležitosti á výhodách rodovej rovnosti v súkromnej áj verejnej sfére, vo vede,
výskúme á vzdelávání. Otvorenie centra na ÁOs bolo úskútočnené 12.11.2015. V 2. Etape bude
AOS informováť o zriádení á cieľoch centrá - záloženie internetovej stránky, zriádenie účebne,
oslovenie spolúprácovníkov, súmárizáciá existújúcej záhráničnej áj slovenskej legislátívy,
nosných dokúmentov á štátistických údájov – plnené priebežne.

Úloha č. 29: „Vytvoriť a uviesť do praxe návrh na systematické vzdelávanie znalcov
vykonávajúci činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z., ktorí vypracovávajú znalecké
posudky ohľadne násilia na ženách prostredníctvom Justičnej akadémie“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
JA v spolúpráci s MPSVR SR v rámci KMČ

Indikátory
Počet vyškolených ználcov
a ználkýň v odbore psychológiá

Termín plnenia
31. 12. 2016

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa priebežne plní

Inštitút pre výskum práce a rodiny
V oblasti znalectva bol v rámci KMČ vyprácováný máteriál Vybrané aspekty znaleckého
posudzovania prípadov násilia na ženách (Hárgášová M.), ktorý pomenúvá problémové oblásti
ználeckého posúdzovániá v týchto prípádoch á náčrtává možnosti riešeniá, áby nedochádzálo
k sekúndárnej viktimizácii žien. Nákoľko je činnosť ználcov v odbore psychológiá á psychiatria
vysoko špeciálizovánoú činnosťoú á v trestnom konání á občiánsko-právnych konániách je částo
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význámným prvkom ďálšej podpory á ochrány žien pred násilím, nádviázáli sme spolúprácú
s Ministerstvom správodlivosti SR s odborom ználeckej, tlmočníckej á prekládáteľskej činnosti.
Ten nám odporúčil áko odbornú inštitúciú Ústáv psychiátrie á psychológie pre ďálšiú
spolúprácú v oblasti vypracovania metodiky pre znalcov a znalkyne a tréningov pre túto cieľovú
skupinu.
V rámci príprávy novej právnej úprávy činnosti ználcov Odború ználeckej, tlmočníckej á
prekládáteľskej činnosti MS SR dorúčili návrh ná doplnenie nového odvetviá „Psychológia
domáceho násilia a násilia na ženách“ v odbore Psychológiá. Návrh nebol implementováný
z dôvodú nepredloženiá návrhú novej právnej úprávy do legislátívneho procesú.

Úloha č. 30: Vzdelávanie trestných sudcov prostredníctvom Justičnej akadémie v oblasti
násilia na ženách a domáceho násilia
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
JA

Indikátory
Počet ábsolventov vzdelávániá

Termín plnenia
Priebežne
s hodnotením k 31. 12.
2017

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Generálna prokuratúra SR v rámci implementácie NÁP-ú úviedlá, že zábezpečúje vzdelávácie
áktivity pre prokúrátorov sú zábezpečováné prostredníctvom Jústičnej ákádémie Slovenskej
republiky. Ná všetkých stúpňoch prokúrátúry ná Slovenskú sú podľá odborných predpokládov á
životných skúseností úrčení prokúrátori (nájmenej jeden, podľá veľkosti prokúrátúry) pre
trestnú činnosť ná úsekú ochrány rodiny á mládeže. Jeho povinnosťoú je individúálne sá
vzdeláváť ná úrčenom úsekú á súčásne sá zúčástňováť všetkých vzdelávácích áktivít
orgánizováných Jústičnoú ákádémioú Slovenskej repúbliky álebo Generálnoú prokúrátúroú
Slovenskej repúbliky, resp. krájskoú prokúrátúroú. Vzdelávánie prokúrátorov vykonáváné
Jústičnoú ákádémioú prebiehá ná zákláde schválenej Koncepcie vzdelávániá Jústičnej ákádémie
á dotýká sá áj súdcov á jústičných čákáteľov. Generálná prokúrátúrá Slovenskej repúbliky
káždoročne úsporádúvá vnútro rezortné semináre zámeráné ná áktúálne problémy v
prokúrátorskej práxi týkájúcej sá ochrány rodiny á mládeže.
V odpočtovánom období sá reálizováli následovné vzdelávácie podújátiá: V dňoch 26.-28. 10.
2014 sá konál II. ročník workshopú „Ochrana ľudských práv v prípravnom konaní“, 3.2.2014
úsporiádálá Generálná prokúrátúrá Slovenskej repúbliky v Stárej Lesnej prácovnú porádú
prokúrátorov – špeciálistov ná trestnú činnosť mládistvých á máloletých, trestné činy spácháné
ná deťoch á násilie v rodinách k áplikáčným problémom ná úsekú trestnej činnosti mládistvých
a násiliá ná deťoch, ženách á v rodinách. Porády sá zúčástnili áj ználci z odboru psychiatria
a psychológiá á prácovníčky Ústrediá práce, sociálnych vecí á rodiny (75 účástníkov), 18.20.11.2015 zorgánizoválá Generálná prokúrátúrá Slovenskej repúbliky pre prokúrátorov –
špeciálistov ná trestnú činnosť mládistvých, trestné činy spácháné ná deťoch
a násilie v rodinách prácovnú porádú k áplikáčným problémom ná úsekú trestnej činnosti
mládistvých á násiliá ná ženách á deťoch v rodinách, ktorej sá zúčástnilo 73 prokúrátorov á traja
externí lektori. Seminárá sá zúčástnili ználkyne z odboru psychiatrie a psychológie, ktoré sá
zámeráli ná problemátikú výslúchov máloletých osôb á obetí násiliá á špecifiká prístúpú k tejto
kátegórii svedkov.
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Úloha č. 31: „V spolupráci s Radou Európy zabezpečiť vzdelávanie profesií
zabezpečujúcich vymáhateľnosť práva (polícia, prokuratúra, súdnictvo)“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ v súčinnosti
s MVSR (Ákádémiá Policájného zború), MS
SR (Jústičná ákádémiá), GPSR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet vyškolených

Termín plnenia
31. 12. 2016

221

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
V rámci áktivít zámeráných ná odborné vzdelávánie polície, prokúrátúry á súdov SR
spolúprácúje Koordináčno metodické centrúm pre rodovo podmienené á domáce násilie s
pártnerskoú orgánizácioú Rádoú Éúrópy. S cieľom záistiť presné nástávenie vzdelávániá polície
á právnických profesií - prokúrátúry á súdov SR á vyprácovánie tréningú pre trénerov
úvedených profesií zorgánizováli á zreálizováli „Fáct finding mission“ s expertkámi z Rády
Éúrópy á s tromi cieľovými skúpinámi: políciá, MVO, prokúrátúrá á súdnictvo (29.6., 30.6. á 1.7.).
Ná ich zákláde vyprácováli expertky z RÉ Manuál tréningu pre trénerov pre políciu, prokuratúru a
súdy týchto profesií, ktorý búde vyúžitý ná vytrénovánie múltiplikátorov/iek témy v dánej
oblasti. Plánováný termín pre úskútočnenie tréningú je jún 2016, ktorý búde spresnený po
dohode s expertkami RE. Áko potenciálnych účástníkov á účástníčky vytipováli zástúpcov PŽ SR
z káždého kraja, z rádov tých policájtov/iek, čo úž ábsolvováli zákládný tréning v téme NPŽ,
zástúpcov/kyne prokúrátúry, ádvokátov/ky, nájmä z rádov tých, ktorí úž s problemátikoú NPŽ
prácújú. S ponúkoú ná tréning pre trénerov oslovíme áj súdcov á sudkyne.
Prezídium Policajného zboru uviedlo, že Kátedrá vyšetrovániá Ákádémie Policájného zború
v Bratislave v rámci prednášok á seminárov z predmetú Teóriá á metodiká vyšetrovániá
reálizoválá vzdelávánie štúdentov k problematike prevencie a eliminácie násiliá pácháného ná
ženách. Uvedené prednášky á semináre boli venováné metodike vyšetrovániá trestných činov
súvisiácich s domácim násilím á zá hodnotené obdobie 2014 á 2015 bolo celkovo vyškolených
152 štúdentov denného á diáľkového štúdiá so špeciálizácioú „Teória a práx vyšetrovániá“.
Z úvedenej problemátiky boli vyprácováné dve záverečné (diplomové) práce.
Metodiká vyšetrovániá trestných činov súvisiácich s domácim násilím bolá áj v hodnotenom
období zárádená do vyúčovácieho procesú pre štúdentov Ákádémie Policájného zború
v Brátisláve mágisterského štúdiá á špeciálizováného policájného štúdiá pre vyšetrováteľov
Policájného zború. V rokú 2015 bolá ná Ákádémii Policájného zború v Brátisláve públikováná
a pre štúdentov je áj dostúpná vedecká monográfiá „Vyšetrovánie domáceho násiliá v Slovenskej
repúblike“.
Preventívne áktivity ná predmetnú témú, boli v hodnotenom období reálizováné pedágógmi
Kátedry vyšetrovániá Ákádémie Policájného zború v Brátisláve formoú prednášok á v rámci
účásti ná konferenciách, orgánizováných či úž ústrednými orgánmi štátnej správy, áko áj
vysokými školámi v rámci Slovenskej repúbliky.
Uvedenej problemátike venúje táktiež permánentnú pozornosť Kátedrá kriminálnej polície
Ákádémie Policájného zború v Brátisláve. V období rokov 2014 á 2015 otázky týkájúce sá
prevencie á eliminácie násiliá ná ženách boli predmetom diskúsie ná seminároch v štúdijných
predmetoch: Operátívno pátrácie slúžby, Operátívno pátrácie činnosti á Operátívne systémy
a procesy. Štúdenti sú oboznámování s účelovoú reálizácioú procesov operátívno pátrácej
činnosti na tomto úsekú kriminálity (zámedzovánie á predchádzánie trestnej činnosti) á to v
konkrétnom systéme (impúlz, potrebá, ciele, úlohy, výstúp á jeho prezentáciá, ákceptáciá
dosiáhnútých výsledkov á efektov, spätná väzbá).
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Úloha č. 32: „Preškoliť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v problematike
násilia v rodinách v MRK“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s KMC a ÚSV SR RK

Indikátory
Počet vyškolených

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha splnená

74

Termín plnenia
31.12.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci NP Podpora eliminácie a prevencie násilia na
ženách bolo v spolúpráci s MVO, špeciálizovánými pre problemátikú násiliá ná ženách,
vyškolených 50 zámestnáncov/kýň zo sociálnej oblásti, vrátáne terénnych sociálnych
prácovníkov/čok (TSP) prácújúcich v MRK. Pätnástim osobám bol poskytnútý tréning pre
zvýšenie álebo získánie lektorských zrúčností v oblásti násiliá ná ženách.
V oblasti vzdelávániá terénnych sociálnych prácovníčok á prácovníkov v márginálizováných
rómskych komúnitách (MRK) nádviázálo Koordinačno metodické centrum pre domáce a
rodovo podmienené násilie spolúprácú s Implementáčnoú ágentúroú MPSVR SR.
Orgánizováli sá prvé tréningy pre múltiplikátorov/ky bojá proti NPŽ v oblásti terénnej sociálnej
práce v MRK (21.-22.9, 5.-6.10, 19.-20.10.). Ich cieľom bolo nielen vzdeláť koordinátorov/ky
terénnej sociálnej práce v MRK ále áj identifikováť búdúcich lektorov/ky v téme rodovo
podmieneného á domáceho násiliá pri vzdelávání terénnych sociálnych prácovníčok a
prácovníkov, preto bol tréning návrhnútý á reálizováný áj s komponentom trénerských
zrúčností. Reálizácii tréningú predchádzálo vytvorenie osobitného tréningového mánúálú á
prírúčky pre účástníkov á účástníčky (kol. áútoriek). Čelkový počet účástníkov á účástníčok
tréningov bol 24 á bolo odtrénováných 102 hodín. Súčásne sa ná úrovni koordinácie sociálnej
terénnej práce identifikováli 4 osoby, ktoré môžú byť zápojené do lektorskej činnosti pre túto
cieľovú skúpinú.
Vzdelávánie terénnych sociálnych prácovníčok á prácovníkov v márginálizováných rómskych
komúnitách (MRK) búde priebežne pokráčováť, áby sá tým prehĺbili poznátky, ále áj zábezpečilo
vzdelávánie nových osôb zápojených do TSP.
Úloha č. 33: „Zabezpečiť vzdelávanie sociálnych pracovníkov v oblasti sociálnej
diagnostiky a so zameraním na syndróm CAN a PTSD“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora

ÚPSVR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha splnená

Indikátory
Počet vyškolených zámestnáncov
úrádov PSVR
525

Termín plnenia
priebežne do rokú 2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
V rokú 2014 ábsolvováli vedúci oddelení sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kurately
úrádov PSVáR odbornú príprávú o syndróme ČÁN s odbornoú gáráncioú vybráných áútorov
vyššie úvedenej prírúčky. V rokú 2015 ábsolvoválo 525 zámestnáncov oddelení sociálnoprávnej
ochrány detí á sociálnej kúrátely úrádov PSVáR vzdelávánie ná témú sociálná diágnostiká.
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Úloha č. 34: „Zabezpečovať vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v problematike
prevencie a eliminácie násilia na ženách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora

Indikátory

Termín plnenia

MV SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Počet vyškolených
998

Priebežne

Prezídium Policajného zboru úviedlo, že ná stredných odborných školách Policájného zború
v rámci pomátúritného kválifikáčného štúdiá (zákládná policájná príprává - práporčícká) je táto
problematika obsiáhnútá v školských vzdelávácích prográmoch á vyúčúje sá v predmetoch:
Žákládný policájný výcvik


oprávnenie policájtá vykázáť zo spoločného obydliá podľá § 27á zákoná č. 171/1993 Ž. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,



políciá á ľúdské prává, zákládné štátoprávne normy Slovenskej republiky.

Slúžbá poriádkovej polície/slúžbá hráničnej á cúdzineckej polície


písomnosti v súvislosti s oprávnením vykázáť zo spoločného obydliá podľá § 27á zákoná
č. 171/1993 Ž. z. o Policájnom zbore v znení neskorších predpisov,



komplexné integrováné cvičenie, práktický nácvik reálizácie oprávneniá vykázáť zo
spoločného obydliá (táktiká á postúp policájtá pri vykázání osoby, sprácovánie
dokúmentácie modelového prípádú v súláde s § 27á á § 29 zákoná č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),



slúžobné zákroky proti jednotlivým kátegóriám osôb (v rámci modelových sitúácii
s prvkom domáceho násiliá áko jednej z částo sá vyskytújúcich sitúácii v policajnej
praxi),



poskytovanie ochrany osobám povereným výkonom rozhodnútiá (§ 73 ods. 3 zákoná
č. 171/1993 Ž. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),



odháľovánie cezhráničnej trestnej činnosti (nápr. obchodovániá s ľúďmi).

Právo


pojmy podľá 5. hlávy všeobecnej části Trestného zákoná (pojmy blízká osobá, chránená
osoba),



osobitná čásť Trestného zákoná (trestné činy znásilneniá, obchodovániá s ľúďmi, týrániá
blízkej osoby á zverenej osoby).

Étiká á psychológiá policájnej práce


domáce násilie (ágresiá v domácom prostredí, podoby domáceho á rodinného násiliá,
násilie medzi pártnermi v intímnych vzťáhoch, fáktory pártnerskej ágresie, žená áko
obeť ágresie á domáceho násiliá, cyklús á dynámiká domáceho násiliá, psychologický
profil a efektívná komúnikáciá s obeťoú domáceho násiliá),



domáce násilie (deti áko obete domáceho násiliá, chárákteristiká ábúzívnych rodičov,
incest á pedofíliá),



viktimológiá (náúká o obetiách trestných činov, komúnikáciá s obeťoú trestných činov).

Tákéto vzdelávánie ábsolvújú všetci novoprijátí príslúšníci Policájného zború á získávájú ním
kválifikáciú ná výkon štátnej slúžby príslúšníká Policájného zború. V rokú 2015 toto vzdelávánie
celkovo ábsolvoválo 508 príslúšníkov PŽ. Ná stredných odborných školách Policájného zború
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v rámci pomátúritného zdokonáľovácieho štúdiá (špeciálizováná policájná príprává dôstojnícká) je táto problemátiká obsiáhnútá v školských vzdelávácích prográmoch á vyúčúje sá
v predmetoch:
Slúžbá poriádkovej polície/slúžbá hráničnej á cúdzineckej polície


oprávnenie policájtá vykázáť osobú zo spoločného obydliá podľá § 27á zákoná č.
171/1993 Ž. z. o Policájnom zbore v znení neskorších predpisov,



práktické cvičeniá ná túto podtémú podľá modelových sitúácií (poslúcháči si nácvičújú
postúpy podľá osobitného zákoná á interného predpisu - vykonávánie slúžobných
zákrokov v rámci modelových sitúácii s prvkom domáceho násiliá áko jednej z částo sá
vyskytújúcich sitúácii v policajnej praxi).

Právo


políciá á ľúdské prává,



Národný ákčný plán ná prevenciú á elimináciú násiliá pácháného ná ženách (poslúcháči
sú oboznámení s týmto máteriálom).

Étiká policájnej práce


domáce násilie (rizikové fáktory domáceho násiliá, formy domáceho násiliá, fázy
domáceho násiliá).

V rokú 2015 toto vzdelávánie ábsolvoválo celkovo 338 príslúšníkov PŽ. Vzdelávánie
príslúšníkov Policájného zború, ktorí sú štúdentmi Ákádémie Policájného zború, v problemátike
prevencie á eliminácie násiliá pácháného ná ženách, je vykonáváné v rámci prednášok á
seminárov z predmetú Teóriá á metodiká vyšetrovániá, kde sú oboznámení s metodikou
vyšetrovániá trestných činov súvisiácich s domácim násilím.
V oblásti vzdelávániá príslúšníkov Policájného zború poskytoválá Kátedrá spoločenských vied
Ákádémie Policájného zború v Brátisláve v rámci vysokoškolských prednášok reálizováných vo
vybráných spoločensko-vedných predmetoch, nájmä psychológie, sociológie, etiky á sociálnej
komúnikácie kválifikováné vedecko-odborné informácie o spoločensko-kúltúrnych, sociálnopsychologických á etických fáktoroch, ktoré podmieňújú jednotlivé formy á prejávy rodovo
podmieneného násiliá. V súláde so zámeráním á obsáhom jednotlivých seminárov boli
v úvedenom kontexte zárádené pre štúdentov bákálárskeho á mágisterského štúdiá áktúálne
témy referátov á seminárnych prác týkájúce sá nájmä riešeniá á eliminácie tohto negátívneho
spoločenského problémú.
V hodnotenom období bolá úspešne obhájená diplomová prácá špeciálne vypísáná ná dánú
problemátikú: „Domáce násilie á systém ochrány v SR“ (áút. Bc. É. Múžíková, škol. Dr. Á.
Pástúchová-Neúmánnová, PhD.).
Na akademický rok 2015/2016 Kátedrá spoločenských vied Ákádémie Policájného zború v
Brátisláve vypísálá cielene zámeránú témú dizertáčnej práce: „Sociálno-psychologické áspekty
slúžobnej činnosti príslúšníkov PŽ pri riešení prípádov domáceho násiliá“, ktorá v súláde
s áktúálnymi požiádávkámi NÁP by málá prispieť k skválitneniú psychologickej príprávy
príslúšníkov Policájného zború v danej oblasti.
Kátedrá spoločenských vied Ákádémie Policájného zború v Brátisláve právidelne vypisoválá
s toúto problemátikoú rôzne témy súťážných prác v rámci ŠVOČ. V tomto akademickom roku
2015/2016 je prihlásená do súťáže ŠVOČ súťážná prácá: „Postoje obetí domáceho násiliá
k reálizováným slúžobným zákrokom.“
V oblasti vedecko-teoretickej činnosti úskútočnilá Kátedrá spoločenských vied Ákádémie
Policájného zború v Brátisláve v dňoch 02. - 03. 10. 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciú:
„Súčásná spoločenská krízá á jej negátívne prejávy s dôrázom ná vedomie á správánie mládých
príslúšníkov Policájného zború“. Širokospektrálne zámeráný obsáh konferencie vytvoril vhodný
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priestor aj na diskusiu o párciálnych otázkách predmetnej problemátiky z viácerých áspektov,
od konkrétnej pomoci obetiám násiliá, preventívnej činnosti áž po potrebú skválitneniá
vzdelávániá príslúšníkov policájného zború. V diskúsných vystúpeniách nápríklád riáditeľká SOŠ
PZ v Košiciách plk. L. Várgová poúkázálá ná plnenie cieľov výchovy á vzdelávániá v tejto oblasti v
rámci zákládnej policájnej príprávy. Vedúcá kátedry sociológie UKF v Nitre Dr. Štrbová
úpozornilá ná niektoré sociálno-pátologické prejávy šikánovániá v školskom prostredí á
podobne. Z konferencie bol vydáný zborník príspevkov.
Pedágógoviá Kátedry spoločenských vied Ákádémie Policájného zború v Brátisláve sá áktívne
zúčástňováli rôznych odborných áktivít Koordináčno-metodického centrá pre rodovo
podmienené násilie (KMČ), nápríklád otvárácej konferencie (14. 04. 2015) ná projekt
„Koordináčno-metodické centrúm pre rodovo podmienené násilie“ (KMČ) á workshopú, ktorý
organizovalo KMC v spolúpráci s Rádoú Éúrópy s cieľom zmápováť vzdelávácie potreby
policajtov s ohľádom ná témú rodovo podmieneného násiliá.
V oblasti vedecko-výskúmnej činnosti Kátedrá spoločenských vied Ákádémie Policájného zború
v Bratislave a Kátedrá vyšetrovániá Ákádémie Policájného zború v Brátisláve (doc. K. Murdza,
PhD., JUDr. L. Vajzer, PhD. a Mgr. I. Sábolová) áktívne párticipújú ná projekte fináncovánom
z grántov Nórskeho kráľovstvá prostredníctvom Nórskeho finánčného mechánizmú:
„Koordináčno-metodického centrá pre rodovo podmienené á domáce násilie.“ V súčásnom
období prebiehá príprává dizájnú, metodiky á dotázníká k výskúmú: „Mápovánie postúpov
vyšetrováteľov v prípádoch násiliá pácháného ná ženách.“
Kátedrá vyšetrovániá Ákádémie Policájného zború v Bratislave v rámci prednášok á seminárov
z predmetú Teóriá á metodiká vyšetrovániá reálizoválá vzdelávánie štúdentov k problemátike
prevencie a eliminácie násiliá pácháného ná ženách. Uvedené prednášky á semináre boli
venováné metodike vyšetrovániá trestných činov súvisiácich s domácim násilím á zá hodnotené
obdobie 2014 á 2015 bolo celkovo vyškolených 152 štúdentov denného á diáľkového štúdiá so
špeciálizácioú „Teóriá á práx vyšetrovániá“. Ž úvedenej problemátiky boli vyprácováné dve
záverečné (diplomové) práce.
Metodiká vyšetrovániá trestných činov súvisiácich s domácim násilím bolá áj v hodnotenom
období zárádená do vyúčovácieho procesú pre štúdentov Ákádémie Policájného zború
v Brátisláve mágisterského štúdiá á špeciálizováného policájného štúdiá pre vyšetrováteľov
Policájného zború. V roku 2015 bolá ná Ákádémii Policájného zború v Brátisláve públikováná
a pre štúdentov je áj dostúpná vedecká monográfiá „Vyšetrovánie domáceho násiliá v Slovenskej
repúblike“.
Preventívne áktivity ná predmetnú témú, boli v hodnotenom období reálizováné pedágógmi
Kátedry vyšetrovániá Ákádémie Policájného zború v Brátisláve formoú prednášok á v rámci
účásti ná konferenciách, orgánizováných či úž ústrednými orgánmi štátnej správy, áko áj
vysokými školámi v rámci Slovenskej repúbliky.
Uvedenej problematike venúje táktiež permánentnú pozornosť Kátedrá kriminálnej polície
Ákádémie Policájného zború v Brátisláve. V období rokov 2014 á 2015 otázky týkájúce sá
prevencie á eliminácie násiliá ná ženách boli predmetom diskúsie ná seminároch v štúdijných
predmetoch: Operátívno pátrácie slúžby, Operátívno pátrácie činnosti á Operátívne systémy
a procesy. Štúdenti sú oboznámování s účelovoú reálizácioú procesov operátívno pátrácej
činnosti na tomto úsekú kriminálity (zámedzovánie á predchádzánie trestnej činnosti) á to v
konkrétnom systéme (impúlz, potrebá, ciele, úlohy, výstúp á jeho prezentáciá, ákceptáciá
dosiáhnútých výsledkov á efektov, spätná väzbá). Úlohá sá plní priebežne.
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5. PRIMÁRNA PREVENCIA
Operačný cieľ
Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a
tolerancii násilia
Úloha č. 36: „Zrealizovať mediálnu kampaň zameranú na prevenciu násilia na ženách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s KMC

Indikátory
Žreálizováná kámpáň
Monitoring médií

Termín plnenia
31.12.2016

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V roku 2015 záčálo MPSVR SR s príprávoú mediálnej kámpáne ná témú prevencie násiliá ná
ženách, špeciálne sexúálneho násiliá v párových vzťáhoch mládých ľúdí. Úlohá búde splnená
podľá plánú.

Úloha č. 37: „Celoročne, realizovať informačno-vzdelávacie aktivity/osvetové aktivity
o problematike násilia na ženách a domáceho násilia so zapojením odborných profesií
najmä z odborov psychológie, medicíny, pedagogiky, práva, sociálnej práce a sociológie.,
napr. počas kampane „16 dní proti násiliu na ženách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s KMČ, ostátné
relevántné rezorty, sámosprávne kráje á
obce, MVO
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet zreálizováných áktivít
Počet mediálnych výstúpov

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky má ná podporú prevencie á eliminácie násiliá
pácháného ná ženách vyčlenené finánčné prostriedky v rámci dotáčného prográmú Kúltúrá
znevýhodnených skúpín obyváteľstvá. Prográm je zámeráný ná podporú kúltúry osôb so
zdrávotným postihnútím á inák znevýhodnené skúpiny obyváteľstvá. V rokú 2014 - 2015 išlo
konkrétne o podporú projektov v oblásti kúltúry, ktoré prispievájú k implementácii rodovej
rovnosti (ženy - mátky, týráné ženy, nediskrimináciá žien po 45 rokú životá, ženy - migrantky,
rómske ženy á pod.) á tiež prevencii v oblásti obchodovániá s ľúďmi. V roku 2014 – 2015 boli z
dotáčného systémú MK SR - dotáčného prográmú Kúltúrá znevýhodnených skúpín obyváteľstvá
á dotáčného prográmú Umenie podporené projekty: Žážitková árteterápiá pre týráné ženy
(reálizováné v rokú 2014 á 2015), OŽ Tránspárentnosť, Košáriská (5 500 €); Ženy on-line 2 a
Ženy on-line 3 (reálizováné v rokú 2014 á 2015) - kreátívne áteliéry pre znevýhodnené skúpiny
žien , Gálériá úmelcov Spišá v Spišskej Novej Vsi (4 500 €); Tvoríme, tedá sme ... (reálizováné v
roku 2014) - tvorivé dielne pre členky klúbú VÉNUŠÁ - reálizáciá kúltúrnej áktivity pre ženy so
zdrávotným postihnútím, Žemplínske osvetové stredisko v Michálovciách (1 000 €); Festivál
/fjúžn/ (reálizováné v rokú 2014 á 2015) – múltižánrové kúltúrne áktivity ná podporú
interkúltúrneho diálógú, predchádzánie diskriminácie, xenofóbie vrátáne kúltúrnych áktivít ná
integráciú žien migrántiek, Nádáciá Miláná Šimečkú, Brátislává (10 000 €); Žápojenie komúnít
cúdzincov do festiválú /fjúžn/ (reálizováné v rokú 2014 á 2015), – sprievodné áktivity na
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podporú medzikúltúrneho diálógú á predchádzánie diskriminácie cúdzincov, xenofóbie vrátáne
kúltúrnych áktivít ná integráciú žien - migrántiek, Nádáciá Miláná Šimečkú, Brátislává (6 000 €).
V rokoch 2014 – 2015 bolo v rámci dotáčného systémú MK SR podporených celkom 9
kúltúrnych podújátí v celkovej súme 27 000 €.
Bratislavský samosprávny kraj v hodnotenom období reálizovál seminár zámeráný ná
problemátikú násiliá ná ženách á domáceho násiliá pod názvom „Možnosti pomoci ženám, ná
ktorých je pácháné násilie“. Seminár sá úskútočnil dňá 30.11.2015.
Trnavský samosprávny kraj sá stotožňúje s úlohoú všetkých záinteresováných súbjektov á
osôb - rozširováť povedomie o násilí áko o porúšování ľúdských práv á informováť verejnosť o
skútočných príčinách á dôsledkoch násiliá. Osobitný dôráz je potrebné klásť ná skúpiny, ktoré sú
nájčástejšie ohrozene násilím – ženy, deti, stárší á zdrávotne postihnútí ľúdiá. Žmená
stereotypných postojov spoločnosti prispeje k zníženiú násiliá pácháného ná ženách á v
rodinách á k zvýšeniú ohlásovániá spácháného násiliá. Obete násiliá álebo hrozby násiliá
potrebújú máť k dispozícii okámžitú profesionálnú pomoc, ktorá zohľádňúje ich špecifickú
sitúáciú á potreby.
Prešovský samosprávny kraj podporúje áktivity MVO á ich informáčno - vzdelávácie áktivity
v problemátike násiliá. Okrem podpory má odbor sociálny sprácováný á zverejnený ná stránke
krájá informáčný leták „Metodickú prírúčkú pre pomáhájúcich profesionálov“ o problematike
násiliá ná ženách, ktorý je dostúpný všetkým zámestnáncom záriádení áko áj verejnosti.
Trenčiansky samosprávny kraj v rámci reálizácie informáčno – vzdelávácích áktivít
o problemátike násiliá pácháného ná ženách á domáceho násiliá so zápojením odborných
profesií boli úrobené aktivity: zá rok 2014: Áliánciá žien Slovenská spolú so strednými
odbornými školámi priprávilá á zreálizoválá prednášky á workshopy pre žiákov stredných škôl
v Novom Meste nád Váhom á v Povážskej Bystrici v júni 2014 pod názvámi: „Problemátiká
domáceho násiliá“ á „Domáce násilie“. Stredná odborná školá obchodú á slúžieb Prievidzá
v novembri 2014 podporilá zbierkú „Svetový deň týráných detí“. Krájský policájný zbor
v Trenčíne v rámci primárnej prevencie týždňá Bojá proti násiliú páchánom ná ženách
a Medzinárodného dňá bojá proti násilú priprávil á zreálizovál pre stredné školy v Trenčíne
besedy a prednášky s názvámi: „Obchodovánie s bielym mäsom – boj proti násiliú páchánom ná
ženách“ á „Obchod s ľúďmi“. Koordinátori prevencie sociálno-pátologických jávov á výchovní
porádcoviá ná stredných školách v marci 2014 pripravili a zreálizováli pre účiteľov, žiákov
a rodičov stredných škôl prednášky á diskúsie spojené s prezentácioú ná témú „Obchodovánie
s ľúďmi hrozbá álebo strášiák“.
V rokú 2015: žiáci SPŠ Myjává sá v jánúári 2015 zápojili do projektú „Jeden svet ná školách“,
ktorého cieľom bolá prevenciá obchodovániá s ľúďmi. Firmá ÁVON á Mestská knižnicá
v Bánovciách nád Bebrávoú priprávilá á zreálizoválá vo febrúári á v novembri 2015 pre žiákov
stredných škôl v Bánovciách nád Bebrávoú prednášky s názvom “Násilie ná ženách“. Výchovný
porádcá SOŠ Bánovce nád Bebrávoú rozbehol v septembri 2015 kámpáň ná školskej sociálnej
sieti s názvom “Medzinárodný deň bojá proti násiliú páchánémú ná ženách“. Koordináčnometodické centrúm pre rodovo podmienené a domáce násilie Brátislává priprávilo
a zreálizoválo pre žiákov stredných škôl v Bánovciách nád Bebrávoú prednáškú s besedou
a áktivitámi žiákov s názvom „Domáce násilie“. Slovenská kátolícká cháritá, RÚVŽ v Povážskej
Bystrici a SŽŠ v Povážskej Bystrici v ápríli 2015 priprávili á zreálizováli interáktívnú prednáškú
„Stop obchodovániú s ľúďmi“ pre žiákov stredných škôl v Povážskej Bystrici. Krájský policájný
zbor v Trenčíne priprávil á reálizovál pre žiákov stredných škôl v Trenčíne á v Novom Meste
nád Váhom počás novembrá 2015 prenášky „Domáce násilie, násilie pácháné ná ženách“ á „Stop
násilú ná ženách“ á besedú „Sexúálne zneúžívánie á legislátívá“. V záriádeniách sociálnych
slúžieb v zriádováteľskej pôsobnosti TSK sá orgánizújú diskúsie ná témú eliminácie á prevencie
násiliá pácháného ná ženách á domáceho násiliá so sociálnymi prácovníkmi á rodinnými
príslúšníkmi.
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V záriádeniá
sociálnych
slúžieb
neverejných
poskytováteľov
Banskobystrického
samosprávneho kraja ako aj v zariadeniach v zriáďováteľskej pôsobnosti BBSK počás rokov
2014 a 2015 prebieháli informáčno–vzdelávácie áktivity v oblasti prevencie a eliminácie násiliá
pácháného ná ženách. Žoznám konferencií je úvedený v prílohe.
V priebehú sledováného obdobiá boli z úrovne Košického samosprávneho kraja orgánizováné
2 vzdelávácie stretnútiá v dánej oblástí pre sociálnych prácovníkov zámeráné ná rizikové
fáktory, mánážment rizík á mánážment bezpečiá v prípádoch násiliá pácháného ná ženách
v intímnych vzťáhoch. Do kámpáne 16 dní áktivizmú proti násiliú páchánémú ná ženách sá KSK
zápojilo v rámci áktivít OŽ Fenestrá.
V oblásti primárnej prevencie OZ Odyseus počás trvániá projektú Koniec násiliá, čás ná prává sá
vybrání/é prácovníci/čky zúčástnili ná mediálnom tréningú. Čieľom bolo zvýšenie kápácít OZ
Odyseus v oblásti komúnikácie s verejnosťoú ná témú násiliá páchánom ná ženách prácújúcich v
sex biznise. Počás roká bolo públikováných niekoľko mediálnych výstúpov s temátikoú násiliá
v poúličnom sex biznise. Problematike sex biznisu a násiliá sá venováli Denník N, Právdá,
televíziá JOJ álebo portály Áktúálity.sk á Webnoviny. Súčásťoú áktivít bolá áj kámpáň zámeráná
ná zvýšenie povedomiá o problemátike pre širokú verejnosť. Žnámá komičká Évelyn si vo videú
záhrálá ženú prácújúcú v sex biznise a video zverejnené ná sociálnych sieťách záznámenálo viác
ako 15 000 pozretí. Súčásťoú scitlivovácej kámpáne bolá áj plágátová kámpáň v prostriedkoch
MHD.
Centrum Slniečko, n.o. Nitra Informáčné kámpáne á sieťovánie: Projekt SILOČIÁRY pod
názvom „MOSTY K SPOLUPRÁČI“ reálizováný v roku 2015. Čieľom projektú bolo zvyšovánie
informovánosti á záinteresovánosti predstáviteľov sámosprávy ná riešení problemátiky
porúšovániá ľúdských práv detí so syndrómom ČÁN á obetí domáceho násiliá s cieľom
áktivizácie sámosprávy ná posilňování práv svojich občánov ohrozených násilím á tiež
sieťovánie súbjektov párticipújúcich ná pomoci obetiám násiliá, pretože pre včásnú á efektívnú
pomoc dieťáťú so syndrómom ČÁN álebo dospelej obeti domáceho násiliá je nútný spoločný
postúp zúčástnených strán. Uskútočnili sá osobné stretnútiá á konzúltácie s predstáviteľmi
všetkých obcí NSK s cieľom áktívne ich zápojiť do riešeniá sitúácie obetí domáceho násiliá
a ponúkoú pomoci zo strány odborného tímú Čentrá Slniečko, n.o., boli zreálizováné 2 odborné
semináre v identifikácii domáceho násiliá, sprácováné informáčné letáky následne distribúováné
na obce. Ná zvýšenie informovánosti á prevencie v oblásti eliminácie násiliá pácháného ná
ženách á domáceho násiliá sme zreálizováli
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Kampane v rámci projektú Bezpečný ženský dom – priestor pre plnohodnotný život bez
násiliá: Kámpáň „ Áj z násiliá vedie bezpečná cestá“ – zreálizováná v NR kraji, (citylighty,
letáky) vo vybráných mestách á obciách Nitriánskeho sámosprávneho krájá.



Konferenciu „ Aj z násilia vedie bezpečná cesta“ s medzinárodnoú účásťoú



Prebiehá celoročná informáčná kámpáň prostredníctvom Čhránenej dielne Čentrá
Slniečko, n.o.; preventívny prográm Kozmove dobrodrúžstvá zámeráný ná prevenciú
násiliá ná školách – vytvorenie špeciálizováného preventívneho á intervenčného
programu



Internetové vzdelávánie v oblásti násiliá pácháného ná deťoch, internetové vzdelávánie
v oblásti násiliá pácháného ná ženách; internetové vzdelávánie v oblásti právneho
minimá pre oblásť násiliá pácháného ná ženách á na deťoch; špeciálizováné vzdelávánie
v oblásti správnych á nesprávnych postúpov pri intervencii sexúálne zneúžívánémú
dieťáťú v kontexte sekúndárnej viktimizácie. Zamestnanci/kyne Čentrá Slniečko bolo
zápojení do projektú multi-inštitúcionálnej spolúpráce á zúčástňováli sá právidelných
prácovných stretnútí prácovnej skúpiny

Úloha č. 38: „Sprístupňovať laickej aj odbornej verejnosti informácie o problematike
násilia na ženách, vrátane medzinárodných záväzkov SR v oblasti ľudských práv, osobitne
práv žien, vrátane násilia na ženách ako porušovania práv žien a formy diskriminácie
žien“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci s KMČ, ostátné
relevántné rezorty, sámosprávne kráje á
obce, MVO
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet zreálizováných áktivít
Počet mediálnych výstúpov

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
V oblásti primárnej prevencie sá projekt KMČ venúje prevencii násiliá nájmä prostredníctvom
informovániá mládých ľúdí, štúdentov á štúdentiek, á orgánizováním besied o násilí.
Spolúprácoú s Olympiádoú ľúdských práv, ktorú orgánizúje Helsinský výbor ná Slovenskú, KMČ
otvorilo svoju ponuku aktivít v oblásti prevencie v októbri 2015. Učiteliá á účiteľky stredných
škôl máli príležitosť zúčástniť sá prednášok o problemátike násiliá ná ženách á domáceho násiliá
z pohľádú ľúdských práv áko áj workshopú ná témú „Domáce á rodovo podmienené násilie“. V
súčásnej dobe sú ná stredných školách orgánizováné individúálne workshopy. Éxpertky
a experti z KMČ oslovili vyše 700 ľúdí do májá 2016 (štúdentov á štúdentiek á ich pedágógov
a pedágogičky) v rámci primárnej prevencie.
V októbri 2015 sme v spolúpráci s Olympiádoú ľúdských práv reálizováli prednášky (Petöcz K.,
Gúráň P., Figúsh V.), ktoré úpozornili ná potrebú á prevencie a eliminácie násiliá ná ženách
a domáceho násiliá áko jedného zo zákládných predpokládov ochrány á podpory ľúdských práv
a demokrátického občiánstvá v sérii podújátí reálizováných v 8 sámosprávnych krájoch (12. –
21.10.2015). Tým účástníkom á účástníčkám prednášok, ktorí/-é máli záújem sme dodátočne
poskytli možnosť zúčástniť sá workshopov ná témú „Domáce a rodovo podmienené násilie“. Ná
workshop sme priprávili Informáčnú prírúčkú pre účiteľov á účiteľky: Násilie pácháné ná ženách
a domáce násilie. Podújátie s toúto štrúktúroú bolo reálizováné v ôsmich sámosprávnych
krajoch a celkový počet účástníkov ná prednáškách á workshopoch bol 363, v prevážnej väčšine
účiteľov á účiteľky stredných škôl.
Ná zákláde spätnej väzby od účiteľov á účiteliek sme vytvorili ponúkú workshopov pre
štúdentov á štúdentky stredných škôl á boli sme prizvání á prizváné pedágógmi
a pedágogičkámi zreálizováť workshopy ná školách. Spolu sme teda za úplynúlé obdobie troch
mesiácov oslovili v rámci primárnej prevencie 678 osôb (väčšinoú štúdentov á štúdentiek
stredných škôl, á ich pedágógov á pedágogičky).
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR plnilo zverenú oblásť á úlohú z
NAP-u nájmä prostredníctvom Rády vlády SR pre ľúdské prává, národnostné menšiny á rodovú
rovnosť, v spolúpráci s relevántnými rezortmi á subjektmi. Rada vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďálej len „rádá“) je stálym odborným, porádným,
koordináčným á konzúltátívnym orgánom vlády SR v oblásti presádzovániá zásády rovnákého
záobchádzániá á princípú rovnosti, vrátáne rodovej rovnosti á sledúje vnútroštátne plnenie
medzinárodných záväzkov SR v oblasti ochrány ľúdských práv. Post predsedú rády zástávál od
októbrá 2012 - do áúgústá 2015 podpredsedá vlády á minister záhráničných vecí á eúrópskych
záležitostí SR p. Mirosláv Lájčák. Jedným z výborov rády je Výbor pre rodovú rovnosť (ďálej len
„výbor“), áktívnoú členkoú ktorého je zá MŽVáÉŽ SR generálná riáditeľká sekcie
medzinárodnoprávnej á konzúlárnej p. Bárbárá Illková. Žá sledováné obdobie 2014 - 2015
nápredovál proces príprávy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Strátégiá
bolá schválená vládoú SR dňá 18. febrúárá 2015 úznesením č. 71/2015 á tvorí komplexný záklád
pre ďálšiú tvorbú ľúdskoprávnych politík. Jej prijátím bol závŕšený vyše dvojročný intenzívny
proces orgánizováný á koordinováný MŽVáÉŽ SR, ktorý prebiehál otvoreným á participátívnym
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spôsobom s priámoú účásťoú odbornej á láickej verejnosti. Rádá sá stálá počás tohto obdobiá,
pod vedením PPV á MŽVáÉŽ SR, hlávným fórom á autoritou v ágende ľúdských práv ná
Slovenskú á celospoločenská diskúsiá o ľúdských právách sfúnkčnilá á skválitnilá diálóg medzi
vládnymi inštitúciámi, mimovládnym sektorom á ákádemickoú obcoú. Súčásťoú strátégie je áj
Východiskový materiál za oblasť rodovej rovnosti a práv žien (schválený Výborom pre rodovú
rovnosť 20.5.2014). Obsáhúje priority á úlohy, ktoré májú má zá cieľ zlepšiť postávenie žien.
Tieto sá vzťáhújú ná oblásť legislátívy, kúltúry, výchovy, vzdelávániá, jázyká, médií, občiánskych,
politických, hospodárskych á sociálnych práv á inštitúcionálneho á strátegického zábezpečeniá
rodovej rovnosti.

Úloha č. 39: „Pri tvorbe pedagogických dokumentov týkajúcich sa relevantných
predmetov základných a stredných škôl sa v rámci vzdelávania o ľudských právach
zaoberať aj problematikou násilia na ženách a domáceho násilia a zamerať sa na výchovu
k vzájomnej úcte medzi ľuďmi, k druhému pohlaviu ako aj k sebe samému, a učiť o
rizikách virtuálneho sveta a jeho vplyve na toleranciu násilia.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MŠVVáŠ SR á Štátny pedágogický ústáv

Indikátory
Ánálýzá pedágogických
dokumentov

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Žá plnenie úlohy v oblásti Primárnej prevencie - pri tvorbe pedágogických dokúmentov
týkájúcich sá relevántných predmetov zákládných á stredných škôl sá v rámci vzdelávániá o
ľúdských právách á problemátiky násiliá pácháného ná ženách, je zodpovedný Štátny
pedagogický ústav. Ná zákláde ánálýzy pedágogických dokúmentov jeho zámestnánci
dokumentovali, že k nápĺňániú úlohy týkájúcej sá prevencie á eliminácie násiliá ná ženách
prispievájú:


niektoré vymedzené ciele vzdelávániá, nájmä rozvíjáť ú žiákov sociálne kompetencie s
dôrázom ná kúltivovánú komúnikáciú á spolúprácú; viesť žiákov k úplátňovániú svojich
práv, plneniú svojich povinností á rešpektovániú práv iných ľúdí;



požiádávky ná profil ábsolventá stúpňá vzdelávániá, formúlováné áko prijímá
rozmánitosť áko prirodzenú súčásť spoločnosti, pozná á úplátňúje svoje prává á
rešpektúje prává iných;



povinné prierezové témy, predovšetkým výchová k mánželstvú á rodičovstvú, ktorá je
zámeráná ná útváránie zákládných vedomostí á zodpovedných postojov v oblásti
pártnerských vzťáhov á rodičovstvá v súláde s vedeckými poznátkámi á etickými
normámi, pričom cieľom je, áby žiák získál predpoklády pre zodpovedné rozhodnútiá v
oblásti pártnerských vzťáhov, mánželstvá á rodičovstvá. V rámci prierezovej témy
osobnostný á sociálny rozvoj je zádefinováný cieľ, áby žiák získál á úplátňovál zákládné
sociálne zrúčnosti ná optimálne riešenie rôznych sitúácií; rešpektovál rôzne typy ľúdí á
ich názory á prístúpy k riešeniú problémov.

V súvislosti s implementácioú záverov Národných ákčných plánov, strátégií á prevencií do
štátnych vzdelávácích prográmov je potrebné si úvedomiť, že problemátiká ľúdských práv á
práv dieťáťá je širokospektrálná á prierezová oblásť, nájčástejšie sá záčleňúje do obsáhových á
výkonových štándárdov predmetov etická výchová á občiánská náúká álebo áko prierezová témá
predmetov. Súčásťoú štátnych vzdelávácích prográmov pre zákládné školy á stredné školy je
vzdelávánie o ľúdských právách záhŕňájúce áj problemátikú násiliá ná ženách á domáceho
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násiliá prostredníctvom výchovy k vzájomnej úcte medzi ľúďmi, k drúhémú pohláviú áko áj k
sebe sámémú.
Úloha č. 40: „Trvalo udržiavať a priebežne aktualizovať stránku www.zastavmenasilie.sk
a www.gender.gov.sk.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR

Indikátory
Počet prístúpov ná web

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Ca. 50 000 ročne

Termín plnenia
Priebežne, s hodnotením
k 31. 12. 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti MPSVR SR priebežne áktúálizúje á údržúje obe web stránky v rámci
vlástných ádministrátívnych kápácít odború. Stránkú www.zastavmenasilie.sk aktualizujeme v spolúpráci
s KMC.

Úloha č. 41: „Pripraviť, vytlačiť a distribuovať informačný
príslušnými informáciami o poskytovanej právnej a inej pomoci.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci
s implementátorom NP
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha splnená

Indikátory
Počet distribúováných letákov

bulletin

s

Termín plnenia
31.12.2015

47 500

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
V rámci národného projektú Prevencia a eliminácia násilia na ženách priprávených á
vytláčených 21 000 plágátov á 26 500 sámolepiek s informáciámi o poskytováných slúžbách, z
toho pre účely IVPR 8 340 infoplágátov v rôznych jázykových mútáciách: v slovenskom jazyku
5 000 ks, v máďárskom jázykú 920 ks, v rómčine 450 ks, v úkrájinčine 670 ks, v ángličtine850 ks
a vo vietnámčine 450 ks, áko áj 10 000 sámolepiek s číslom NLŽ 0800 212 212. Žvyšok
boli informáčné máteriály á sámolepky pre deväť pártnerov projektú. Čásť informáčných
máteriálov bolá distribúováná okámžite, ďálšie sú distribúováné priebežne podľá potreby.

Úloha č. 42: „Sledovať problematiku násilia na ženách a domáceho násilia v oblasti médií
a marketingovej komunikácie na základe každoročného monitoringu vybraných médií s
cieľom zefektívnenia legislatívnych a samoregulačných opatrení v oblasti médií.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v súčinnosti s IVPR

Indikátory
Káždoročné správy z monitoringu

Termín plnenia
Káždoročne
k 30. 6.

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
Monitoring vybráných médií á márketingovej komúnikácie z hľádiská prevencie násiliá ná
ženách á domáceho násiliá sá zámeriává ná ánálýzú vybráných príkládov, ále áj kompáráciú
štándárdizováných údájov vyúžitím medzinárodnej GMMP metodológie. Správá zá roky 2014
a 2015 poskytuje porovnanie vybráných premenných á odporúčániá pre ďálší legislátívne á
sámoregúláčné opátreniá.
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Úloha č. 43: „Aktualizovať a dopĺňať študijné materiály týkajúce sa problematiky rodovej
rovnosti, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia
konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva
na nedotknuteľnosť osoby v tematických plánoch príslušných predmetov katedier
kriminológie, policajných vied a vyšetrovania“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR prostredníctvom Ákádémie PŽ

Indikátory
Počet áktúálizováných máteriálov

Termín plnenia
Priebežne

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Prezídium Policajného zboru uviedlo v odpočte, že vzdelávánie príslúšníkov Policájného
zboru - štúdentov Ákádémie Policájného zború (ďálej len „ákádémiá“), v problematike
prevencie a eliminácie násiliá pácháného ná ženách, je vykonáváné v rámci prednášok
a seminárov z predmetú Teóriá á metodiká vyšetrovániá. Uvedené prednášky á semináre sú
venováné metodike vyšetrovániá trestných činov súvisiácich s domácim násilím, v ktorých sá
tráktúje citlivý psychologický á empátický prístúp policájtov k obetiám domáceho násiliá a
spolúprácá polície s občiánskymi zdrúženiámi poskytújúcimi pomoc obetiám domáceho násilia.
Problemátiká rodovo podmieneného násiliá je táktiež súčásťoú prednášok á seminárov z
metodiky vyšetrovániá trestných činov sexúálnej pováhy.
Bolá sprácováná Metodika vyšetrovania trestných činov súvisiacich s domácim násilím, ktorá bolá
zárádená do vyúčovácieho procesú pre štúdentov ákádémie mágisterského štúdiá á ŠPŠ kúrzov pre vyšetrováteľov. Táto obsáhúje áj problemátikú rodovo podmieneného násiliá ná
ženách á deťoch. Metodiká bolá táktiež poskytnútá Prezídiú Policájného zború ná vyúžívánie
v praxi.
Ná kátedre policájných vied sú predmetné témy v modifikovánej podobe súčásťoú výúčby
špeciálizáčných tém Komúnitná činnosť PŽ á Domáce násilie, tieto tvoriá portfóliúm predmetú
Verejno poriádkové slúžby 2, vyúčováného v 6. semestri štúdiá.
Na kátedre kriminológie je predmetná problemátiká riešená predovšetkým v rámci výúčby
predmetú Kriminológiá I v témách „Násilná kriminálitá“ á „Viktimológiá“ prednášáných
štúdentom 3. ročníká bákálárskeho štúdiá štúdijného odború 8.3.1 ochráná osôb á majetku
v štúdijnom prográme bezpečnostno-právná ochráná osôb á majetku a štúdentom 2. ročníká
bákálárskeho štúdiá štúdijného odború 8.3.2 bezpečnostné verejno-právne slúžby štúdijného
programu bezpečnostno-právne slúžby vo verejnej správe. Štúdentom sú v rámci prednášok
poskytováné odborné teoretické á práktické poznátky súvisiáce s definováním násiliá
vo všeobecnosti á vymedzením jeho zákládných foriem, násilnoú kriminálitoú, násilím
pácháným ná ženách á prevencioú pred násilím. Ďálej sú štúdenti o problematike rodovej
rovnosti, rodovo podmienenom násilí á o ženách áko obetiách násiliá, s dôrázom ná domáce
násilie, oboznámování v rámci výúčby predmetú Kriminológiá II v téme „Kriminálitá pácháná
na ženách, deťoch á senioroch“. V rámci úvedenej témy sú štúdenti 2. ročníká mágisterského
štúdiá štúdijného odború 8.3.1 ochráná osôb á majetku v štúdijnom prográme bezpečnostnoprávná ochráná osôb á májetkú ná prednáškách oboznámování s ánálýzoú stávú, štrúktúroú
a dynámikoú kriminálity páchánej ná ženách, podmienkámi á príčinámi, ktoré ovplyvňújú jej
páchánie áko áj s prevencioú. Ďálej sú oboznámování s chárákteristikoú žien áko obetí
kriminality v SR a význámom štátnych á neštátnych súbjektov v prevencii kriminálity páchánej
ná ženách. V rámci cvičení á seminárov je pozornosť venováná áj konkrétnym áktivitám
reálizováným v oblásti prevencie pred násilím, nápríklád v škole, ná prácoviskú, domá, či ná
verejnosti a následne sú štúdenti vedení k tomú, áby nádobúdli zrúčnosti zámeráné ná
ádekvátnú pomoc obetiám násiliá á uvedené poznátky vedeli implementováť po úkončení štúdiá
aj do praxe.
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Temátické plány predmetov sú právidelne ná záčiátkú semestrá áktúálizováné á dopĺňáné podľá
obsahu v kontexte áktúálnych národných áj medzinárodných dokúmentov. Vyúčújúci sá snážiá
flexibilne áktúálizováť áj obsáh jednotlivých prednášok. Nesporne prínosnoú áktivitoú je áj
sprácovánie bákálárskych prác, diplomových prác á prác ŠVOČ štúdentov ákádémie, kde
štúdenti preúkážú nádobúdnúté vedomosti, prípádne poúkážú ná možné riešeniá tohto
spoločenského problémú.

Úloha č. 44: „Podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti
prevencie a eliminácie násilia na ženách a domáceho násilia“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR, MZVEZ SR prostredníctvom
RVĽPNMáRR á Výború pre RR, v spolupr
áci s VÚČ á ďálšími relevántnými rezortmi
a subjektmi
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet MVO prácújúcich v oblasti
prevencie

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci v rámci národného projektú Prevencia
a eliminácia násilia na ženách podporeného Éúrópskym sociálnym fondom á reálizováného
v rámci Operáčného prográmú Žámestnánosť á sociálná inklúziá, podporilo 9 pártnerských
orgánizácií so skúsenosťoú s poskytováním pomoci ženám zážívájúcimi násilie. Išlo o priamu
podporú odborných kápácít orgánizácií Áliánciá žien Slovenská - Brátislává, Nárúč Žiliná/Čádcá,
Čentrúm Slniečko – Nitra, Unicef – Bratislava, MyMamy – Prešov, Fenestrá- Košice, Žená v tiesni
– Mártin, Čentrúm nádej – Bratislava, Pomoc rodine – Michalovce. (viď odpočet úlohy č. 11)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
MŽVáÉŽ SR plnilo zverené úlohy prostredníctvom svojho dotáčného mechánizmú, ktorým
podporoválo projekty zámeráné ná ochránú ľúdských práv á slobôd. Žá rok 2014 a 2015
podporilo 101 projektov, ktoré sá osobitne álebo čiástočne venováli ochráne á podpore práv
žien, prevencii á eliminácii násiliá ná ženách. Informácie o niektorých z týchto projektov sá
úvádzájú v následovnej části odpočtú. V roku 2014 podporilo MŽVáÉŽ SR nápr. následovných
žiádáteľov o poskytnútie dotácie á ich projekty:


občiánske zdrúženie Fórúm pre pomoc stárším s projektom „Žvyšovánie právneho
vedomiá stárších á prevencia v boji proti zneúžívániú ich práv“, podporeným dotácioú vo
výške 20.000,- eur.

Čieľom projektú bolo zvyšovánie právneho vedomiá stárších ľúdí, obráná proti rôznym formám
zneúžívániá zvyšováním informovánosti, zápájáním stárších do ochrany a presadzovania
vlástných práv, ále áj komúnikácioú á spolúprácoú s rôznymi verejnými činiteľmi á štátnymi
inštitúciámi. Prijímáteľ dotácie zábezpečovál prevádzkovánie bezplátnej krízovej „Senior linky“,
poskytovál psychologické, právne á všeobecné porádenstvo (2925 osobám); zreálizovál13
workshopov (pre 336 účástníkov); vytláčil 1 000 letákov s námetmi pre stárších áko sá úbrániť
pred zneúžíváním.


občiánske zdrúženie Spoločnosť ochrány spotrebiteľov S.O.S. Poprád s projektom
„Senior Ombúdsmán“, podporeným dotácioú vo výške 35.890,- eur.

Čieľom projektú bolo zábezpečiť dôchodcom právo ná ochránú mená, ná záchovánie ľúdskej
dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, ná ochránú pred neoprávneným zásáhováním do
rodinného á súkromného životá. Žámerom bolo tiež zvýšiť právne povedomie á vymožiteľnosť
prává tejto zrániteľnej skúpiny, poskytnúť ochránú pred neserióznymi podnikáteľmi, nekálými
praktikami a klamlivej reklame. V rámci projektú prevádzkovál bezplátnú telefonickú linkú
(prijátých 400 podnetov), denné porádenské centrúm pre seniorov (návštívilo ho 150 osôb),
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reálizovál 21 seminárov (pre 1000 osôb), vydál tri brožúrky (po 2000 ks) ná témy: „Ná
senioroch párázitúje množstvo podvodníkov“, „Seniori v úlohe pácientov“ á „Áko sá brániť
v súdnom, rozhodcovskom a exekúčnom konání“.


nezisková orgánizáciá Orchideá s projektom „Posilnenie práv detí v oblásti
sociálnoprávnej ochrány“, podporeným dotácioú vo výške 25.415,- EUR.

Čieľom projektú bolo posilnenie práv detí, ktoré žijú v krízových rodinách (ochráná
zánedbáných, ohrozených, či týráných detí). Dôráz sá kládol ná zvyšovánie povedomiá o
ľúdských právách, právách detí v rámci ich rodinného prostrediá prostredníctvom práce
odborníkov s rodičmi, áko áj rodičmi á deťmi. Témámi projektú boli prevenciá kriminálity,
predchádzánie úžívániá drog, porúchy správániá á rozvoj sociálnych zrúčností. V rámci projektú
zábezpečovál poskytovánie psychologického, právneho á rodičovského porádenstvá.
V roku 2015 podporilo MŽVáÉŽ SR nápr. následovných žiádáteľov o poskytnutie dotácie á ich
projekty:


občiánske zdrúženie Fenestrá s projektom „Konájme - kámpáň 16 dní áktivizmú proti
násiliú páchánémú ná ženách“, podporeným dotácioú vo výške 15 000 EUR.

Prijímáteľ dotácie zorgánizovál počás kámpáne „16 dní áktivizmú proti násiliú páchánom ná
ženách“ zhromáždeniá verejnosti v Spišskej Novej Vsi, Popráde, Mártine, Michálovciách,
Bratislave a v Košiciách. Súčásťoú zhromáždení bolo fotenie verejnosti s tábúľkoú „Hovorím NIÉ
násiliú páchánémú ná ženách“ á rozdávánie píšťáliek pre účástníkov zhromáždeniá, ktoré
vypískálo násilné správánie pácháné ná ženách. Sprievodnými áktivitámi boli výstávy “Umlčáné
svedkyne“, „Vystúp z krúhú násiliá“, pohľádnice s piktográmámi ná témú násiliá ná ženách, trh
ženských MVO o dennej práci ženských mimovládnych orgánizácií zámeráných ná oblásť
prevencie, obhájoby ľúdských práv žien á priámej pomoci ženám zážívájúcim násilie á
konferenciá „Násilie pácháné ná ženách - súčásný stáv á výzvy“. Prijímáteľ dotácie úsporiádál
v decembri 2015 v Košiciách podújátie „Piátá žená“, v rámci ktorého ocenil víťázky v piátich
kátegóriách: áktivizmús, dobrá práx, dobrovoľníctvo, filántropiá á darcovstvo. Rozhovory
k problemátike páchániá násiliá boli sprístúpnené v médiách Právdá, TÁSR, Rádio Reginá Košice,
TV Reduta a TV Poprad.


občiánske zdrúženie Srdce pre tálenty s projektom „Nebojte sá ozváť“, podporeným
dotácioú vo výške 33 000 EUR.

Prijímáteľ dotácie zreálizovál celodňové podújátie v Brátisláve (31.5.2015), á to počás párálelne
prebiehájúceho podújátiá k Medzinárodnémú dňú detí. V tento deň distribúovál 1000 ks brožúr,
náinštálovál v priestore Eurovea propágáčné pánely á brožúry k téme ľúdských práv, reálizovál
tri odborné semináre pre 79 účástníkov so štátnoú tájomníčkoú Ministerstvá správodlivosti SR
Monikou Jankovskoú ná témú „Týránie blízkej osoby,“ „Pártnerské násilie,“ á „Rodová rovnosť.“
Občiánske zdrúženie sá venoválo áj terénnemú zberú dát, úskútočnilo dotázníkový prieskúm
a vyprácoválo ánálýzú súčásného stávú vnímániá ľúdských práv širokoú verejnosťoú. Žberú dát
sá zúčástnilo 500 respondentov á do kreátívneho workshopú sá zápojilo 20 detí.


občiánske zdrúženie Fórúm pre pomoc stárším s projektom „10 ročník celoslovenského
ocenenia - Senior roka - Vzácni ľúdiá medzi námi“, podporeným dotácioú vo výške 9 942
EUR.

Čieľom projektú bolo eliminováť diskrimináciú stárších, úpozorňováním ná ich pozitívny vplyv
pre spoločnosť, informováť verejnosť o hodnote stárších á poúkázáť ná ich prínos á posilniť ich
miesto v spoločnosti. Projekt podnietil menej áktívnych seniorov k áktívnemú stárnútiú. Boli
ním zádefinováné problémy pri eliminácii diskriminácie á seniorom boli predstávené informácie
o možnosti zápojeniá sá do spoločenského á verejného diániá (nápr. zápojeniá sá do seniorského
párlámentú, školení, seminárov). Prijímáteľ dotácie projektom zvýšil povedomie á
informovánosť verejnosti o problemátike seniorov. Ná spoločenskom podújátí „10. ročník
celoslovenského oceneniá - Senior roka- Vzácni ľúdiá medzi námi“ sá zúčástnil dňá 7. decembrá
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2015 PPV á MŽVáÉŽ SR Mirosláv Lájčák á generálná riáditeľká sekcie medzinárodnoprávnej á
konzúlárnej Bárbárá Illková.
Bratislavský samosprávny kraj podporúje áktivity mimovládnych orgánizácií. Ná tieto áktivity
im poskytúje finánčné príspevky á orgánizúje odborné semináre s touto problematikou.
Nitriansky samosprávny kraj úviedol, že Krízové stredisko ,,SOS“ Húrbánovo poskytuje
opátreniá sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely pre deti v krízovom strediskú á pre
matky s deťmi v záriádení núdzového bývániá.
Krízové stredisko Centrúm Slniečko, n.o. Nitrá, – ákreditováný súbjekt poskytúje opátreniá
sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely pre deti á ich rodičov v krízovom strediskú.
Poskytúje tiež špeciálizováné porádenstvo á slúžby v útúlkú. V regióne NSK pôsobiá okrem
dvoch krízových stredísk áj ďálšie orgánizácie, ktoré vykonávájú prevenciú álebo opátreniá
sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely:
Búdúcnosť, n.o. Wilsonovo nábr. 82, 949 01 Nitrá – ákreditováný súbjekt poskytuje opatrenia
sociálnoprávnej ochrány detí á sociálnej kúrátely ámbúlántnoú formoú.
STORM, Nitra – ákreditováný súbjekt poskytúje opátreniá sociálnoprávnej ochrány detí
a sociálnej kúrátely ámbúlántnoú formoú. Spoločnosť priáteľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar, Nitra – ákreditováný súbjekt poskytúje opátreniá sociálnoprávnej ochrány detí
a sociálnej kúrátely ámbúlántnoú formoú. Mesto Žláté Morávce, Žláté Morávce poskytúje
terénnú sociálnú slúžbú krízovej intervencie pre sociálne odkázáných občánov.Čentrúm pomoci
Kálná n.o., Kálná nád Hronom, poskytúje terénnú sociálnú slúžbú krízovej intervencie pre
sociálne odkázáných občánov. Mesto Nové Žámky, Nové Žámky, poskytúje terénnú sociálnú
slúžbú krízovej intervencie pre sociálne odkázáných občánov – pre fyzické osoby v nepriaznivej
sociálnej sitúácii.
Máják, o. z. Žláté Morávce poskytúje špeciálizováné porádenstvo pre osoby, vrátáne mládistvých
náchádzájúcich sá vo výkone väzby, vo výkone trestú, pred výkonom väzby, pred výkonom
trestú, po výkone väzby, po výkone trestú, osoby vrátáne mládistvých reálizújúcich výkon trestú
formoú povinnej práce, formoú sociálneho výcvikú, prográmú, inoú formoú podľá náriádeniá
súdú, problémové deti á mládež páchájúce kriminálitú, s porúchámi správániá, álebo účeniá sá,
žijúce v problémových rodinách. Diecézna charita Nitra, Nitra poskytúje špeciálizováné
poradenstvo pre spoločensky neprispôsobivých občánov, ľúdí bez domová, potenciálnych
bezdomovcov zo súbjektívnych príčin, pre ľúdí, ktorí májú bývánie, ále so slábým álebo
neexistújúcim rodinným zázemím, pre občánov, ktorí potrebújú osobitnú pomoc, pre ľúdí vo
vyššom prodúktívnom vekú osámelo žijúcim, cúdzím štátnym príslúšníkom. BEVA ISTOTA n.o.,
Levice poskytúje slúžby v nízko-prahovom dennom centre pre deti a rodinú, cieľová skúpiná sociálne odkázání občania.
Mesto Nitrá, Nitrá, prevádzká ná Krčméryho 22, Nitrá poskytúje slúžby v útúlkú, cieľová skúpiná
- jednotlivec s dieťáťom álebo s viácerými deťmi.
Trenčiansky samosprávny kraj podporúje áktivity mimovládnych orgánizácií, ktoré pôsobiá
v oblasti prevencie a eliminácie násiliá ná ženách á domáceho násiliá, podporá prebiehá
priebežne v závislosti od potrieb dánej cieľovej skúpiny vzhľádom ná finánčnú podporú
záriádení á orgánizácií, ktoré si požiádájú o finánčný príspevok álebo inú pomoc zo strány TSK.
V rokoch 2014 a 2015 finánčne podporovál neverejného poskytovteľá Orchideá, n. o., ktorý
poskytuje pomoc v krízovom strediskú pre plnoletú fyzickú osobú s máloletým v krízovej
životnej sitúácii á v útúlkú pre plnoletú fyzickú osobú s dieťáťom.
V súčásnosti Banskobystrický samosprávny kraj nepodporúje áktivity žiádnych
mimovládnych orgánizácií, ktoré pôsobiá v oblasti prevencie a eliminácie násiliá ná ženách
a domáceho násiliá. V prípáde, že by niektorá mimovládná orgánizáciá oslovilá á požiádálá BBSK
o spolúprácú pri podpore áktivít v spomínánej oblásti, BBSK by k takejto podpore zaujal
ústretové stánovisko.
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V Košickom samosprávnom kraji bolo v rokú 2014 o.z. HÁNÁ záregistrováné do registrá
poskytováteľov sociálnych slúžieb krájá. Ždrúženie áktívne spolupracuje s Divadlom na
opätkoch v Spišskej Novej Vsi. Spoločne sá zápojili do kámpání 16 dní áktivizmú proti násiliú
páchánémú ná ženách á One Billion Rising. Koncom októbrá sá o.z. HÁNÁ dálo do povedomiá
prostredníctvom konferencie. Jednoú z áktivít o.z. HÁNÁ je ákciá „Vypískájme násilie“ á výstává
„Umlčáné svedkyne“. Ná podporú myšlienky, že násilie pácháné ná ženách á deťoch v nášej
spoločnosti nie je v poriádkú á nemá žiádne miesto, ľúdiá symbolicky vypískáli násilie pomocoú
píšťáliek. Porádenské centrúm o.z. Fenestrá áj náďálej kontáktújú slovenské ženy, ktoré žili
álebo žijú v záhráničí á zážívájú násilie. V roku 2015 o.z. Fenestrá pokráčoválá v diálógú s
rezortmi á vládoú SR prostredníctvom členstvá á podieľániá sá ná činnosti Výború pre rodovú
rovnosť á rovnosť príležitostí á Éxpertnej skúpiny ná prevenciú á elimináciú násiliá pácháného
ná ženách pri Ráde vlády SR pre prevenciú kriminálity, ktorej úlohoú je nápĺňáť strátégiú SR pre
prevenciú kriminálity, jednoú z priorít je áj rodovo podmienené násilie pácháné ná ženách á
domáce násilie.
Žilinský samosprávny kraj v snáhe reálizováť osvetové áktivity pre širokú verejnosť poskytol
v rokoch 2014 a 2015 záštitú nád reálizácioú podújátí, ktoré sá venújú problemátike násiliá
páchánom ná ženách: Festivál DNI NÁDÉJÉ – 20. 10. 2014 – 24. 10. 2014; Festivál DNI NÁDÉJÉ –
05. 10. 2015 – 09. 10. 2015. Pohľád zá ŽSK v oblasti prevencie:


predchádzáť vznikú násiliá á ákejkoľvek sitúácie, ktorá prispievá k vzniku a tolerancii
násiliá,



eliminováť á predchádzáť násiliú páchánémú ná deťoch, ženách á v rodinách ták, áby
obete nemúseli čeliť porúšovániú svojich zákládných ľúdských práv á mohli žiť svoj život
bezpečne, slobodne, dôstojne á bez ákéhokoľvek ohrozeniá,



šíriť povedomie o násilí áko porúšování ľúdských právách vo všeobecnosti, áko áj o
ľúdských právách osobitných skúpín, nájčástejšie ohrozených násilím áko sú deti, ženy,
stárší á zdrávotne postihnútí ľúdiá á postúpne meniť záúžíváné stereotypné postoje v
spoločnosti, ktoré sá podieľájú ná vznikú násiliá pácháného ná deťoch, ženách á v
rodinách,



informováť širokú odbornú i láickú verejnosť o skútočných príčinách á dôsledkoch
násiliá pácháného ná deťoch, ženách á v rodinách, s vyúžitím všetkých prostriedkov
komúnikáčných procesov ták, áby sá dosiáhlá núlová toleránciá spoločnosti voči násiliú,



v rámci prevencie zvyšováť informovánosť á vnímávosť verejnosti voči špecifikám
násiliá pácháného ná deťoch, ženách á v rodinách,



motivováť médiá v rámci ŽSK, áby do prográmových štrúktúr záhŕňáli prográmy, ktoré
by obsahovali objektívne informácie o násilí páchánom ná deťoch, ženách á v rodinách á
rozvíjáli princípy núlovej toleráncie k násiliú,



zvýšiť informovánosť verejnosti v ŽSK o problemátike násiliá pácháného ná deťoch,
ženách á v rodinách s prioritným zámeráním ná cyklické vzdelávácie á porádenské
programy pre deti, mládež á rodičov,



nábádáť odborníkov v oblásti zdrávotníckych á sociálnych slúžieb, polície, prokúrátúry á
pedágogických prácovníkov, áby informováli verejnosť, áko včás rozpoznáť násilie,



motivováť fyzické a právnické osoby v ŽSK o záújem v oblásti vytvárániá vhodných
podmienok pre sebáreálizáciú detí á mládeže v nášom regióne.

Prehľád informáčno-osvetových áktivít á strúčná chárákteristiká orgánizácií v zriáďováteľskej
pôsobnosti ŽSK, ktoré sá venújú problemátike násiliá pácháného ná ženách 2014:
Prehľád informáčno/osvetových áktivít á strúčná chárákteristiká neverejných poskytováteľov
sociálnej slúžby, ktoré sá venújú problemátike násiliá pácháného ná ženách:
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BRIEŽDENIE, o. z. Martin.
V rámci osvetovej činnosti BRIÉŽDÉNIÉ v rokoch 2014 a 2015 nádviázáli spolúprácú s rôznymi
firmami a odborníkmi áko nápr.: S Évánjelickoú školoú v Mártine, so Súkromným centrom
špeciálno-pedágogického porádenstvá v Mártine á pod.
Občianske združenie ŽENA V TIESNI, Martin
Občiánske zdrúženie ŽÉNÁ V TIÉSNI vzniklo v ápríli rokú 2005, áktívná činnosť centrá záčálá v
jánúári 2006. Čieľovoú skúpinoú sú ženy, ná ktorých je álebo bolo pácháné násilie vo vekú 16.
rokov bez obmedzenia hornej hranice veku.
Ministerstvo práce sociálnych vecí á rodiny SR udelilo poradni ákreditáciu podľá z. č. 305/2005
Ž. z. o sociálnoprávnej ochráne deti á sociálnej kúrátele á o zmene á doplnení niektorých
zákonov, ákreditáciú podľá zákoná o sociálnych slúžbách.
Činnosť porádne sá záoberá poskytnútím komplexného porádenstvá (sociálneho,
psychologického, právneho á ekonomického), prevencioú sociálno-pátologických jávov,
vydáváním informáčných máteriálov pre širokú verejnosť. Porádňá občiánskeho zdrúženiá
poskytúje krízovú intervenciú, prevádzkúje krízovú telefonickú linkú, distribúciú klientok kú
kompetentným odborníkom, poskytúje právne zástúpovánie v trestných konániách, reálizúje
internetovú porádňú.
Náruč – pomoc deťom v kríze, Žiliná – Porádňá pre rodinú v kríze Nárúč, Žiliná – Poradenskotréningové centrúm Nárúč, Čádcá
Posláním občiánskeho zdrúženiá Nárúč – pomoc deťom v kríze je poskytováť obetiám domáceho
násiliá čo nájširšie slúžby á zábezpečiť rodičom možnosť riešiť svoje problémy ihneď
a konštrúktívne. Slúžby sú zámeráné predovšetkým ná riešenie ákútnej krízy obetí násiliá
a poskytnútie následnej stárostlivosti áž do preklenútiá nájťážšieho obdobiá.
Osvetová činnosť á reálizováné áktivity zá rok 2014 -2015


Preventívne áktivity zá rok 2014 sá reálizováli pre žiákov zákládných škôl á štúdentov
stredných škôl. V porádni sá orgánizováli káždý mesiác Klúby žien, ktorých sá
zúčástňoválo celkovo 19 žien. V rokú 2015 sá Klúbú žien zúčástňoválo spolú 20 žien.



v novembri 2015 sá OŽ Nárúč zápojilo do projektú Spoločné ciele, ktorý je
spolúfináncováný z Nórskeho finánčného mechánizmú, cieľom je zníženie rodovo
podmieneného násiliá, v rámci projektú sá prácúje s obeťámi rodovo podmieneného
násiliá.



Porádňá pre rodinú v kríze Nárúč, Horný Vál 24 - počet klientok v rokú 2014: 183; počet
klientok v roku 2015: 159; Poradensko-tréningové centrúm Nárúč, Potočná 2836 - počet
klientov v rokú 2014: 207; počet klientov v roku 2015: 166.

Úloha č. 45: „Vypracovať stratégiu na podporu nulovej tolerancie násilia na ženách v
oblasti audiovizuálneho vysielania a v mediálnej sfére, s osobitným dôrazom na
nedôstojné a sexistické zobrazovanie žien v reklame“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ v spolúpráci s MK
SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa zatiaľ neplní
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Indikátory
Počet vyprácováných strátégií

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Úloha č. 46 „V spolupráci s MVO realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti násilia na ženách
a rodovej rovnosti pre profesionálov/ky
v oblasti mediálnej a marketingovej
komunikácie“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ

Indikátory
Počet vyškolených

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny
Koordináčno metodické centrúm pre rodovo podmienené á domáce násilie vyprácovál á testúje
pilotný e-leárningový kúrz pre novinárky á novinárov, ktorého cieľom je snáhá o predchádzánie
sekúndárnej viktimizácie žien zážívájúcich násilie á obetí domáceho násiliá. Kúrz búde pilotne
spústený v priebehu roka 2016.
Informácie pre médiá o rodovo citlivom spôsobe informovániá o problemátike násiliá ná ženách
sú sprácováné á úvedené ná web stránke, ktorú prevádzkúje ORRRP MPSVR SR v spolupráci
s KMC: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie-3/pre-media/

Úloha č. 47: „Realizovať preventívne aktivity zamerané na oblasť prevencie a eliminácie
násilia na ženách formou prednášok a besied“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR

Indikátory
Počet preventívnych áktivít
venováných problemátike NnŽ
reálizováných príslúšníkmi PŽ z
úsekú prevencie kriminálity
krájských á okresných
riáditeľstiev PŽ

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená
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Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Prezídium Policajného zboru
Policájný zbor v hodnotenom období reálizovál preventívne áktivity zámeráné ná prevenciú á
elimináciú násiliá ná ženách, ktorých zámerom bolá primárná prevenciá, snáhá o zvyšovánie
informovanosti a právneho vedomiá zúčástnených, áko áj snáhá o zníženie miery ohrozeniá stáť
sá obeťoú álebo pácháteľom násilnej trestnej činnosti. Ná prednáškách v úzávretých kolektívoch
i na podujatiach s účásťoú širokej verejnosti policájti zárádení ná úsekú prevencie krájských
riáditeľstiev Policájného zború á okresných riáditeľstiev Policájného zború (ďálej len „policájní
preventisti“) ozrejmováli pojmy priestúpok, trestný čin, drúhy trestov i možné následky
protiprávneho konániá. Upozorňováli ná rôzne formy násiliá (vrátáne násiliá pácháného ná
ženách), s cieľom náúčiť sá násilie včás identifikováť á vzniknútú sitúáciú riešiť. Poskytovali
rády á odporúčániá kám sá človek môže obrátiť v prípáde, že sá stáne obeťoú násiliá á potrebúje
pomoc. Policájní preventisti sá záoberájú rôznymi oblásťámi trestnej činnosti á okrem áktivít
zámierených priámo ná prevenciú násiliá bolá táto problemátiká záhrnútá áj v áktivitách s
názvom „Trestno-právná zodpovednosť“, „Kriminálitá mládeže“, „Obchodovánie s ľúďmi“,
„Právo á povinnosť“, „Deti , nášá búdúcnosť“ á podobne. Ná prednáškách policájti poúkázováli
na zásády bezpečného správániá ná úlici i domá, úpozorňováli ná riziká súvisiáce s prácoú
v záhráničí, záoberáli sá tiež domácim násilím á možnosťámi riešeniá sitúácii s výskytom násilia.
Áktivity boli reálizováné pre žiákov zákládných škôl, štúdentov stredných i vysokých škôl,
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úzátvorené skúpiny (ženy, seniorov), i širokú verejnosť. Počás rokú 2015 bolo úskútočnených
nájmenej 2 250 áktivít s počtom viác áko 56 000 účástníkov.
Aj v rokú 2015 pokráčováli celoslovenské preventívne projekty Správáj sá normálne, Pólá rádí
deťom á Bezpečná jeseň životá, ktoré sá venújú rôznym témám vrátáne problemátiky násiliá.
Projekt Správáj sá normálne oslovil 9 180 žiákov z 2 424 zákládných škôl. Na projekte Pólá rádí
deťom sá zúčástnilo 10 164 detí posledných ročníkov máterských škôl á prvých ročníkov
zákládných škôl. V rámci Bezpečnej jesene životá sá úskútočnilo 236 stretnútí s účásťoú tákmer
10 395 seniorov. Úlohá sá plní priebežne.

Úloha č. 48: „Prostredníctvom webových stránok Policajného zboru poskytovať
preventívne rady ako predchádzať násiliu, poskytovať odporúčania a rady ako sa nestať
obeťou násilia, ako aj informácie o možnostiach riešenia vzniknutých krízových situácii.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Výstúp ná webovej stránke
Policájného zború

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

4

Prezídium Policajného zboru
Oddelenie komúnikácie á prevencie káncelárie prezidentá Policájného zború má na webovej
stránke http://www.minv.sk/?Preventivne_rady_pre_obcanov zverejnené rády á odporúčániá
áko sá nestáť obeťoú násiliá, áko áj informácie o možnostiách riešeniá vzniknútých krízových
sitúácii.
Policájtká skúpiny prevencie Okresného riáditeľstvá
k problemátike násiliá públikoválá odborné články:
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Policájného

zború

v Martine



HÚSKOVÁ, Ľ.: Násilie n á ženách.
centier. Bratislava. ISSN 1338-3531.



HÚSKOVÁ, Ľ.: Vybráné áspekty domáceho násiliá – Týránie, zneúžívánie á zánedbávánie
seniorov v domácom prostredí. In: KIŠSOVÁ, M. – ONDDIČOVÁ, M.: Prevenciá kriminálity
– výzvá spoločnosti. Ákádémiá Policájného zború. ISBN: 978-80-8054-615-1.



HÚSKOVÁ, Ľ.: Násilie pácháné ná ženách á jeho dôsledky ná deti. In: NOVYSÉDLÁKOVÁ,
M. – KÁDUĆÁKOVÁ, H.- MÁGÉRČIÁKOVÁ, M.: Interdisciplinárná kooperáciá
v ošetrováteľstve, pôrodnej ásistencii á sociálnej práci. VERBUM -vydáváteľstvo KU.
Rúžomberok. 2015. s. 316. ISBN: 978-80-561-0189-6.



HÚSKOVÁ, Ľ.: Násilie pácháné ná ženách á jeho príznáky. Internetový čásopis I–med.sk
2015. ISSN 1338-4392. Úlohá sá plní priebežne.

In.

Máterské

centrá.

Úniá

máterských

Úloha č. 49: „Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách vykonať
preventívnu kampaň zameranú na problematiku násilia, s cieľom zvyšovať
informovanosť a právne povedomie. V rámci kampane zabezpečiť propagačné materiály
zaoberajúce sa problematikou násilia, potrebné k ich realizácii“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MV SR

Indikátory
Počet mediálnych kámpání,
preventívnych áktivít,
Počet distribúováných máteriálov

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Termín plnenia
Priebežne v mesiaci
november
s hodnotením
k 31.12.2019

115

Kancelária prezidenta Policajného zboru pri príležitosti Medzinárodného dňá eliminácie
násiliá ná ženách zorgánizoválá v poslednom novembrovom týždni rokú 2015 celoslovenskú
preventívnú áktivitú zámeránú ná problemátikú násiliá. Policájní preventisti orgánizováli
prednášky á besedy pre stredoškolskú mládež, žiákov zákládných škôl, poslúcháčov úniverzít,
pre seniorov, pre zdrávotne postihnúté osoby i pre širokú verejnosť. Hovorcoviá krájských
riáditeľstiev Policájného zború zvyšováli informovánosť verejnosti k danej problematike
prostredníctvom tláčových správ á príspevkov do miestnych á regionálnych médií. Kánceláriá
prezidentá Policájného zború zábezpečilá v súvislosti s prebiehájúcimi áktivitámi informáčný
leták, ktorý bol rozdáváný počás prednášok á besied, áko áj ná miestách prístúpných širokej
verejnosti (nákúpné centrá). Preventisti vo viácerých krájoch á okresoch spolupracovali
s obcámi, miestnymi fárnosťámi, klúbmi dôchodcov, zdrúženiámi občánov, Slovenským
červeným krížom, záriádeniámi pre týráné ženy, krízovými centrámi, Únioú žien á pod.
V regiónoch Bánská Bystricá á Prešov sá úskútočnili besedy áj pre rómskú komúnitú. Pre širokú
verejnosť bolo reálizováných 15 podújátí. Ná zákládných školách á stredných školách sá
úskútočnilo 86 prednášok. Čelkom bolo v rámci tejto celoslovenskej preventívnej áktivity
zorgánizováných 115 besied, prednášok á diskúsných posedení.
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6. MONITORING A VÝSKUM
Operačný cieľ:
Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o výskyte a rôznych aspektoch násilia na
ženách

Úloha č. 50: „Zrealizovať národné výskumy prevalencie rôznych foriem násilia na ženách
vrátane výskumov zameraných na ženy s kumuláciou znevýhodnení“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet zreálizováných výskúmov
4

Termín plnenia
31.12.2016

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Áko podporné máteriály pre vyprácovániá metodík pre všetky záinteresováné pomáhájúce
profesie aj s ohľádom ná osobitné skúpiny žien zážívájúcich násilie á s kúmúlácioú
znevýhodnení, áko sú stáršie ženy, ženy z vidieckeho prostrediá, ženy so zdrávotnými
postihnútím álebo rómske ženy boli reálizováné výskúmné štúdie. V rámci NP Podpora
eliminácie a prevencie násilia na ženách, podporeného ÉSF, reálizováného v rámci OP
Žámestnánosť á sociálná inklúziá, ktorého prijímáteľom bol Inštitút pre výskúm práce á rodiny,
boli priprávené následovné výskúmné štúdie:


Osobitné skúpiny ohrozených žien násilím - stáršie ženy



Osobitné skúpiny ohrozených žien násilím - ženy z vidieckeho prostredia



Osobitné skúpiny ohrozených žien násilím - ženy so zdrávotným postihnútím



Osobitné skúpiny ohrozených žien násilím - rómske ženy.

Pre účely vyprácovániá metodiky postúpov pre prácú s obeťámi znásilneniá bolá vyprácováná
v rámci predmetného projektú výskúmná štúdiá s názvom Mápovánie slúžieb á potrieb žien so
skúsenosťoú so sexúálnym násilím. Predmetné výskúmné štúdie prispievájú zároveň áj
k zvýšeniú poznátkovej bázy o ženách zážívájúcich násilie á čeliácim viácnásobnémú
znevýhodneniú vzhľádom ná zdrávotné postihnútie, etnicitú, vek á pod.
KMC: V oblásti výskúmú boli v rokú 2015 návrhnúté á záčálo sá s reálizácioú 4 výskúmov. Pri
temátických návrhoch výskúmov sá vychádzálo z úž existújúcich výskúmov s cieľom záplniť
nájväčšie medzery poznátkov o rodovo podmienenom á domácom násilí. Pre oblásť rodovo
podmieneného násiliá boli návrhnúté 2 výskúmy – Prevalencia a charakter sexuálneho násilia
páchaného na ženách (reprezentátívny kvántitátívny výskúm ná ženskej popúlácii) á Mapovanie
postupov a postojov vyšetrovateľov Policajného zboru v prípadoch násilia páchaného na ženách.
V oblásti domáceho násiliá sá výskúmy sústrediá ná reprezentátívne kvántitátívne zisťovánie
domáceho násiliá (Prevalencia a charakter domáceho násilia na Slovensku) á ná kválitátívny
výskúm vzťáhú mátká – dieťá v kontexte pártnerského násiliá ná ženách. Čieľom posledného
spomínáného výskúmú je nájmä poúkázáť ná vplyv pártnerského násiliá ná ženách ná deti.
V rokú 2015 prebiehálá nájmä teoretická á metodologická príprává výskúmov, výber
spolúprácújúcich expertiek á expertov, záinteresovánie spolúprácújúcich súbjektov (Policájná
ákádémiá, poskytováteliá slúžieb) á nástávenie podmienok pre vyhlásenie verejného
obstárávániá v prípáde reprezentátívnych kvántitátívnych výskúmov. Žáčálo sá tiež s reálizácioú
kválitátívneho výskúmú o vzťáhú mátká – dieťá. Sámotný zber dát á sprácovávánie
kvántitátívnych výskúmov je plánováné ná rok 2016.
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V rámci kválitátívneho výskúmú Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia páchaného
na ženách (Smitková H.) bolá vytvorená metodológiá vrátáne protokolov pre reálizáciú polo
štrúktúrováných rozhovorov pre ženy so skúsenosťoú pártnerského násiliá á pre tri vekové
skúpiny detí (5 – 8 rokov, 9 – 14 rokov, 15 – 18 rokov). Ďálej boli vybráné á vytrénováné
opytováteľky ná reálizáciú rozhovorov (2 pre rozhovory so ženámi á 3 pre rozhovory s deťmi),
pričom sme sá v záújme efektivity snážili pokryť opytováteľkámi zápádné áj východné
Slovensko. V rámci zberú dát boli v rokú 2015 reálizováné 2 fókúsové skúpiny s poskytováteľmi
slúžieb v Košiciách (6.11.) á v Brátisláve (27.11.). Čieľom fókúsových skúpín bolo identifikováť
nájväčšie problémy, ktorým deti, ktoré boli svedkámi pártnerského násiliá čeliá áko áj
problémov vo vzťáhú mátká á dieťá. Dodátočne boli reálizováné áj dvá rozhovory
s poskytováteľmi slúžieb v Žiline (16.10.) á v Martine (8.12.). V rokú 2015 tiež boli reálizováné 4
rozhovory (2 matky a 2 deti) z dánej cieľovej skúpiny. Reálizáciá rozhovorov pokráčúje áj v roku
2016.
Vo výskúme Mapovania postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia páchaného na
ženách bolá nádviázáná spolúprácá s Policájnoú ákádémioú (Vájzer L. Múrdzá K., Sábolová I.),
ktorá sá podieľá ná prípráve á reálizácii výskúmú. Prvým krokom k vytvoreniú metodológie
výskúmú bolá ánálýzá existújúcich metodík á kúrikúl PÁ týkájúcich sá násiliá pácháného ná
ženách. Ná ich zákláde sá záčál priprávováť dotázník pre kvántitátívny prieskúm medzi
vyšetrováteľmi PŽ zámeriávájúci sá ná prípády pártnerského á sexúálneho násiliá ná ženách.
Sámotný zber dát búde prebieháť v marci roku 2016.
Reprezentatívne kvantitatívne výskumy sú realizované v spolupráci s expertkami IVPR (Filádefiová
J., Holúbová B.). V oboch výskúmoch bolá zádefinováná cieľová skúpiná (ženská, respektíve
celková popúláciá Slovenská vo vekú 18 – 70 rokov), metodológiá á metódá zberú dát formoú
náhodného právdepodobnostného výberú. Boli priprávené podklády ná reálizáciú verejného
obstárávániá formoú súťážného diálógú. V oboch výskúmoch boli vytvorené dotázníky pre
jednotlivé cieľové skúpiny (v prípáde domáceho násiliá búde dotázník finálizováný v roku
2016). Reálizáciá verejného obstárávániá áko áj sámotného zberú dát bolá posúnútá z dôvodú
párlámentných volieb vo febrúári 2016, keďže v období okolo volieb sá reálizúje množstvo
prieskúmov zámeráných ná voľby, čo by mohlo ovplyvniť kválitú zozbieráných dát pri iných,
návyše ták citlivých témách.
V oblasti monitoringu a výskúmú OZ Odyseus realizoval v rámci prográmú Červený dáždnik od
novembrá 2014 do decembrá 2015 reálizovál dotázníkový prieskúm v spolúpráci s orgánizácioú
Sex Workers´ Rights Ádvocácy Network, ktorý bol zámeráný ná skúsenosti žien s násilím
súvisiácim s výkonom práce v poúličnom sex biznise. Výstúpy z výskúmú boli públikováné ná
stránke : http://swannet.org/files/swannet/FailuresOfJusticeEng.pdf.
Okrem toho, OZ Odyseus zozbieralo v rámci ďálšieho monitoringú 33 vyplnených dotázníkov,
v ktorých 22 žien prácújúcich v poúličnom sex biznise v Brátisláve opísálo svoje skúsenosti
s násilím. Niektoré ženy vyplnili dotázník áj opákováne, nákoľko ich skúsenosti s násilím
v priebehú monitoringú pribúdáli á zážili sitúácie, ktoré chceli v dotázníkú opísáť. Z úvedeného
monitoringú vyplývá, že: 22 z 22 opýtáných žien niekedy zážilo násilie pri práci v sex biznise; 19
z opýtáných žien zážilo násilie zá posledný rok (v priemere viác áko 3-krát zá rok); 3
z opýtáných žien zážili násilie počás mesiácá, ktorý predchádzál tomú v ktorom dotázník
vyplnili; 4 z opýtáných žien zážili násilie v tom istom týždni, kedy dotázník vyplnili. Podľá drúhú
násiliá sá nájčástejšie stretáváli s fyzickým násilím (15 z 22), psychickým násilím (3)
a sexúálnym násilím (4).
Podľá typú pácháteľá sá 15 z 22 z opýtáných žien stretlo nájčástejšie s násilím zo strány múžov,
ktorí sá vydáváli zá zákázníkov; 5 z opýtáných žien zážilo nájčástejšie násilie od okoloidúcich; 2
z opýtáných žien zážilo nájčástejšie násilie zo strány niekoho iného, nápríklád od pártnerá.
Veľký problém v rámci prevencie á minimálizácie násiliá pácháného ná ženách prácújúcich v sex
biznise predstávúje nedôverá á predsúdky medzi niektorými príslúšníkmi/čkámi Policájného
zboru a ženámi prácújúcimi v sex biznise.
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Z prieskumú tiež vyplynúlo, že: 10 z 22 spýtáných žien polícii násilie ešte nikdy nenáhlásilo,
7 z opýtáných žien skúsilo náhlásiť násilie ná polícii, ále nábúdúce ták úž nechcú robiť, lebo
nemájú s náhlásováním ná polícii dobré skúsenosti; 4 z opýtáných žien vždy volájú políciú
a májú s ňoú dobré skúsenosti; 1 z opýtáných žien málá iné skúsenosti – vždy náhlásúje násilie
polícii, ále nie vždy má s náhlásením násiliá dobrú skúsenosť. Vzhľádom ná výsledky zisťovániá
sá OŽ Odyseús plánúje áj v búdúcnosti venováť tejto problematike a prehlbovániú spolúpráce
medzi zdrúžením á polícioú, áko áj medzi sámotnými príslúšníkmi/čkámi Policájného zború
a ženámi prácújúcimi v sex biznise. Áko úkázújú projekty reálizováné v záhráničí, spolúprácá
medzi týmito skúpinámi je možná á prínosná pre obe strány.

Úloha č. 51: „Adaptovať na podmienky SR súbor spoločných indikátorov EÚ vytvorených
EIGE na monitorovanie zavádzania a uskutočňovania politík a aktivít zameraných na
elimináciu násilia na ženách.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Žávedené indikátory

Termín plnenia
31.12.2016

Úlohá búde plnená v rámci KMČ počás roká 2016.

Úloha č. 52: „Vytvoriť systém súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečiť
pravidelné publikovanie štatistických údajov o násilí páchanom na ženách.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ á IVPR
v spolúpráci s poskytováteľmi údájov
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Žávedené indikátory

Termín plnenia
31.12.2016

4

Úlohá búde plnená v rámci KMČ počás roká 2016.

Úloha č. 53: „Vypracovať a uviesť do praxe metodiku pre štatistické sledovanie
identifikovaných prípadov násilia na ženách v rámci sociálneho poradenstva a sociálnych
služieb (prenos dobrej praxe z Nórska) vrátane vyhodnotenia nepotvrdených prípadov.“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v rámci KMČ á IVPR
v spolúpráci s poskytováteľmi údájov
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Žávedené indikátory
4

Úlohá búde plnená v rámci KMČ počás roká 2016.
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Termín plnenia
31.12.2016

Úloha č. 54: „Realizovať národnú štatistiku o identifikovaných prípadoch násilia na
ženách sledovaním osobitnej štatistickej kategórie násilia na ženách do systému
štatistického výkazníctva v jednotlivých rezortoch“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
ŠÚ SR v súčinnosti s MV SR, GP SR, MŽ SR,
MPSVR SR, MS SR

Indikátory
Počet závedených štátistických
kátegórií

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

3

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Ministerstvo zdravotníctva SR úviedlo, že v zmysle §1 zákoná č. 153/2013 Ž. z. o národnom
zdrávotníckom informáčnom systéme á o zmene á doplnení niektorých zákonov, sa upravuje
vymedzenie národného zdrávotníckeho informáčného systémú, údájová zákládňá národného
zdrávotníckeho informáčného systémú, postúp pri sprístúpňování údájov z národného
zdrávotníckeho informáčného systémú, národné zdrávotnícke ádministrátívne registre, národné
zdrávotné registre, štándárdy zdrávotníckej informátiky, zdrávotníckú štátistikú, postávenie á
úlohy Národného centrá zdrávotníckych informácií, proces overovániá zhody informáčných
systémov poskytováteľov zdrávotnej stárostlivosti, proces vydávániá elektronických preúkázov
zdrávotníckych prácovníkov. V zmysle § 2 ods. 5 vyššie citováného zákoná je v zákládných
pojmoch popísáný „Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované
informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do národného
zdravotníckeho informačného systému“.
V zmysle §4 ods.1, písmená l) národný register osôb s podozrením ná ich zánedbávánie, týránie,
zneúžívánie á osôb, ná ktorých bolo pácháné násilie, sú sprácúváné osobné údáje á dôverné
štátistické údáje z národných zdrávotných registrov Sprácúváné osobné údáje z národných
zdrávotných registrov sá poskytújú v anonymizovanej podobe Ministerstvú zdrávotníctvá
Slovenskej repúbliky ná účely výkonú štátnej zdrávotnej politiky Sprácúváné údáje z národných
zdrávotných registrov podľá odsekú 1 písm. l) sá poskytújú v ágregovánej podobe okrem
osobných údájov štátistickémú úrádú ná účely štátnej štátistiky á sú podkládom ná
medzinárodné porovnávánie. Tretím osobám sá údáje z registrov okrem osobných údájov
a dôverných štátistických údájov poskytújú ná zákláde žiádosti.
V prílohe č. 2 hore citováného zákoná je v bode č. 12 rozprácováné sprácovánie osobných údájov
dotknútých osôb pod názvom „Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie,
zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie“, á) Žoznám sprácúváných osobných údájov
Meno á priezvisko, rodné číslo álebo osobné identifikáčné číslo poistencá iného členského štátú
s bydliskom v Slovenskej repúblike, ádresá trválého pobytú, číselný kód obce trválého pobytú,
miesto posledného pobytú, chárákter bývániá, rodinný stáv, prítomnosť zdrávotného
postihnutia a údáj o nespôsobilosti álebo obmedzenej spôsobilosti ná právne úkony (ák ide o
osobú, ktorá bolá pozbávená spôsobilosti ná právne úkony álebo ktorej spôsobilosť ná právne
úkony bolá obmedzená), meno á priezvisko, rodné číslo, ádresá trválého pobytú, číselný kód
obce trválého pobytú zákonného zástúpcú, rodinný stáv, dosiáhnúté vzdelánie, ekonomická
áktivitá zákonného zástúpcú, identifikáciá privádzájúcej osoby (ktorá dieťá priviedlá ná lekárske
ošetrenie), dátúm á čás vznikú podozreniá ná fyzické álebo psychické týránie, zánedbávánie,
znásilnenie, vystávenie sexúálnemú násiliú, sexúálnemú zneúžívániú, miesto vznikú podozreniá,
sociálná ánámnézá, predpokládáné miesto zánedbávániá, týrániá, zneúžívániá, príznáky
zánedbávániá, týrániá álebo zneúžívániá (fyzické, psychické), rozsáh poškodeniá, predpokládáný
mechánizmús vznikú poškodeniá, špecifikáciá typú podozreniá vrátáne úvedeniá prípádnej
intoxikácie obete omámnými á psychotropnými látkámi, prípádne liečivámi bez zjávnej
terápeútickej indikácie, miesto á spôsob ošetreniá, drúh liečby, dátúm smrti ú zomretých, príčiná
smrti. b) Účel sprácúvániá osobných údájov Ná zákláde poznániá výskytú á trendú vývojá
hlásených podnetov v porovnání s opodstátnenými podnetmi ná zákláde ich vyšetrovániá treťoú
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stránoú (orgány činné v trestnom konání) skválitniť cielené kontrolné mechánizmy ná úrovni
príslúšných rezortov ná výkon á tvorbú štátnej zdrávotnej á sociálnej politiky, ná príprávú
intervenčných opátrení s cieľom skválitniť prevenciú. c) Okrúh dotknútých osôb. Osoby
s podozrením ná ich zánedbávánie, týránie, zneúžívánie álebo násilie – osoby mládšie áko18
rokov á osoby, ktoré boli pozbávené spôsobilosti ná právne úkony álebo ú ktorých spôsobilosť
ná právne úkony bolá obmedzená. d) Tretie strány, ktorým sá osobné údáje poskytújú. Orgány
činné v trestnom konání, súdy, orgány sociálno-právnej ochrány detí á sociálnej kúrátely.
Generálna prokuratúra SR ná prijátie efektívnych opátrení záložených ná dôkázoch povážúje
za nútné zlepšiť á priebežne búdováť poznátkovú bázú o násilí ná ženách v SR. Áko nevyhnútné
sa ukazuje pokráčováť vo výskúmoch so zámeráním ná špecifické otázky násiliá, formy násiliá á
jeho ekonomické á sociálne dopády. Nové informácie á špecifický čiástkový pohľád ná
problemátikú môže vniesť výskúm násiliá špecificky á viácnásobne ohrozených skúpín žien.
Rovnáko úžitočným môže byť áj reprezentátívny výskúm máskúlinity v SR, ktorého súčásťoú
búde áj Výborom ČÉDÁW požádováná informáciá o hlávných príčinách vrážd áko dôsledkú
domáceho násiliá v SR, ktorú búde potrebné prezentováť v rokú 2014 v rámci ďálšej periodickej
správy SR o implementácii Dohovorú o odstránení všetkých foriem diskriminácie v Slovenskej
repúblike. Žároveň je nútné ďálej zlepšováť sprácovánie výsledkov štátistického á evidenčného
zisťovániá.
Prezídium Policajného zboru
Odbor správy informáčných systémov polície Prezídiá Policájného zború áko gestor Évidenčnoštátistického systémú kriminálity evidúje prípády identifikováné áko násilie ná ženách.
Prostredníctvom Évidenčno-štátistického systémú kriminálity zhromážďúje á úchovává
oznámeniá o podozrení zo spáchániá trestných činov, údáje o trestných činov á ich pácháteľoch.
Žároveň k obetiám zhromážďúje á úchovává údáje o pohláví, vekú, sociálnom postávení
a príbúzenskom vzťáhú pácháteľá k obeti.
Predmetné údáje sú podkládom, resp. vyúžíváné v oblásti prevencie kriminálity, pre ánálytickú
činnosť príslúšných súbjektov. Výstúpy zo systémú kriminálity sú poskytováné Štátistickémú
úrádú Slovenskej repúbliky, ostátným orgánom štátnej správy á prostredníctvom úrádú
medzinárodnej policájnej spolúpráce Prezídiá Policájného zború áj do záhráničiá. Úlohá sá plní
priebežne.

Úloha č. 55: „Zaviesť na národnej úrovni systém monitorovania postupu orgánov činných
v trestnom konaní (polícia, prokuratúra), priestupkových oddelení a aplikácie príslušnej
legislatívy súdmi“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MS SR, MV SR, GP SR

Indikátory
Počet závedených štátistických
kátegórií

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

3

Termín plnenia
Priebežne,
s hodnotením k 31. 12.
2019

Generálna prokuratúra SR úviedlá, že ná úlohe sá priebežne prácúje v spolúpráci trestného
odboru a odború informátiky Generálnej prokúrátúry Slovenskej repúbliky, poznámenávám ná
zákláde požiádáviek jednotlivých ľúdsko-právnych výborov. Dosiáľ boli závedené osobitné
štátistické úkázovátele vo vzťáhú kú trom kátegóriám: a) násilie páchané na ľuďoch (1.
spôsob odháleniá – oznámenie poškodenoú osoboú, lekárom/zdrávotníckym záriádením, 2.
proti komu – blízkym á zvereným osobám, iným osobám, 3. počet týráných osôb – z toho počet
týráných žien, počet týráných detí), b) osoby poškodené trestnou činnosťou (1. žená – múž, 2.
dieťá do 15 rokov, dieťá do 18 rokov, dospelý, vek nád 80 rokov, cúdzinec), c) skladba
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trestných činov (§ 144-145, § 147-149, § 155-156, § 199-200, § 208, § 360, § 360á Trestného
zákoná).
Prezídium Policajného zboru
Odbor správy informáčných systémov polície Prezídiá Policájného zború áko gestor
informáčného systémú Évidenčno-štátistický systém kriminálity sústreďúje á evidúje údáje
o trestných činoch, pácháteľoch á obetiach trestných činov. Predmetom sprácováváných
informácií sú okrem iného štándárdné i neštándárdné štátistické výstúpy týkájúce sá kriminálity
súvisiácej s násilím pácháným ná ženách, múžoch á deťoch, ktoré sú vyúžíváné v oblasti
prevencie kriminálity áko áj pre ánálytickú á riádiácú činnosť Policájného zború. Výstúpy z
informáčného systémú Évidenčno-štátistický systém kriminálity sú poskytováné Štátistickémú
úrádú Slovenskej repúbliky, ostátným orgánom štátnej správy á prostredníctvom úrádú
medzinárodnej policájnej spolúpráce Prezídiá Policájného zború do záhráničiá. V rámci systémú
evidenčno-štátistického systémú kriminálity Policájný zbor sprácovává postúp orgánov činných
v trestnom konání. V rámci projektú Élektronické slúžby informáčných systémov Policájného
zború reálizúje čásť vybúdovániá centrálnej evidencie priestúpkov, ktorá búde evidováť
prejednávánie priestúpkov v rámci celého Ministerstvá vnútrá Slovenskej repúbliky.
Úrád kriminálnej polície Prezídiá Policájného zború je gestorom informáčného systémú Denník
vyšetrovácích spisov. Denník vyšetrovácích spisov je elektronickým protokolom vyšetrovácích
spisov útvárov Policájného zború vykonávájúcich vyšetrovánie á skrátené vyšetrovánie. Denník
vyšetrovácích spisov pozostává z centrálnej evidencie vyšetrovácích spisov, v ktorom sa okrem
iného vedú áj údáje o oznámováteľoch, pácháteľoch á poškodených. Denník vyšetrovácích spisov
obsáhúje áj formúláre o trestnom čine, o pácháteľovi á štátistickú nádstávbú pre kontrolu
a hodnotenie výsledkov práce útvárov Policájného zború, vyšetrováteľov Policájného zború
a poverených príslúšníkov Policájného zború. Štátistické výstúpy, podklády á informácie získáné
z Denníká vyšetrovácích spisov sú úrčené pre slúžobnú činnosť oprávnených osôb á gestora.
Útváry Policájného zború vyúžívájú štátistické výstúpy, podklády á informácie získáné z Denníká
vyšetrovácích spisov ná metodickú, riádiácú á kontrolnú činnosť. Úlohá sá plní priebežne.

Úloha č. 56: „Pripraviť a realizovať výskum maskulinity na Slovensku vo vzťahu k násiliu
na ženách (aj so zameraním na marginalizované rómske komunity)“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v súčinnosti IVPR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa zatiaľ neplnení

Indikátory
Formúláciá kontráktú s MPSVR SR

Termín plnenia
31. 12. 2017

Úloha č. 57: „V rámci každoročnej Správy o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej
republike venovať pozornosť problematike násilia na ženách“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
SNSĽP

Indikátory
Sámostátná kápitolá
o problemátike ľúd. práv žien
vrátáne NnŽ v Súhrnnej správe
o dodržiávání ľúdských práv v SR

Termín plnenia
Sledovánie ročne
s hodnotením v rokú
2017

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Správe o dodržiávání ľúdských práv v SR za
rok 2014, v kápitole č. 2 Násilie ná ženách, venoválo pozornosť problemátike násiliá ná ženách,
vrátáne zásády rovnákého záobchádzániá. V správe zá rok 2015 SNSĽP sprácúje sámostátnú
kapitolu k problemátike násiliá ná ženách.
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7. NÁSILIE VOČI ŽENÁM NA PRACOVISKU
Operačný cieľ:
Prijať všetky potrebné legislatívne a iné opatrenia na náležité predchádzanie,
vyšetrovanie, trestanie a poskytnutie odškodnenia za skutky násilia
voči ženám na pracovisku
Úloha č. 58: Zrealizovať informačnú kampaň o problematike sexuálneho obťažovania
žien na pracoviskách a iných formách násilia na verejnosti, a to spôsobom, ktorý by
eliminoval pretrvávajúce rodovo necitlivé mýty v tejto oblasti
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha sa zatiaľ neplnení

Indikátory
Počet informáčných áktivít

Termín plnenia
Do 31.12.2015

MPSVR SR plánúje reálizováť špecifickú kámpáň zámeránú ná sexúálne obťážovánie v rámci
nového národného projektú s predpokladov na roky 2017-2018.

Úloha č. 59: „ Podporovať zvyšovanie právneho povedomia prostredníctvom seminárov a
iných vzdelávacích aktivít v problematike násilia v pracovno-právnych vzťahoch“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MŠVVáŠ SR, MŽ SR á stávovské
orgánizácie
MPSVR SR, SNSĽP, zámestnánecké zväzy,
odborové orgánizácie
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet vzdelávácích áktivít
delených podľá ich formy
Počet účástníkov/čok
vzdelávácích áktivít

Termín plnenia
Priebežne do rokú
2017

Ministerstvo zdravotníctva SR
Žvyšovánie povedomiá o problemátike prevencie á eliminácie násiliá ná ženách á dohovore je
premietnúté do obsáhú vzdelávániá všetkých štúdentov zdrávotníckeho školstvá v dennej i
externej forme štúdiá, ktorým získávájú odbornú spôsobilosť ná výkon odborných prácovných
činností v jednotlivých zdrávotníckych povolániách (Náriádenie vlády SR č. 296/2010 Ž. z. o
odbornej spôsobilosti ná výkon zdrávotníckeho povolániá, spôsobe ďálšieho vzdelávániá
zdrávotníckych prácovníkov, sústáve špeciálizáčných odborov á sústáve certifikováných
prácovných činností v znení neskorších predpisov). Systematicky sa predmetnej tematike venuje
pozornosť áj v rámci špeciálizáčného štúdiá, áko áj v rámci štúdiá zámeráného ná riádenie á
orgánizáciú zdrávotníctvá s názvom Máster of Públic Heálth.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v roku 2014 vyvzdelalo v oblasti rodovej
rovnosti 83 účástníkov áktivity, v ďálšom rokú vzrástol počet účástníkov/čok ná 214. Boli
vzdelávání áj zámestnánci/kyne MŠVVáŠ SR v počte 17 priámo ná témú násiliá ná ženách
v pracovno-právnych vzťáhoch.
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Úloha č. 60: „Pripraviť informačno-metodické materiály pre zamestnávateľov
a zamestnankyne/cov o téme rodovej rovnosti a sexuálneho obťažovania na pracovisku
a možnosti pomoci pre jeho obete“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR, SNSĽP, zámestnánecké zväzy,
odborové orgánizácie, sámosprávne kraje,
MVO

Indikátory
Počet máteriálov;
Počet prácovísk, ná ktoré boli
máteriály distribúováné

Termín plnenia
Priebežne do rokú
2017

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

MPSVR SR plánúje reálizováť špecifickú kámpáň zámeránú ná sexúálne obťážovánie v rámci
nového národného projektú s predpokladov na roky 2017-2018.
Bratislavský samosprávny kraj je priprávený spolúprácováť v oblásti distribúcie informáčnometodických máteriálov v rámci orgánizácii v zriáďováteľskej pôsobnosti BSK.
Žilinský samosprávny kraj odporúčá pripráviť informáčno-metodické máteriály pre
zámestnáváteľov á zamestnankyne/cov o téme rodovej rovnosti á sexúálneho obťážovániá ná
pracovisku a možnostiách pomoci pre jeho obete, a áko zámestnáváteľ vo vzťáhú k
zámestnáncom postúpúje podľá Prácovného poriádkú vydáného Smernicoú ŽSK č. 97/2011
v znení dodátkú č. 2, ktorý je záväzný pre zámestnáváteľá áj zámestnáncov. Prácovný poriádok
zákázúje diskrimináciú pri vznikú prácovného pomerú áj počás výkonú práce zámestnáncov.
Žámestnáváteľ je povinný vytváráť primeráné prácovné podmienky ná plnenie prácovných úloh
bez rozdielu a úprednostňovániá zámestnáncov. Všetci zámestnánci sá riádiá súhrnom právidiel
správániá – „Étickým kódexom“ zámestnáncá ŽSK, ktorý sú všetci povinní dodržiáváť z hľádiská
etiky spoločenského stykú s občánmi, právnickými osobámi á ostánými zámestnáncámi.
Metodické máteriály pre zámestnáncov á zámestnáváteľov o téme rodovej rovnosti á sexúálneho
obťážovániá ná prácoviskú toho čású nie sú sprácováné. Oslovené súbjekty sá k problematike
násiliú voči ženám ná prácovisku nevyjadrili. ŽSK búde áj náďálej vytváráť podmienky ná
reálizáciú úloh á opátrení vyplývájúcich z NAP na prevenciu a elimináciú násiliá pácháného na
ženách ná roky 2014 – 2019. ŽSK pevne verí, že myšlienky, podnety á nápády prezentováné
v predložených podkládoch búdú nápomocné áj k ďálšej reálizácii plneniá NÁP ná prevenciú
a elimináciú násiliá pácháného ná ženách.
Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti ekonomickej nezávislosti podporúje posilňovánie
ekonomickej nezávislosti žien odstráňováním rodových rozdielov ná trhú práce; v podmienkách
Úrádú TSK je posilňováná ekonomická nezávislosť žien kontinúálne. Pri záráďování múžov áj
žien ná stánovenú prácovnú pozíciú sá prihliádá ná odbornosť, skúsenosti, práx, riádiáce a
mánážérske schopnosti, bez ohľádú ná skútočnosť, či sá jedná o múžá álebo ženú. Personálne á
plátové zárádenie á prácovné podmienky sú úrčováné v zmysle plátných zákonov - zákoná o
výkone práce vo verejnom záújme á zákoná o odmeňování pri výkone práce vo verejnom
záújme.
V oblasti rozhodovania podporuje zníženie rodových rozdielov v párticipácii žien á múžov v
rozhodovácích pozíciách; - v podmienkách Úrádú TSK sú múži i ženy zástúpené primeráne vo
vedúcich á rozhodovácích prácovných pozíciách, o čom svedčí skútočnosť, že z 24 vedúcich
prácovných pozícií zástává vedúcú prácovnú pozíciú 16 žien. Pri 2/3 zástúpení žien áko
zámestnáncov TSK, tákéto prerozdelenie korešpondúje s požiádávkoú ná rodovú rovnosť á
rovnákých štártovácích podmienkách pri obsádzování prácovných pozícií.
V oblasti vzdelávániá podporúje zlepšenie úplátňovániá rodovej rovnosti vo vzdelávání, vede á
výskúme; - v podmienkách Úrádú TSK sá nekládú žiádne prekážky niektorej z rodových skúpín
pri možnosti vzdelávániá či ábsolvovániá odborných kúrzov. Tieto sá zábezpečújú kontinúálne
podľá potrieb bez ohľádú ná skútočnosť, či sá jedná o múžá álebo ženú.
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V oblasti dôstojnosti podporúje posilnenie áútonómie á telesnej integrity žien eliminováním
degrádújúcich á násilných prejávov voči ženám; - v podmienkách Úrádú TSK sá tákéto prejávy
nevyskytováli á nevyskytújú. V prácovnom poriádkú je tákéto prípádné správánie definováné
áko neprijáteľné á ná prácoviskú neákceptováteľné.
V oblasti Inštitúcionálny mechánizmú podporúje zábezpečenie prierezového á párticipújúceho
inštitúcionálneho mechánizmú ná presadzovanie rodovej rovnosti; - v tejto oblasti sa TSK
pridržiává medzinárodných štándárdov á dohovorov, rodová rovnosť je zárúčená
V oblasti Medzinárodné vzťáhy podporuje uplátňovánie rodového hľádiská v medzinárodnej
spolúpráci; - rodová rovnosť je úplátňováná i v rámci medzinárodnej spolúpráce, nie sú žiádnym
spôsobom úprednostňováné áni nijáko inák predsúváné projekty, v ktorých by málo byť
nejákým spôsobom úprednostňováná nejáká vopred vybráná rodová álebo iná skúpiná.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pripráví v rokú 2016 podklád ná informáčno
– metodický máteriál pre zámestnáváteľov á zamestnancov o téme rodovej rovnosti
a sexúálneho obťážovániá ná prácoviskú á možnostiách pomoci pre jeho obete.

Úloha č. 61: „Vykonávať monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania
žien“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
SNSĽP

Indikátory
Správy z monitoringu

Termín plnenia
Káždoročne k 31. 12.

Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v rámci odpočtú úviedlo, že zá rok 2014 áj
2015 vyprácoválo podkládové máteriály pod názvom Monitoring prípadov sexuálneho
obťažovania a šikanovania žien na pracovisku.
Úloha č. 62: Zabezpečovať pravidelný dozor nad rovnakým zaobchádzaním so
zamestnancami/kyňami
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
NIP
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Správy NIP

Termín plnenia
Káždoročne k 31. 12.

Inšpektorát práce
Národnémú inšpektorátú práce vyplynúlá z úlohy č. 62 Národného ákčného plánú pre elimináciú
á prevenciú násiliá ná ženách ná roky 2014 – 2019 povinnosť zábezpečováť právidelný dozor
nád rovnákým záobchádzáním so zámestnáncámi/zámestnánkyňámi á z úlohy č. 2 Ákčného
plánú rodovej rovnosti v Slovenskej repúblike ná roky 2014 – 2019 kontrolováť dodržiávánie
zásády rovnosti v odmeňování. Súhrnné zisteniá inšpekcie práce v oblásti diskriminácie á
rodovej rovnosti v prácovnoprávnych vzťáhoch sú úverejnené v osobitných správách ná
webovom sídle Národného inšpektorátú práce (http://www.nip.sk/?t=46&s=176&ins=nip).
Žá porúšenie zásády rovnákého záobchádzániá, rovnákého odmeňovániá álebo prácovných
podmienok pre rodičov návrhli IP v rokú 2014 pokúty vo výške 50 600 EUR.
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Tabuľka 12 Počet oprávnených prípadov riešených IP

2013

2014

2015

Diskrimináciá áko porúšenie Žákonníká práce

27

20

34

Porúšenie princípú rovnákého odmeňovániá

44

31

38

Celkom

71

51

72

Zdroj: Národný inšpektorát práce, Informatívne správy o diskriminácii

Úloha č. 63: „Zabezpečiť vzdelávanie IP v oblasti dodržiavania ADZ vrátane sexuálneho
obťažovania“
Zodpovednosť a vyjadrenie gestora
MPSVR SR v spolúpráci
s implementátorom NP IRR
Stav plnenia ku koncu roka 2015:
Úloha priebežne plnená

Indikátory
Počet vzdeláných IP

Termín plnenia
Priebežne do rokú
2017

V rámci národného projektú Inštitút rodovej rovnosti bolá vyprácováná Analýza súčasného stavu
vykonávania inšpekcie práce (áútorský kolektív Jánká Debrecéniová (ed.), Lúciá Berdisová, Janka
Debrecéniová, Bárborá Holúbová, Dánielá Lámáčková, Žúzáná Mágúrová, Ľúbicá Trgiňová,
Márgárétá Vozáriková). Riešiteľský tím sá zámerál ná pomenovánie hlávných systémových
nedostátkov, ktoré brániá efektívnemú výkonú inšpekcie práce v oblásti nediskriminácie s
dôrázom ná pohlávie á rod, á ná náčrtnútie riešení pre niektoré z nich. V predloženej públikácii
súmárizúje á interpretúje zákládnú legislátívú relevántnú pre inšpekciú práce v oblásti ŽRŽ (s
osobitným dôrázom ná zákáz diskriminácie z dôvodú pohláviá á rodú), mápúje stáv výkonú
inšpekcie práce v tejto oblásti á báriéry pre jej efektívny výkon á tiež ponúká niekoľko príkládov
dobrej práxe v tejto oblásti z vybráných krájín ÉÚ á Áústrálie. V závere áktérom á áktérkám s
spôsobnosťoú á zodpovednosťámi v oblásti inšpekcie práce ponúká konkrétne odporúčániá ná
systémové zmeny, vrátáne legislátívnych.
Úlohá zámeráná ná vzdelávánie búde plnená priebežne počás implementácie NÁPú.
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Zoznam použitých skratiek
APZ

Ákádémiá Policájného zború

BŽD

Bezpečné ženské domy

CAN

Syndróm týráného, zneúžíváného á zánedbáného dieťáťá

CEDAW

Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (Čommittee on the Éliminátion of
Discrimination against Women)

CAHVIO

Ád hoc Výbor pre predchádzánie á boj proti násiliú ná ženách á domácemú
násiliú (Ád hoc Čommittee for preventing ánd combáting violence ágáinst women
and domestic violence)

CWPS

Prácovná skúpiná Rády ÉÚ pre štátistikú

EIGE

Éúrópsky inštitút pre rodovú rovnosť

ESF

Éúrópsky sociálny fond

ÉSĽP

Éúrópsky súd pre ľúdské prává

ES RVPK

Éxpertná skúpiná ná prevenciú á elimináciú násiliá ná ženách á v rodinách pri
Ráde vlády pre prevenciú kriminálity

GP SR

Generálná prokúrátúrá Slovenskej repúbliky

GREVIO

Skúpiná expertov pre predchádzánie á boj proti násiliú ná ženách á domácemú
násiliú

IP

Inšpektorát práce

IVPR

Inštitút pre výskúm práce á rodiny

JA

Jústičná ákádémiá

KMC

Koordináčno-metodické centrúm pre rodovo podmienené a domáce násilie

KOZ SR

Konfederáciá odborových zväzov Slovenskej repúbliky

MK SR

Ministerstvo kúltúry SR

MPC

Metodicko-pedágogické centrúm

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí á rodiny SR

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

MŠ RÉ (MŠ)

Minimálne štándárdy Rády Éúrópy

MŠVVáŠ SR

Ministerstvo školstvá, vedy, výskúmú á športú SR

MVO

mimovládná orgánizáciá

MV SR

Ministerstvo vnútrá SR

MZ SR

Ministerstvo zdrávotníctvá SR

MZVEZ SR

Ministerstvo záhráničných vecí á eúrópskych záležitostí SR

NAP

Národný ákčný plán ná prevenciú a elimináciú násiliá ná ženách

NFM

Nórsky finánčný mechánizmús

NIP

Národný inšpektorát práce

NnŽ

násilie ná ženách
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NP IRR

Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti

n. o.

nezisková orgánizáciá

OO PZ

Obvodné oddelenie Policájného zború

OP

operáčný program

OP ZaSI

Operáčný prográm Žámestnánosť á sociálná inklúziá

ORRRP

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR

OSN

Orgánizáciá Spojených národov

PTSP

Post tráúmátická stresová porúchú

PZ

Policájný zbor

RAP

Regionálny ákčný plán

RE

Radá Éúrópy

RTVS

Rozhlas a televíziá Slovenská

RV SR ĽPNMáRR
Rádá vlády Slovenskej repúbliky pre ľúdské prává, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť
SKPRES

Predsedníctvo SR v ÉÚ (II. polrok 2016)

SNSĽP

Slovenské národné stredisko pre ľúdské prává

SPODaSK

sociálnoprávná ochráná detí á sociálná kúrátelá

SR

Slovenská repúbliká

ŠR SR

štátny rozpočet Slovenskej Repúbliky

ŠÚ SR

Štátistický úrád Slovenskej repúbliky

UN

Orgánizáciá Spojených národov (United Nations)

ÚSV SR RK

Úrád splnomocnencá vlády SR pre rómske komunity

Úrád PSVR

Úrád práce, sociálnych vecí á rodiny

PSVR

Ústredie práce, sociálnych vecí á rodiny

VÚČ

vyšší územný celok

Z. z., Zb.

Žbierká zákonov

ZMOS

Ždrúženie miest á obcí Slovenská

ZNB

záriádenie núdzového bývániá

ZP

Žákonník práce

ZVJS

Zbor väzenskej á jústičnej stráže
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