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Dĺžka realizácie aktivít projektu 
(od - do)2: 
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Programové obdobie 2007 – 2013 

                                                 
1  Podrobnejšie informácie k vyplneniu tejto prílohy žiadosti o NFP je uvedený v dokumente „Výklad k vyplneniu opisu 

projektu“  
2  Žiadateľ o NFP uvedie termín od – do vo formáte mm/rrrr v súlade s tabuľkou č. 11 Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  
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(1) Matica projektu 
 

Celkový cieľ 
 

Objektívne overiteľný ukazovateľ 
 

Zdroje overenia 
 

 

Podpora sociálnej inklúzie žien ohrozených 
násilím skvalitňovaním služieb pomoci 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – spolu   
Počet vytvorených  monitorovacích systémov, 
vypracovaných analýz, výskumov, stratégii, 
hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie  

Záverečná monitorovacia 
správa 

 

Špecifický cieľ resp. ciele 
 

Objektívne overiteľné ukazovatele 
 

Zdroje overenia 
 

Predpoklady a riziká 
 

- zjednotenie postupov práce a vytvorenie 
štandardov a metodiky poskytovania pomoci, 
- vzdelávanie v oblasti násilia páchaného na 
ženách a ich deťoch (pre poskytovateľov služieb 
a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách), 
- vytvorenie skupín multiinštitucionálnej 
spolupráce a koordinovanie pomoci 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – spolu   
Počet úspešne vyškolených osôb 
Počet úspešne vyškolených osôb - muži 
Počet úspešne vyškolených osôb - ženy 
Počet vytvorených  monitorovacích systémov, 
vypracovaných analýz, výskumov, stratégií, 
hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie  

Následná monitorovacia správa 
Záverečná monitorovacia 
správa  po ukončení realizácie 
aktivít projektu 
Dokumentácia preukazujúca 
vykonávanie aktivít 
Výstupy z ITMS 

- informovanosť organizácií 
poskytujúcich pomoc ženám 
ohrozených násilím a ich deťom 
o štandardoch poskytovania 
pomoci vypracovaných v súlade 
s úlohami uvedenými v Národnom 
akčnom pláne na prevenciu a 
elimináciu  
násilia na ženách na roky 2014 – 
2019, 
- funkčnosť skupín 
multiinštitucionálnej spolupráce 
v spádových oblastiach, 
- uplatnenie poznatkov z projektu 
(vzdelávanie) pri poskytovaní 
služieb ženám ohrozených násilím 
a ich deťom, 
- vytvorenie koordinovaného 
systému poskytovania pomoci 

Výsledky projektu  
 

Objektívne overiteľné ukazovatele 
 

Zdroje overenia 
 

Predpoklady a riziká 
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- funkčná elektronická databáza postupov 
a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  
a ochrany žien zažívajúcich násilie, 
- realizované vzdelávanie pre 135 osôb, 
- vytvorených 8 skupín multiinštitucionálnej 
spolupráce, 
- vytvorené nasledovné dokumenty: 
-Štandardy poskytovania špecializovaných 
podporných služieb  pre ženy zažívajúce násilie 
a ich deti ( pre sociálnu oblasť), 
-Metodika poskytovania špecializovaných služieb 
pomoci pre ženy zažívajúce násilie  a ich deti (pre 
sociálnu oblasť), 
-Databáza postupov a nástrojov špecializovaných 
služieb pomoci  a ochrany žien zažívajúcich 
násilie, 
-5 štúdií sociálnej inklúzie o osobitných 
skupinách žien ohrozených násilím, 
- Manuál multiinštitucionálnej spolupráce. 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených projektov – spolu  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov  - muži  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov  - ženy  
Počet osôb vyškolených v projekte  
Počet vytvorených  monitorovacích systémov, 
vypracovaných analýz, výskumov, stratégii, 
hodnotení v oblasti sociálnej inklúzie  

Záverečná monitorovacia 
správa  
Priebežné monitorovacie správy 
Výstupy z ITMS  
Dokumentácia preukazujúca 
vykonávanie aktivít 
 

- poskytovanie pomoci ženám 
ohrozeným násilím a ich deťom na 
základe vytvorených štandardov 
a metodiky 
 

Aktivity  
 

Prostriedky 
 

Náklady 
 

Predpoklady a riziká 
 

1. Skvalitňovanie služieb pomoci pre ženy 
zažívajúce násilie a ich deti 
1.1 Zjednocovanie postupov a tvorba 

štandardov a metodiky 
1.2 Vzdelávanie  
1.3 Multiinštitucionálna spolupráca 

a intervenčné tímy 

Podľa rozpočtu 
Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie 
opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity – 702 320,20 € 

Podľa rozpočtu 
Hlavná aktivita č. 1(priame 
výdavky celkom): 628 817,35 € 
Podporné aktivity (nepriame 
výdavky celkom): 73 502,85 € 

- plnenie časového harmonogramu 
realizácie projektu, 
- dosahovanie stanovených cieľov, 
- rýchle a vhodné riešenie 
problémov spojených s realizáciou 
projektu 

   Celkový predpoklad 
 

   - celospoločenský záujem  riešiť 
problematiku žien zažívajúcich 
násilie a ich detí prostredníctvom 
skvalitňovania služieb pomoci,  
- schválený indikatívny časový 
harmonogram vyzvaní zo strany 
RO, 
- finančné prostriedky alokované 
na projekt. 
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(2) Východiskový a očakávaný stav 
 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 

Slovenská republika sa ako člen medzinárodného spoločenstva zaviazala viacerými 
právne záväznými dokumentmi a vyjadrením jednoznačnej politickej vôle k odstraňovaniu 
a predchádzaniu násilia páchaného na ženách ako jednej z najčastejších foriem porušovania 
ľudských práv žien a diskriminácie na základe pohlavia 3. Podľa definície OSN termín 
„násilie páchané na ženách“ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie 
alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane 
vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to 
vo verejnom či súkromnom živote 4. Všetky štúdie násilia páchaného na ženách konštatujú 
výrazné negatívne dopady na ženy, na kvalitu ich života, uplatnenie v spoločnosti, udržanie  si 
pracovného miesta. Uvádzajú sa viaceré typy dôsledkov: od zdravotných následkov, cez 
pracovné a ekonomické dopady, až po pocit nespokojnosti a frustrácie. Niektoré môžu mať 
podobu rôznych foriem priameho sociálneho vylúčenia v dôsledku sociálnej izolácie násilným 
partnerom, ako napríklad obmedzenie prístupu k informáciám a  službám, stretávanie sa 
s rodinou a známymi, zákazu zamestnať sa. Niekedy môže dlhodobé týranie a excesívna 
kontrola  viesť až k strate niektorých schopností či zručností, napríklad schopnosti 
rozhodovať sa a postarať sa o seba a deti, zvládať stresové situácie, sústrediť sa  a získať 
kontrolu nad svojím životom. Ďalším aspektom sú negatívne dôsledky na rodinný život - ich 
vlastný alebo členov rodiny. Pritom dopady majú kumulatívny, navzájom posilňujúci účinok  
a zmiernenie negatívnych následkov a posilnenie  obete môže trvať aj niekoľko mesiacov až 
rokov. Ženy zažívajúce násilie v intímnom vzťahu pri zdravotných ťažkostiach viac 
vynechávajú z práce, znižuje sa u nich schopnosť plniť pracovné úlohy, čo má vplyv na výšku 
zárobku a oslabuje možnosť udržať si pracovné miesto. Následne to môže viesť k ďalším 
problémom v rodine a s výchovou detí 5.  

Výsledky celoeurópskeho komparatívneho prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva o 
násilí páchanom na ženách  ukázali, že SR sa výskytom násilia na ženách približuje priemeru 
EÚ.6  Fyzické a sexuálne násilie zo strany partnera ( súčasného a/alebo bývalého) zažilo 23% 
žien dospelej populácie SR (priemer EÚ 22%). Zo strany iných mužov, napr. v rodine, na 
pracovisku, v škole, malo skúsenosti s fyzickým a sexuálnym násilie 22% žien počas svojho 
života od 15 rokov. Celkovo až 34% žien  SR má nejakú skúsenosť s fyzickým a/alebo 
sexuálnym násilím počas svojho života od 15 rokov ich veku  ( priemer EÚ je 33%).  
Krátkodobá prevalencia fyzického a /alebo sexuálneho násilia, teda počas ostatných 12 
mesiacov bola v roku 2012 nasledovná:  zo strany súčasného partnera 7% žien, zo strane 
niekoho iného ako partnera 5% žien. Celkovo zo strany partnera a niekoho iného zažíva 
fyzické a/alebo sexuálne násilie za 12 mesiacov až 10% žien slovenskej populácie.  Ku 
skúsenostiam s partnerským fyzickým a sexuálnym násilím sa pridáva aj psychické násilie, 
ako je kontrolujúce, ekonomické a abusívne násilie, ktoré zo strany súčasného alebo bývalého 
partnera zažilo 47% žien. V dôsledku fyzického partnerského násilia 42% žien utrpelo 
modriny a škrabance, 7% rany, vyvrtnutia, popáleniny, 4% zlomeniny kostí a zubov, 2% 
vnútorné poranenia a 2% v dôsledku fyzických útokov zo strany partnerov potratilo. 
Z dlhodobých psychických problémov v dôsledku partnerského násilia zažíva 46%  obetí 
                                                 
3 Napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Všeobecné   odporúčanie č. 19 ( 1992). 
4 Deklarácia  násilia páchaného na ženách, Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/48/104, 20. december 1993). 
5 Filadelfiová, J., Bodnárová, B., Holubová, B, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným 
na ženách ( VAW) na Slovensku, IVPR/UNIFEM, Bratislava.  
6 European Union Agency for Fundamental Rights: gender-based violence against women survey dataset, 2012; 
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php.  

http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php
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pocit ohrozenia, 41% úzkosť, 24% depresie, 22% má ťažkosti so spánkom a 19% ťažkosti so 
vzťahmi.  Za znepokojujúce považujeme výsledky výskumu aj v oblasti pomoci obetiam, 
nakoľko iba 8% žien kontaktovalo políciu a iba čosi viac ako štvrtina (27%) žien pozná aspoň 
jednu inštitúciu, ktorá poskytuje pomoc ženám ohrozeným násilím.  40% slovenských žien 
zažilo počas svojho dospelého veku sexuálne obťažovanie, z toho 22% závažnejšiu, teda 
neverbálnu formu sexuálneho obťažovania.7 Výskum z roku 2008  ukázal, že väčšina žien 
zažívajúcich násilie zo strany intímneho partnera žije v domácnosti, kde je prítomné aspoň 
jedno dieťa. Zo žien so súčasným partnerom pri násilných vzťahoch bolo viac ako ¾ ( 76%) 
takých, ktoré žili v domácnosti najčastejšie s jedným, alebo dvomi deťmi 8. 

V oblasti násilia páchaného na ženách zaväzujú Slovenskú republiku viaceré ľudsko-
právne dokumenty, ktoré podliehajú aj pravidelnému monitoringu. Problematika a ochrana 
žien pred násilím je výrazne previazaná na ochranu ľudských práv žien a presadzovanie 
rovnosti medzi mužmi a ženami, ktorej nedostatok sa vníma ako príčina aj dôsledok  násilia 
na ženách.   Uvádzame len vybrané právne záväzné medzinárodné dokumenty a dokumenty 
uplatňovania politickej vôle vzťahujúce sa na problematiku násilia na ženách 
a najrelevantnejšie ustanovenia 9 : 

- Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Všeobecné  odporúčanie č. 
19 (1992), 

- Deklarácia OSN o odstránení násilia voči ženám (1993), 
- Pekinská Deklarácia a Akčná platforma (1995, kap. IV.D.), 
- Odporúčanie Rec (2002) 5 Výboru ministrov členských štátov o ochrane žien proti 

násiliu (Rada Európy), 
- Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby (2007) (Rada 

Európy), 
- Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
- Dohovor Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násilia a o boji 

proti nemu (2011) 10. 
K riešeniu problematiky násilia na ženách a ku skvalitneniu služieb pre ženy zažívajúce 

násilie zaväzujú aj nasledovné národné  strategické dokumenty: 
- Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách 

(2004),  
- Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 

2014 – 2019, 
- Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2007 – 2013, 
- Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013, 
- Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej 

republike na roky 2012 – 2015. 
 Hlavným cieľom predkladaného multicieľového národného projektu (NP) je podpora 
sociálnej inklúzie žien ohrozených násilím skvalitňovaním služieb pomoci. NP je súčasťou 
vytvorenia koordinovaného systému pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a jeho 
realizácia vychádza zo zadefinovania úloh11, vyplývajúcich z Národného akčného plánu na 

                                                 
7 European Union Agency for Fundamental Rights: gender-based violence against women survey dataset, 2012; 
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php. 
8 Tamtiež. 
9 Zoznam dokumentov nie je vyčerpávajúci a vzťahuje sa iba na niektoré vybrané právne a odporúčacie dokumenty a ich 
ustanovenia.  
10 Podpísaný vládou SR v máji 2012, aktuálne pripravovaný na ratifikáciu. 
11 Vypracovať štandardy pre poradenské centrá a špecifické zariadenia núdzového bývania (bezpečných ženských domov) 
odrážajúce minimálne štandardy RE ( NAP NPŽ č. úlohy 23), 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 ( NAP NPŽ č. úlohy 21), Vypracovať metodiky postupov pre prácu so 

http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php
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prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 (NAP NPŽ) , ktorý bol 
schválený dňa 18. 12. 2013. Cieľovou skupinou NP (v súlade s Programovým manuálom pre 
OP ZaSI) sú: 
- deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a poskytované 
služby podľa osobitných zákonov,  

- občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, 
seniori, 

- občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity 
ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, 

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj 
v neverejnom sektore, 

- zamestnanci inštitúcií verejnej správy, 
- dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, 
- obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, 
- nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, 

písania a počítania, 
- zemepisne izolované skupiny, 
- obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, 
- závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, 
- starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc, 
- rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, 
- občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, 
- bezdomovci, 
- azylanti, imigranti,  migrujúci občania, 
- ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva, 
- mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti, 
- marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych 

komunít), 
- výskumné pracoviská, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia 

a partnerstvá. 
Konkrétnejšie môžeme vyššie uvedené cieľové skupiny (zvýraznené kurzívou) definovať ako 
verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (mimovládne organizácie 
a občianske združenia) so skúsenosťami s poskytovaním sociálnych služieb pre nepriamu 
resp. sekundárnu skupinu projektu (na ktorú bude mať realizácia projektu vplyv), ale aj 
zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj 
v neverejnom sektore, zamestnancov inštitúcií verejnej správy, výskumné pracoviská 
a mimovládne organizácie, ktoré sa venujú problematike násilia páchaného na ženách. 
Nepriamo bude mať realizácia NP vplyv na ženy ohrozené, zažívajúce alebo v minulosti 
vystavené násiliu páchanom na ženách a ich deťoch12 ako osobitne ohrozenú skupinu 
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčenú skupinu. Medzinárodné záväzky a odporúčania 
v oblasti násilia na ženách dôrazne artikulujú nediskrimináciu  a poskytnutie sociálnych 
služieb pre všetky ženy, ktoré to potrebujú. Táto skupina je prierezovo obsiahnutá v rôznych 
vyššie uvedených cieľových skupinách v Programovom manuáli OP ZaSI. 
 Predpokladá sa, že predkladaný multicieľový NP (Podpora eliminácie a prevencie 
násilia na ženách - PEPNŽ) a NP Prevencia a eliminácia násilia na ženách (PENŽ) budú 
tvoriť súčasť integrovaného systému pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.  Zatiaľ 

                                                                                                                                                         
ženami a ich deťmi, zažívajúcimi násilie, vrátane postupov pre prácu s obeťami znásilnenia, pre všetky zainteresované 
pomáhajúce profesie  ( NAP NPŽ č. úlohy 22) 
12 Deti ako obete násilia nie sú samostatnou cieľovou skupinou NP. 
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čo NP PENŽ je zameraný   na priamu podporu  sociálnych služieb, ako  aj zriadenie jednotnej 
národnej nonstop krízovej linky, aktivity NP PEPNŽ  budú zamerané na zjednotenie 
odborných postupov v poskytovaní služieb, zavedenie jednotnej evidencie klientok a úkonov 
služieb, zriadenie multiinštitucionálnych  intervenčných tímov a vzdelávanie. Aktivity oboch 
projektov budú tvoriť synergický efekt.   
Vytvorenie koordinovaného systému pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a podpora 
sociálnej inklúzie žien ohrozených násilím skvalitňovaním služieb pomoci sú v predkladanom 
NP napĺňané dosahovaním troch špecifických cieľov:  

1. zjednotenie postupov práce a vytvorenie štandardov a metodiky, 
2. vzdelávanie v oblasti násilia páchanom na ženách a ich deťoch, 
3. vytvorenie skupín multiinštitucionálnej spolupráce a koordinovanie pomoci. 
 
Zdôvodnenie potrieb cieľovej skupiny 
 
Monitoringy sociálnych služieb v oblasti násilia páchaného na ženách priniesli zistenia, že 

v súčasnosti viaceré kľúčové organizácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb  pre  ženy 
zažívajúce násilie a ich deti vychádzajú z rôznych paradigiem či  škôl.  Uplatňujú rôzne 
princípy a postupy, majú zavedené rôzne  spôsoby evidencie  prípadov, používajú rôzne 
nástroje  - protokoly a záznamové hárky,  nejednotná je aj základná terminológia  a jej 
význam.  Rôznorodosť prístupov v poskytovaných službách je na jednej strane obohacujúca, 
na druhej strane však môže byť aj prekážkou pre poskytovanie adekvátnych 
a koordinovaných služieb pomoci. V postupoch viacerých poskytovateľov chýbajú významné 
prvky podporných služieb, ako je odhad rizika násilia a neustále overovanie bezpečia žien. 
Nejasné je aj  prepojenie poskytovania pomoci ženám zažívajúcim násilie a riešenie týraných 
detí v rodinách, čo môže generovať viaceré konflikty a re-viktimizáciu žien. Navyše, 
vzhľadom na vyťaženosť a personálnu poddimenzovanosť odborníčok v danej oblasti, chýba 
priestor pre vzájomnú diskusiu, výmenu informácií a manažment poznatkov. Pritom viaceré 
odborníčky pracujúce v danej oblasti viac ako 10 rokov majú nezameniteľné skúsenosti, 
vedomosti a informácie aj z medzinárodných sietí, školení zo zahraničia a samy sa pokúšajú 
o zavádzanie nových a efektívnych postupov. V rámci NP pôjde o podporu týchto  iniciatív, 
vytvorenie priestoru pre výmenu informácií, zjednocovanie východísk a princípov 
a overovanie spoločných „sľubných“ postupov pre rôzne profesie v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb, nastavenie  jednotnej metodiky postupov a štandardov práce. Na základe 
jednotných štandardov  je potom možné nastaviť parametre evaluácie poskytovaných služieb, 
štandardy kvality, ako aj podmienky akreditácie na poskytovanie sociálnych služieb 
(poradenských aj pobytových) vzhľadom na špecifické potreby  žien  ohrozených 
a zažívajúcich násilie a ich detí. Napriek snahe po zjednocovaní a koordinácii prístupov 
a postupov práce pomáhajúcich profesií je však nevyhnutné dbať na potreby osobitných 
skupín ohrozených žien, ako sú rómske ženy – najmä z marginalizovaného prostredia, staršie 
ženy, ženy a dievčatá v inštitucionálnych zariadeniach, ženy a dievčatá so zdravotným 
postihnutím, vidiecke ženy  a pod.). U týchto žien a dievčat môže kumulácia znevýhodnení 
spôsobovať osobitné a neznáme riziká, ako aj a potrebu modifikácie prístupov a poskytovanej 
pomoci. Pre zavedenie skutočne  účinných postupov pomoci  je nevyhnutné poznať aj 
devastačné účinky osobitných druhov násilia, ako je napríklad znásilnenie a/alebo sexuálne 
zneužívanie v rodine.  Pritom aj z radov partnerov NP Prevencia a eliminácia násilia na 
ženách majú mnohí skúsenosti s prípadmi osobitných skupín ohrozených žien  alebo 
osobitnými druhmi násilia, ktoré môžu byť základom pre nastavenie špecifických postupov 
práce. Zároveň je však nevyhnutné rozšíriť v tejto oblasti aj poznatkovú databázu, preskúmať 
zahraničné skúsenosti a prizvať na spoluprácu aj výskumné pracoviská  - vysoké školy na 
Slovensku pre získanie empirických údajov o osobitných skupinách ohrozených žien alebo 
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osobitných druhoch násilia. Napriek dlhoročným skúsenostiam poskytovateľov sociálnych 
služieb  s osobitnými skupinami žien ohrozených násilím, ako sú napríklad rómske ženy a  
ženy so zdravotnými postihnutím, chýba  analýza týchto skúseností a ich využitie pre 
adresnejšie poskytovanie pomoci a nastavenie  aktivít prevencie. Osobitnú pozornosť si 
zasluhuje násilie na rómskych ženách, najmä tých z neintegrovaného prostredia. Hoci 
osobitný celoplošný či etnografický výskum násilia páchaného na rómskych ženách nebol 
realizovaný, viaceré čiastočné zistenia indikujú výrazne intenzívnejší rozsah rodovo 
podmieneného násilia na  rómskych ženách v porovnaní s bežnou populáciou žien.  Odhaduje 
sa, že ak je v celkovej populácií násiliu zo strany partnera vystavená každá piata žena, 
v rómskej populácii z neintegrovaného prostredia to bude každá  tretia alebo každá druhá 
žena. Chudoba žien v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) ich robí excesívne 
závislými od mužského partnera a komunity. Od rómskych žien z MRK sa často neočakáva, 
že budú pracovať. Preto  dievčatá často ani neukončia základnú školu. Pozorované boli 
prípady   predaja  žien či núteného  manželstva. Násilie  tu má komunitný charakter a má 
mnoho podôb (bitky, zneužívanie, prostitúcia, obchodovanie so ženami). Pri partnerskom 
násilí komunita zasiahne  až v prípadoch vážnych zranení žien. Napriek tomu sa očakáva, že 
žena v násilnom vzťahu zotrvá. Znásilnená  rómska žena často musí zostať so svojím 
násilníkom. Väčšou hanbou je  nebyť pannou a nebyť vydatá, ako  žiť s násilníkom 13. 

Ďalšou osobitne ohrozenou skupinou žien sú ženy so zdravotným postihnutím, ktorej 
treba venovať mimoriadnu pozornosť vzhľadom na sťaženú prístupnosť služieb pomoci 
a informácií o násilí  na ženách z dôvodu rôzneho druhu postihnutia. Navyše pri identifikácií 
násilia, vykorisťovania a zneužívania osôb so zdravotným postihnutím sa často opomínajú 
rodové aspekty násilia na ženách, ako aj kumulácia znevýhodnení tejto osobitnej skupiny 
ohrozených žien.    

Čo sa týka úrovne a kvality odborného vzdelávania v oblasti poskytovania  špecifických 
služieb ženám zažívajúcim násilie a ich deťom možno konštatovať, že vo viacerých prípadoch 
je nedostatočné alebo neúplné. Podľa monitoringu väčšina poskytovateľov sociálnych služieb 
absolvovala odborné vzdelávanie v oblasti násilia páchaného na ženách v súlade 
s východiskami európskych štandardov pred viac ako  5 – 8 rokmi. Pritom nie je zrejmé, či 
takéto vzdelávanie absolvovali všetci odborní pracovníci v predmetných organizáciách 
vzhľadom na fluktuáciu a prirodzenú výmenu či priebežné dopĺňanie odborných kapacít. 
Viaceré organizácie majú vypracovaný vlastný systém zaškoľovania nových pracovníčok, iné 
sa zase spoliehajú na kontrahovanie služieb vzdelávania. Viacerí partneri NP Prevencia 
a eliminácia násilia na ženách zároveň ponúkajú vlastné vzdelávanie najmä v oblasti 
scitlivovania a prevencie násilia na ženách a v rodinách pre rôzne cieľov skupiny (napr. aj pre 
školy a mládež).  V oblasti  vzdelávania  pracovníkov a pracovníčok  na úrovni štátnej správy 
a samosprávy je situácia neprehľadná, vzhľadom na veľkú diverzitu ponúkaného vzdelávania, 
ako aj pomerne vysokú dynamiku  výmeny a rozširovania personálnych kapacít na úrovni 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny či úradov VÚC. V súvislosti s nadchádzajúcimi 
procesmi v oblasti rozširovania ponuky sociálnych služieb v tejto oblasti ( napr. z programu 
SK09 z NFM), ako aj viacerých projektov  ESF (napr. NP Terénna sociálna práca v obciach)  
je nevyhnutné rozšíriť ponuku odborného vzdelávania aj na tieto cieľové skupiny.   Navyše 
nie je  zrejmý ani  obsah a kvalita ponúkaného formálneho či neformálneho vzdelávania 
v oblasti násilia na ženách a bude potrebné zmapovať ponuku odborného vzdelávania v tejto 
oblasti. Vzhľadom na pomerne dynamický vývoj v priamej závislosti od generovania nových 
poznatkov o tomto sociálno-patologickom jave a vzhľadom na rozširujúcu sa ponuku 

                                                 
13 Poznatky zistené na základe skupinových rozhovorov realizovaných so sociálnymi pracovníčkami/pracovníkmi 
a pracovníčkami z komunitných centier  v segregovaných komunitách (Rozhanovce, Petrovany, Stará Ľubovňa, atď.) v rámci  
vzdelávacieho projektu realizovaného MVO Možnosť voľby a podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti.  Uvedené 
informácie sú extrahované zo seminára o výsledkoch projektu zo dňa 30. júna 2011.  
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zahraničných osvedčených postupov v oblasti školení a tréningov vyvstáva potreba 
kontinuálneho vzdelávania a dopĺňania vedomostí. 

Doterajšie skúsenosti so vzdelávaním v téme násilia páchaného na ženách  poukazujú na 
nevyhnutnosť zážitkovej a participatívnej  formy vzdelávania  s využitím viacerých  metód 
vzdelávania (brainstorming, skupinová práca, riešenie modelových situácií, a pod.). Na 
zvládnutie  rôznorodých metód práce so skupinovou dynamikou  alebo na zvládanie 
náročných situácií v skupine je nevyhnuté mať určitú úroveň tréningových zručností. 
Monitoring  poskytovateľov služieb pomoci  ženám zažívajúcim násilia priniesol zistenie, že 
viacerí odborníci a odborníčky  v tejto oblasti poskytujú vzdelávanie rôznej úrovne 
a viacerým chýba možnosť zlepšiť si svoje tréningové zručnosti  s cieľom zvýšenia efektivity 
vzdelávania, ktoré poskytujú. Zároveň pribudli v tejto oblasti aj noví odborníci a odborníčky 
s praxou  poskytovania špecializovaných služieb pomoci ženám zažívajúcim násilie 
a s ambíciou vzdelávať v tejto  oblasti, avšak bez náležitých vzdelávacích zručností.  Celkovo 
však treba  zvýšiť počet  trénerov a tréneriek, ktorí  budú v tejto oblasti poskytovať  kvalitné 
vzdelávanie. Preto je nevyhnutné odborníkom/čkam v tejto oblasti poskytnúť možnosť  
zlepšiť svoje vzdelávacie schopnosti, naučiť  sa novým – participatívnym metódam  
odovzdávania vedomostí, napr. ako efektívne komunikovať  so skupinou v náročných  
situáciách a pod. Školenie lektorov a zvýšenie ich lektorských kompetencií  je nevyhnutné 
z dôvodu, že zistenia monitoringu z roku 201214, ako aj expertných skupín zaoberajúcich sa 
problematikou násilia páchaného na ženách (Expertná skupina pri Rade vláde SR na 
prevenciu kriminality, Pracovná skupina pre násilie na ženách pri Výbore rodovej rovnosti 
a pod.) už dlhodobo poukazujú na nedostatok vyškolených lektorov v tejto oblasti s dôrazom 
na osobitné metódy zamerané na efektívne scitlivenie a zmenu postojov účastníkov 
vzdelávania (nevyhnutné pre ďalšie – špecializované moduly).  

Nedostatky  v poskytovaní služieb pomoci ženám zažívajúcim násilie poukazujú na  
neschopnosť identifikovať násilie,  podceňovanie rizika násilia,  na zľahčovanie  a nedôveru 
voči výpovediam žien ohrozených násilím s dôsledkom ich sekundárnej viktimizácie. Ako 
kľúčové sa v tomto smere ukazuje dostatočne vyvinutá citlivosť na  identifikovanie násilia 
a jeho symptómov, ale aj ochota sa násilím na ženách vôbec zapodievať a identifikovaný 
prípad začať aj riešiť. Absolvent/tka  základného scitlivovacieho kurzu  by mal   ovládať  
základnú terminológiu v oblasti násilia páchaného na ženách, teórie o násilí páchanom na 
ženách, definície násilia páchaného na ženách uvádzané v medzinárodných a národných 
dokumentoch, rozumieť a poznať  možné príčiny násilia páchaného na ženách a rozumieť 
ľudsko-právnemu aspektu tejto problematiky.  Bude rozumieť príčinným súvislostiam 
teoretických východísk a dobrej praxe v tejto problematike. Dokáže rozpoznať mýty od 
faktov v danej problematike. Zvýši sa citlivosť na rozpoznanie násilia, dokáže rozpoznať 
formy a vzorce násilia. Bude rozumieť dynamike násilia, jeho dopadu na ženy a deti, situácii 
žien a detí zažívajúcich násilie, príčinám násilného správania sa. Bude vedieť rozpoznať 
stratégie správania sa násilných mužov. Kurz je prerekvizitou  ostatných kurzov zameraných 
na intervenciu špecifických pomáhajúcich profesií.  

Potreba  poskytovania  vzdelávania v oblasti psycho – sociálnych profesií vyplýva 
z pomerne vysokej dynamiky pracovných síl v tejto oblasti (výmena  odborných 
pracovníkov), pribúdanie nových  odborných miest (u poskytovateľov sociálnych služieb, 
vykonávateľov opatrení SPOD a SK a pod.), ale aj nedostatočné zručnosti  súčasných 
odborníkov a odborníčok  v poskytovaní špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilia 
a ich deti. Z monitoringu bolo zistené, že viacerí poskytovatelia absolvovali takéto 
vzdelávanie pred viac ako 5 – 8 rokmi, pričom poznatky a situácia v tejto oblasti sa pomerne 
dynamicky vyvíjali. Je  preto nevyhnutné zaučenie nových  odborných pracovných síl 
                                                 
14 Holubová, B., Filadelfiová, J., 2012: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie  a ich deti  z hľadiska  
európskych štandardov, IPVR.   
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a obnovenie vedomostí súčasných  odborníkov/čok  v oblasti intervencie v prípadoch násilia 
na ženách. Absolvent/absolventka bude schopná samostatne zavádzať tému násilia páchaného 
na ženách do vlastných profesionálnych postupov a poznať kľúčové možnosti riešenia situácie 
žien vystavených násiliu. Osvojí si ciele, princípy a východiská účinnej intervencie a bude 
pripravená/pripravený poskytnúť žene vystavenej násiliu   profesionálnu intervenciu v súlade 
s európskymi štandardami v tejto oblasti. Absolvent/absolventka bude taktiež rozumieť 
situácii detí a poznať základné východiská intervencie pre deti. Bude rozumieť stratégiám 
správania násilných mužov a bude vedieť vytvárať účinné proti-stratégie. Prostredníctvom 
hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti 
prakticky precvičiť. 

Intervencia polície v oblasti násilia páchaného na ženách -  aj tu sa zdôvodnenie potreby 
vzdelávania odvíja od pomerne vysokej fluktuácie zamestnancov  a zamestnankýň 
policajného zboru, ale aj stále nedostatočnej a neefektívnej intervencie polície v prípadoch 
násilia páchaného na ženách (viaceré  prípady opakovaného nahlasovania vyhrážania alebo aj 
útokov na polícii neviedli k účinnej ochrane, ale skončili ťažkým ublížením alebo až zabitím  
ženy).  Pritom zastavenie násilia, rizika jeho  ďalšej eskalácie, ako aj adekvátna ochrana 
ohrozených žien a ich detí zo strany polície je kľúčovým prvkom v prevencii aj riešení násilia 
na ženách. Absolvent/absolventka bude schopná samostatne zavádzať tému násilia páchaného 
na ženách do vlastných profesionálnych postupov a poznať kľúčové možnosti riešenia situácie 
žien vystavených násiliu. Osvojí si ciele, princípy a východiská účinnej intervencie a bude 
pripravená/pripravený poskytnúť žene vystavenej násiliu   profesionálnu intervenciu v súlade 
s európskymi štandardami v tejto oblasti. Absolvent/absolventka bude taktiež rozumieť 
situácii detí a poznať základné východiská intervencie pre deti. Bude rozumieť stratégiám 
správania násilných mužov a bude vedieť vytvárať účinné proti-stratégie. Prostredníctvom 
hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti 
prakticky precvičiť. 

Úloha zdravotníkov v oblasti násilia páchaného na ženách je kľúčová, pretože 
z výskumov vyplýva, že práve zdravotnícki pracovníci sú osoby, ktorým sa ohrozené ženy pri 
správnom prístupe najskôr zdôveria. Pritom štatistická informácia o počte  zaevidovaných  
vyšetrených žien s podozrením na násilie  na ročnej báze výrazne variuje, čo  môže  indikovať 
aj rôznu úroveň schopnosti zdravotníckych  zamestnancov  identifikovať ohrozenú ženu. 
Absolvent/absolventka bude schopná samostatne zavádzať tému násilia páchaného na ženách 
do vlastných profesionálnych postupov a poznať kľúčové možnosti riešenia situácie žien 
vystavených násiliu. Osvojí si ciele, princípy a východiská účinnej intervencie a bude 
pripravená/pripravený poskytnúť žene vystavenej násiliu   profesionálnu intervenciu v súlade 
s európskymi štandardami v tejto oblasti. Absolvent/absolventka bude taktiež rozumieť 
situácii detí a poznať základné východiská intervencie pre deti. Bude rozumieť stratégiám 
správania násilných mužov a bude vedieť vytvárať účinné proti - stratégie. Prostredníctvom 
hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti 
prakticky precvičiť. 

Dôležitým nástrojom pre zavedenie účinnej koordinovanej pomoci pre ženy zažívajúce 
násilie a ich deti je multiinštitucionálna spolupráca, v rámci ktorej budú vytvorené pracovné 
skupiny zložené zo zainteresovaných odborníkov a odborníčok, reprezentantov  
a reprezentantiek všetkých relevantných inštitúcií na regionálnej, mestskej alebo aj obecnej 
úrovni, resp. spádovej oblasti. Monitoringom15 bolo zistené, že v  súčasnosti pracujú 
v niektorých samosprávnych krajoch  alebo mestách pracovné skupiny  zamerané na riešenie 
politík či konkrétnych prípadov násilia páchaného na ženách. Takéto pracovné skupiny či 

                                                 
15 Holubová, B., Filadelfiova, J., 2012: Monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie  a ich deti  z hľadiska  
európskych štandardov, IVPR 
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neformálne záujmové zoskupenia sú predpokladom na vznik budúcich intervenčných tímov. 
Monitoringom boli zistené nasledujúce skutočnosti:  
 

Tabuľka 1 Monitoring 
 

Kraj Zistenia monitoringu 
BBSK Nezistené, hoci viaceré subjekty  pravidelne spolupracujú so všetkými relevantnými zložkami. Formalizované 

a reálne fungujúce intervenčné tímy v BBSK  neboli zistené 
BSK V BSK zatiaľ nefunguje formalizovaná  koordinovaná intervencia, hoci viaceré organizácie a inštitúcie medzi sebou 

spolupracujú, ( napr. Unicef a Domov Dúha). Dobrý potenciál pre  formálne inštitucionálne zriadenie  intervenčných 
projektov  poskytuje aj pracovná skupina pre RAP na Úrade BSK. 

KSK Potenciál na formalizovanie a dôkladnú implementáciu  intervenčnej koordinácie má pracovná skupina pri KSK.  
NSK Niektoré  získané informácie  naznačujú, že v NSK môžu neformálne fungovať siete vzájomného vypomáhania 

medzi zariadeniami  pri distribúcii klientok s problémom NPŽ. Centrum slniečko zrejme takisto disponuje vlastným 
postupom a skúsenosťami pri intervencii v prípadoch NPŽ.  Formálne ustanovené a  implementované  intervenčné 
projekty však v NSK monitoringom neboli zistené.  

PSK V meste Prešov oficiálne funguje pracovná skupina Synapsia, ktorá združuje partnerov na pomoc rodine, deťom a 
mládeži v ohrození, ktorej nosný cieľ je zvyšovať kvalitu sociálnej práce a hľadať efektívne prístupy v podpore 
rodín, detí a mládeže.  Táto skupina by mohla byť základom aj pre vznik intervenčného projektu pre prípady žien 
ohrozených  násilím avšak iba za predpokladu   dôkladnej  implementácii rodovej analýzy a východísk rodovej 
podmienenosti násilia na ženách  pri práci jednotlivých subjektov siete 

TSK Viaceré  monitorované zariadenia a poradenské miesta spolu komunikujú a spolupodieľajú sa na distribúcií žien 
zažívajúcich násilia. Formalizované a dobre fungujúce intervenčné projekty, ktoré by  zapájali všetky nevyhnutné 
inštitúcie však v TSK neboli identifikované.  

TTSK Etablované intervenčné koordinované  aktivity sme neidentifikovali, hoci najmä neformálne vytvorená sieť 
podporných služieb v meste Holíč okolo činnosti azylového domu Emauzy  má najväčší potenciál na realizáciu 
štandardizovaného intervenčného projektu v tejto oblasti. 

ŽSK  Formalizované intervenčné projekty neboli v ŽSK zistené, hoci miera spolupráce medzi niektorými inštitúciami 
a subjektmi je pomerne vysoká.  

  
Zdroj: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie  a ich deti  z hľadiska  

európskych štandardov, IPVR 2012 
 

Ďalej bolo zistené, že viaceré organizácie z radov neverejných poskytovateľov dlhodobým 
pôsobením v danej oblasti sú prirodzenými „spádovými“ organizáciami, na ktoré sa obracajú 
aj iné organizácie  v prípade potreby umiestnenia ženy v danej poradni či zariadení 
núdzového bývania, alebo  v prípade potreby konzultácie. Takýmito organizáciami sú napr. 
Centrum Slniečko, n.o. Nitra, OZ Náruč Žilina, Fenestra Košice či ZZŽ MyMamy Prešov. 
Fungujú tiež viaceré „bilaterálne“ partnerstvá napr. medzi zdravotníckymi 
zariadeniami/ambulanciami a poskytovateľmi služieb, medzi políciou  (alebo konkrétnymi 
policajtmi) a zariadením.  Tam, kde sú takéto zárodky multiinštitucionálnej spolupráce už 
vytvorené, možno rátať aj s určitými skúsenosťami (pozitívnymi aj negatívnymi), ktoré je 
možné zužitkovať pre rozvoj ďalšej multiinštitucionálnej spolupráce.    

Najzávažnejším dôsledkom zlyhania systému pomoci ženám zažívajúcim násilie sú  
vraždy žien. Ročne je políciou evidovaných približne 30 – 31  trestných činov vrážd žien.  
Pritom vraždy žien motivované osobnými vzťahmi tvoria od 37 – 52 percentný podiel na 
celkovom počte vrážd žien. Femicída, teda zavraždenie ženy intímnym partnerom (manželom 
alebo druhom), najčastejšie  v spojitosti s dlhodobým týraním alebo eskaláciou násilia  počas 
odchodu ženy z násilného vzťahu, tvorí približne 20 – 25 percent  z vrážd žien (v absolútnom 
vyjadrení ide ročne od 6 – 8 vrážd) 16. Pritom viaceré obete femicídy  vyhľadali v minulosti 
sociálne služby pomoci alebo iné podporné služby.  Napriek tomu ich systém pomoci 
nedokázal  dostatočne ochrániť, čo indikuje vážne nedostatky v trestno-právnom systéme 
ochrany, ale aj v sociálnych službách 17. 

                                                 
16 Údaje za obdobie 2009 – 2011. Zdroj: Holubová B.,  Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011. IVPR, Bratislava  
17 Analýza vrážd/ zabití žien v dôsledku rodovo - podmieneného násilia bola zadaná  pre IVPR na rok 2013.  
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Údaje z Národného centra zdravotníckych informácií sledujú počet vyšetrených žien 
s podozrením na ohrozenie násilím. Podozrenie na ohrozenie násilím sa sleduje na základe 
fyzických a/alebo psychických indikátorov (Tabuľka 2).   
 

Tabuľka 2  Počet žien  s podozrením na ohrozenie násilím 
vyšetrených v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012 

 
Druh ambulancie 2009 2010 2011 2012 

Všeobecné ambulancie 4 430 2 205 3 424 1028 

Psychiatrické  ambulancie 2 120 1 487 1521 661 

Gynekologické  ambulancie  287 168 183 186 

Spontánne a umelé prerušenia tehotenstva  317 322 300 257 

 
Zdroj: NCZI  2009, 2010, 2011, 2012 

 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne sleduje  počet prípadov a počet 

opatrení vykonávaných podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
(zákon č. 305/2005 Z. z.). Medzi nimi je aj vykonávanie opatrení z dôvodu domáceho násilia, 
ako aj dôvodné podozrenie na spáchanie domáceho násilia. Počet evidovaných prípadov 
z dôvodu podozrenia z viktimizácie v priebehu rokov 2008 – 2011 klesal a v ostatných dvoch 
rokoch išlo výlučne o ženy. V roku  2008 to bolo celkovo 64 obetí DN (z toho 48 žien), 
v roku 2011 už len 27 obetí, z toho všetky boli ženy 18. Nízky počet riešených prípadov 
domáceho násilia v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je 
pravdepodobne spôsobený jednak  dôrazom  systému na ochranu detí pred násilím a 
zanedbávaním, ako aj poddimenzovanosťou  personálnych a odborných kapacít oddelení 
SPODaSK v kombinácii s ďalšími, rovnako relevantnými agendami v ich zodpovednosti. V 
roku 2012 bola poskytnutá pomoc celkovo 545 týraným, sexuálne zneužívaným a 
šikanovaným deťom, z toho bolo 65% dievčat (v roku 2011 to bolo 62%) (Tabuľka 3). Tieto 
deti  majú  pri správnom poskytnutí pomoci nádej na záchranu a nezacyklenia násilného 
správania v dospelosti. Latencia týraných detí je však  vysoká a predpokladá sa, že veľa  
týraných detí nie je úradmi identifikovaných 19.  
 
 

Tabuľka 3 Pomoc deťom týraným, sexuálne zneužívaným a šikanovaným v rokoch 2008 – 
2012 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Chlapci 269 162 113 159 190 
Dievčatá  340 246 230 263 355 
SPOLU 609 408 343 422 545 

 
Zdroj: ÚPSVAR SR20 

                                                 
18 ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2008 – 2011, dostupné 
na http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-
socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297 
19 Holubová, B., 2012: Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011, IVPR, Bratislava.  
20 ROČNÝ VÝKAZ  o vykonávaní  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2008 – 2011, dostupné 
na http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-
socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297  

http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
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Zo zdravotných dôsledkov sa rozlišujú priame alebo dlhodobé zdravotné následky 

násilia. Môže ísť o  fyzické zranenia, ale aj choroby tráviacej sústavy, syndróm chronickej 
bolesti, depresie alebo o samovražedné a seba poškodzujúce správanie žien, napr. 
alkoholizmus. Napr. so syndrómom závislosti na alkohole bolo v psychiatrických 
ambulanciách v roku 2011  vyšetrených  627 žien, suicidálne tendencie malo  352 žien, 
adaptačné poruchy 249 a postraumatickou stresovou poruchou trpelo 152 žien s podozrením 
na ohrozenie násilím 21. Násilie niekedy zasahuje aj reprodukčné zdravie žien a môže viesť ku 
gynekologickým problémom, nechcenému tehotenstvu, nezrelým pôrodom, prípadne môže 
mať za následok ochorenie na sexuálne prenosné choroby. Zahraničné výskumy zistili, že 
obete partnerského násilia navštevujú počas svojho života oveľa častejšie lekára alebo sú 
častejšie hospitalizované. Údaje z reprezentatívneho výskumu z roku 2008  ukázali, že čím je 
násilie intenzívnejšie, tým viac zdravotných problémov ženám prináša, tým horšie hodnotia 
svoj zdravotný stav, tým sú nespokojnejšie so svojim rodinným životom 22.  
 

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU 

Realizovaním hlavnej aktivity a podaktivít NP sa očakáva podpora sociálnej inklúzie žien 
zažívajúcich násilie a ich detí  prostredníctvom dosiahnutia nasledovných výsledkov: 

a) oblasť zjednocovania postupov, vytvorenia štandardov a metodiky  
- vytvorením priestoru a nastavením mechanizmov na výmenu skúseností, dobrých 

a osvedčených postupov sa zjednotia  východiská, prístupy a postupy práce pri 
poskytovaní špecializovaných sociálnych služieb a opatrení pre ženy zažívajúce 
násilie,  

- posilní sa vzájomná spolupráca medzi poskytovateľmi služieb,   
- vypracuje sa jednotná metodika postupov práce, štandardy kvality poskytovaných 

služieb pomoci, ako aj podmienky akreditácie pre poskytovanie  špecializovaných 
sociálnych služieb (poradenských aj pobytových) pre ženy zažívajúce násilie a ich 
deti, vypracované materiály budú v  súlade s odporúčanými  európskymi štandardmi 
a strategickými materiálmi v tejto oblasti a budú k dispozícií pre všetkých 
poskytovateľov sociálnych služieb a pomoci, 

- zavedie sa jednotná evidencia klientok a ostatných sledovaných kategórií pre účely 
zefektívnenia poskytovanej pomoci, generovania nových poznatkov a komparácie, 

- vypracujú sa štúdie  o osobitných skupinách žien ohrozených násilím s dôrazom na 
rómske ženy a viacnásobne znevýhodnenie (5 štúdií), štúdie budú indikovať 
odporúčania na špecifiká v postupe pri vyhľadávaní a poskytovaní služieb pomoci 
osobitným skupinám žien ohrozených násilím. 

b) oblasť vzdelávania   
- zrealizuje sa odborné vzdelávanie v oblasti násilia páchanom na ženách pre 135 osôb  

c) oblasť multiinštiucionálnej  spolupráce a intervenčných tímov 
- posilní sa prirodzená  autorita kľúčových organizácií v oblasti poskytovania pomoci 

ženám zažívajúcim násilie ako aktérov multinštitucionálnej spolupráce v danej 
spádovej oblasti/meste či kraji, 

- zanalyzuje sa potenciál pre vytvorenie regionálnych/oblastných multiinštitucionálnych 
tímov ( mapy  inštitúcií  a aktérov v danej oblasti), 

                                                 
21 Národné centrum zdravotníckych informácií, 2011.  
22 Tamtiež. 
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- vytvorí sa priestor na sieťovanie, vzájomné stretnutia,  vytváranie spoločnej vízie 
a princípov  multiinštitucionálnej spolupráce  ako základu pre budúce intervenčné 
tímy, 

- vytvoria sa multiinštitucionálne pracovné skupiny zo zástupcov relevantných inštitúcií 
v danej oblasti (najmenej 8 pracovných skupín po 10 členov, podľa možnosti 
s rovnomerným regionálnym rozdelením), 
vytvorí sa manuál multiinštitucionálnej spolupráce, ktorého súčasťou budú mapy 
spolupráce, spoločná vízia, princípy a štandardy a reťazenie intervencií v prípadoch  
násilia na ženách. 

d) oblasť synergického pôsobenia NP - predkladaný multicieľový NP (Podpora eliminácie 
a prevencie násilia na ženách - PEPNŽ) bude prepojený s NP Prevencia a eliminácia 
násilia na ženách (PENŽ) nasledovne: 
- očakáva sa možnosť aktívnej účasti odborníkov/čok z radov partnerov PENŽ na 

tvorbe viacerých výstupov NP,  
- predpokladá sa využitie už existujúcich materiálov (vnútorné postupy práce, protokoly  

evidencia a pod.) u partnerov projektu PENŽ a zúročenie ich skúseností 
s poskytovaním špecializovaných služieb (pri tvorbe metodiky, štandardov, štúdií 
osobitne ohrozených žien a pod. kde môžu vystupovať  ako respondenti expertných 
rozhovorov alebo neformálni konzultanti) pri tvorbe jednotlivých a jednotných 
výstupov, 

- viaceré čiastkové výstupy (napr.  manuál MS) môže byť ponúknutý niektorému 
z partnerov na overenie v praxi a následne zapracovať jeho korektúry na základe 
praktického overenia, 

- očakáva sa úzka spolupráca a intenzívna komunikácia hlavných expertov jednotlivých 
aktivít a podaktivít oboch projektov pri sprostredkovávaní informácií potrebných pre 
vypracovávanie jednotlivých výstupov a pod.,  

- po skončení realizácie oboch projektov sa očakáva  praktické využívanie výstupov aj u 
partnerov projektu PENŽ a odporúčanie ich využitia aj pre iných poskytovateľov 
špecializovaných služieb  ( súčasných aj novovznikajúcich), 

- predpokladá sa možnosť vyškolenia  súčasných a nových odborných zamestnancov aj 
u partnerov projektu PENŽ (modul A a modul B), zároveň môžu partneri projektu 
PENŽ odporučiť  vzdelávanie pre odborníkov z okruhu ich spolupráce (moduly C 
a D), podobne môžu byť partneri PENŽ nápomocní aj pri kreovaní pracovných skupín 
MS ( podaktivita č. 3). 
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(3) Spôsob realizácie projektu  

a)  Štruktúra projektu  

Hlavné aktivity 
a podaktivity 
projektu 

Začiatok 
hlavnej 
aktivity / 
podaktivity 

Koniec 
hlavnej 
aktivity / 
podaktivi
ty 

Merateľný ukazovateľ výsledku Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

1. Skvalitňovanie 
služieb pomoci pre 
ženy zažívajúce 
násilie a ich deti 
 

06/2014 10/2015 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov – spolu  

počet 
 

191 23 
 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov  - muži  

počet 32 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov  - ženy  

počet 159 

Počet osôb vyškolených 
v projekte  

počet 120 

Počet vytvorených  
monitorovacích systémov, 
vypracovaných analýz, 
výskumov, stratégii, hodnotení 
v oblasti sociálnej inklúzie  

počet 9 24 

1.1 Zjednocovanie 
postupov a tvorba 
štandardov 
a metodiky 

06/2014 10/2015 
Počet vytvorených  monitorovacích 
systémov, vypracovaných analýz, 
výskumov, stratégii, hodnotení 
v oblasti sociálnej inklúzie  

počet 8 

 
1.2 Vzdelávanie  
 

06/2014 10/2015 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov – spolu 

počet 

počet 
120 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov -muži 

 

počet 
18 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov - ženy  

 

počet 
102 

Počet osôb vyškolených v projekte počet 120 

1.3Multiinštitucionál
na spolupráca 
a intervenčné tímy 
 

06/2014 10/2015 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov – spolu 

počet 71 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov -muži 

 

počet 
14 

Počet osôb cieľovej skupiny 
zapojených do podporených 
projektov - ženy  

 

počet 
57 

Počet vytvorených  monitorovacích 
systémov, vypracovaných analýz, 
výskumov, stratégii, hodnotení 
v oblasti sociálnej inklúzie 

počet 1 

                                                 
23 120 osôb (účastníci vzdelávania) + 71 osôb (členovia multiinštitucionálnych skupín spolupráce) 
24 1 x Štandardy + 1 x Metodiky + 5 x Štúdie o osobitných skupinách žien + 1x Manuál multiinštitucionálnej spolupráce + 1 
x Databáza postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  a ochrany žien zažívajúcich násilie. 
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Tabuľka 4 Indikatívny časový harmonogram 
Časový harmonogram národného 
projektu 
 Podpora eliminácie a prevencie 
násilia na ženách  

Činnosti/realizátori 

06
.2

01
4 

07
.2

01
4 

08
.2

01
4 

09
.2

01
4 

10
.2

01
4 

11
.2

01
4 

12
.2

01
4 

01
.2

01
5 

02
.2

01
5 

03
.2

01
5 

04
.2

01
5 

05
.2

01
5 

06
.2

01
5 

07
.2

01
5 

08
.2

01
5 

09
.2

01
5 

10
.2

01
5 

1. Skvalitňovanie špecializovaných 
služieb pomoci pre ženy zažívajúce 
násilie a ich deti 

 

                          

    

1.1 Zjednocovanie postupov a tvorba 
štandardov a metodiky 

Výber expertov do expertného tímu podaktivity / OKP 
             

    

Vytvorenie štandardov, metodiky / EXPERTI 
             

     

Vytvorenie, spustenie a administrácia databázy postupov 
a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  a ochrany žien 
zažívajúcich násilie / EXPERTI 

             

    

Vytvorenie štúdií o osobitných skupinách žien / EXPERTI                               

1.2 Vzdelávanie  

Výber lektorov na vzdelávanie / OKP 
             

    
Výber účastníkov vzdelávania / OKP 

             
    

Vzdelávanie pre poskytovateľov služieb (kurz trénerov) / 
LEKTORI                           

    

Vzdelávanie v 4 moduloch pre rôzne cieľové skupiny / 
LEKTORI 

             

    

1.3 Multiinštitucionálna spolupráca 
a intervenčné tímy 

Výber expertov koordinátorov /OKP 
             

    
Nadväzovanie spolupráce a tvorba pracovných skupín 
/EXPERTI  koordinátori 

             

    

Pracovné stretnutia skupín a tvorba spoločných materiálov / 
EXPERTI  koordinátori a experti v skupinách 

             

    

PODPORNÉ AKTIVITY  
             

    
Riadenie projektu   

             
    

Publicita a informovanosť  
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b)  Podrobný popis hlavných aktivít 
 
Názov hlavnej aktivity:  SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB POMOCI PRE ŽENY 
   ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE A ICH DETI   
 

Hlavným cieľom hlavnej aktivity je podpora sociálnej inklúzie žien ohrozených násilím 
a ich detí skvalitňovaním služieb pomoci. Hlavná aktivita bude realizovaná od 06/2014 – 
10/2015 (17 mesiacov) a je zložená z troch podaktivít (1.1 Zjednocovanie postupov a tvorba 
štandardov a metodiky, 1.2 Vzdelávanie, 1.3 Multiinštitucionálna spolupráca a intervenčné 
tímy). V nasledovnom texte je pri každej z podaktivít uvedený názov, dĺžka realizácie, cieľ, 
popis realizácie, personálne zabezpečenie a výstupy podaktivity. 

Implementácia projektu bude pod dohľadom odbornej komisie projektu (OKP), 
schvaľovacieho, poradného a kontrolného orgánu zloženého z 2 zástupcov odborného garanta  
(Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR) a 1 zástupcu vedenia IVPR. OKP 
bude priebežne dozerať na tvorbu výstupov NP, bude prizývaná na spoločné stretnutia 
a informovaná prostredníctvom zápisníc zo stretnutí. OKP bude zároveň schvaľovať výber25 
účastníkov26 vzdelávacích aktivít, expertov a lektorov participujúcich na podaktivitách 
projektu, dohliadať po vecnej stránke na implementáciu projektu, plnenie  časového 
harmonogramu, schvaľovať čiastkové výstupy a výstupy práce expertov a riešiť prípadné 
vzniknuté problémy. Členstvo v OKP je bezodplatné.   

Celkovo bude pracovať na výstupoch hlavnej aktivity cca. 146 expertov27, ktorí odpracujú 
spolu 21950 hodín a vytvoria 9 dokumentov28 v celkovom rozsahu min. 875 normostrán29. 
V rámci vzdelávacích aktivít bude cca. 20 lektormi30 vyškolených cca. 135 osôb v 5 kurzoch. 
Experti a lektori budú vykonávať činnosti v projekte na základe uzatvorených dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru so žiadateľom (IVPR). Verejným 
obstarávaním bude v NP zabezpečený certifikovaný kurz trénerov pre poskytovateľov služieb 
(časť podaktivity 1.2). Prehľadová tabuľka počtu expertov a vzdelávacích kurzov je uvedená 
v samostatnom hárku rozpočtu národného projektu, ktorý je prílohou predkladaného 
projektového zámeru. 

                                                 
25 Výberové konania budú realizované transparentným spôsobom a so všetkými náležitosťami riadneho výberového konania 
v niekoľkých fázach a viacúrovňového schvaľovania. 1. Štatutár žiadateľa menuje komisiu výberového konania ( KVK, 
zložená min. z 3 členov), ktorá vypracuje výberové kritériá a kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé  expertné a iné pozície, 
tie následne schváli OKP. KVK bude zložená zo zástupcov žiadateľa (predpokladané zloženie: projektový manažér, 
personalista, expert – výskumný pracovník). Výsledky KVK schvaľuje OKP. 2. Oznamy o pracovných pozíciách budú 
uverejnené na  bezplatnej stránke www.istp.sk, podstránke NP/IVPR a  www.gender.gov.sk. Zároveň budú hyperlinky  na 
oznamy zasielané aj na e-mailové adresy poskytovateľov sociálnych služieb špecializovaných na poskytovanie pomoci pre 
ženy zažívajúce násilie (adresár špecializovaných organizácií získaný monitoringom z roku 2012), výskumné pracoviská, 
univerzity a VŠ (pre účely vypracovania štúdií) a všetkým relevantným organizáciám vzhľadom na potrebnú odbornosť 
experta/lektora s vyzvaním na zaslanie všetkým potenciálnym kandidátom. 3. KVK zrealizuje (pred)výber uchádzačov a ich 
náhradníkov spĺňajúcich kvalifikačné podmienky a kritériá a ich zoznam predloží na schválenie OKP. 4. OKP 
schváli/neschváli konečný zoznam uchádzačov. Zo všetkých fáz výberového konania budú vyhotovené protokoly podpísane 
členmi KVK, resp. OKP. 
26 V celom texte sa v prípade označenia funkcií, pozícií a profesií  v mužskom rode  má na mysli označenie  funkcií, pozícií a 
profesií  aj v ženskom rode a naopak, t.j. v celom texte sa v prípade označenia funkcií, pozícií a profesií v ženskom rode má 
na myslí aj označenie funkcií, pozícií a profesií  v mužskom rode. 
27 Dôvodom zapojenia vysokého počtu expertov je potreba vytvorenia strategických dokumentov, resp. splnenia parciálnych 
úloh stanovených v NAP NPŽ v krátkom čase (17 mesiacov), ako aj sieťovanie čo najširšieho okruhu odborníkov v oblasti 
násilia páchaného na ženách. 
28 Jednotlivé zadania na vypracovanie dokumentov (v súlade s pokynom GR ESF č.1/2012) sú prílohami predkladaného 
opisu projektu. 
29 1 normostrana = 1.800 znakov. 
30 Cca. 2 lektori budú realizovať certifikovaný  kurz pre lektorov (zabezpečené dodávateľsky) a cca. 18 lektorov bude 
zabezpečovať výučbu v moduloch A) – D). 

http://www.istp.sk/
http://www.gender.gov.sk/
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Názov podaktivity:  1.1 Zjednocovanie postupov a tvorba štandardov a metodiky 
 
Dĺžka realizácie:  06/2014 – 10/2015 (17 mesiacov) 
 
Cieľ:  zjednotiť postupy práce a vytvoriť štandardy a metodiku 
 

Popis podaktivity a realizácia: 

Podaktivita je zložená zo 4 nasledovných činností: 
 

1. Výber expertov do expertného tímu: v termíne približne od 6/2014 – 7/2014 vyberie KVK 
v spolupráci s OKP na základe výberového konania hlavného experta podaktivity a 
v spolupráci s ním na základe výberového konania expertný tím zložený z 55 expertov a 
expertiek z mimovládnych organizácií, poskytovateľov služieb pomoci, pracovísk pracujúcich 
v oblasti poskytovania pomoci sekundárnej cieľovej skupine projektu a výskumných 
pracovísk.  
 
2. Vytvorenie štandardov a metodiky a tvorba elektronickej evidencie prípadov a klientskych 
listov: skupina č. 1 expertného tímu bude v termíne približne od 7/2014 do 9/2015 (15 
mesiacov) vytvárať štandardy a metodiku (zameranie na poskytovanie podporných služieb 
pomoci, najmä sociálnych služieb vecne prislúchajúcich pod rezort práce, sociálnych vecí 
a rodiny), a to v súlade s úlohami uvedenými v NAP NPŽ. Súčasťou vypracovávanej 
metodiky bude odporúčaný nástroj na odhad rizika násilia v kontexte SR na základe 
zmapovania najnovších nástrojov odhadu rizika násilia  používaných doma a v zahraničí. 
V rámci zjednocovania postupov budú experti pracovať na vytvorení jednotnej elektronickej 
evidencie prípadov a klientskych listov (prehľad možností a účelov evidencie 
prípadov/klientok, súbor sledovaných kategórií a ich vymedzenie, technologické riešenie 
a zavedenie elektronickej evidencie, metodika spracovania údajov a ich interpretácia, pilotné 
spracovanie  výstupov evidenčného systému). Z 18 expertov (kategória expert 2) pôsobiacich 
v skupine č. 1 expertného tímu bude zároveň cca. 5 expertov pôsobiť v podaktivite č. 1.3, a to 
ako experti koordinátori, ktorí budú vytvárať skupiny multiinštitucionálnej spolupráce. Toto 
prepojenie zabezpečí komunikáciu medzi expertmi v dvoch podaktivitách ako 
i informovanosť o priebežných výstupoch oboch podaktivít, pričom sa predpokladá reflexia 
návrhov zo strany skupín multiinštitucionálnej spolupráce v dokumentoch, ktoré budú tvoriť 
experti v skupine č. 1 tejto podaktivity. V rámci tejto činnosti sa uskutoční aj 7 dvojdňových 
stretnutí pre členov expertného tímu (cca. 18 expertov zo skupiny č. 1). 
 
3. Vytvorenie, spustenie a administrácia  doplnenia webovej stránky (databázy postupov 
a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  a ochrany žien zažívajúcich násilie): v termíne 
približne od 7/2014 do 10/2015 (16 mesiacov) sa bude skupina č. 1 expertného tímu zároveň 
podieľať na vytvorení on-line databázy postupov a nástrojov špecializovaných služieb 
pomoci  a ochrany žien zažívajúcich násilie (databáza „sľubných“ odporúčaných postupov, 
nástrojov, evidencie s podrobným popisom výhod a obmedzení - promissing practices)31. 
Tvorbu, spustenie a administráciu databázy a vytvorenie jednotnej elektronickej evidencie 
prípadov a klientskych listov budú zabezpečovať dvaja experti na databázy. Databáza bude 
                                                 
31 Príklad referenčnej databázy: http://eige.europa.eu/content/domestic-violence  

http://eige.europa.eu/content/domestic-violence
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umiestnená na stránke http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/, kde budú zároveň 
zverejňované (v súlade s časovým harmonogramom realizácie projektu) výstupy národného 
projektu aj v prístupnej forme (pdf. formát). 
 
4. Vytvorenie štúdií o osobitných skupinách žien ohrozených násilím: v termíne približne od 
7/2014 do 9/2015 bude skupina expertného tímu č. 2 vypracovávať štúdie sociálnej inklúzie 
osobitných skupín žien ohrozených násilím. Názov osobitných skupín žien, rozsah štúdie a jej 
forma sú uvedené v časti výstupy podaktivity. Predbežné zistenia o formách intervencie,  ich 
kladoch a nedostatkoch, ako aj špecifických potrebách ohrozených žien  budú priebežne  
diskutované a zapracovávané do  metodiky a štandardov. Vypracované štúdie budú 
zverejnené na webovej stránke sľubných postupov a v prípade identifikácie efektívnych 
postupov v rámci jednotlivých štúdií, budú tieto postupy umiestnené v Databáze postupov 
a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  a ochrany žien zažívajúcich násilie. V rámci 
tvorby štúdií bude expertmi realizovaných celkovo cca. 246 výjazdov do terénu (Tabuľka 6). 

 

Tabuľka 6 Výjazdy expertov pri tvorbe štúdií 
Štúdia Orientačné 

rozdelenie 
počtu  

expertiek   

Pravdepodobný terén mapovania, zberu 
údajov a expertných rozhovorov 

Počet 
výjazdov  na 

jednu 
expertku 

Celkový 
počet 

výjazdov 

Rómske ženy 7 

Oblasti s vysokou koncentráciou  rómskeho 
obyvateľstva alebo   sídlo MVO pracujúcej 
v oblasti násilia napr. Banská Bystrica,  
Zvolen,  Rimavská Sobota, Detva a pod. 

15 105 

Staršie ženy 2 Západné/stredné/východné Slovensko 12 24 
Ženy so 
zdravotným 
postihnutím 

2 Západné/stredné/východné Slovensko 12 24 

Ženy 
z vidieckeho 
prostredia 

3 Západné/stredné/východné Slovensko 15 45 

Znásilnené  
ženy 4 Západné/stredné/východné Slovensko 12 48 

SPOLU 18    246  
 
Personálne zabezpečenie: 

56 expertov32 odpracuje celkovo na podaktivite 10 050 hodín, bude vytvorených spolu 
8 dokumentov v súhrnnom rozsahu cca. 775 normostrán. Štruktúra expertného tímu 
podaktivity č. 1.1 a výstupy práce skupín expertného tímu sú uvedené v Obrázku 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Podľa kategorizácie expertov uvedenej v Usmernení RO č. N3/2007 akt. č 16 je to 21 expertov2 a 35 expertov1. 

http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/
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Obrázok 1 Štruktúra expertného tímu podaktivity č. 1.1 

 
Výstupy podaktivity: 

- dokumenty vypracovávané skupinou č. 1expertného tímu: 
Názov Min. rozsah v NS Obsahové zameranie Forma a počet ks 

 

Štandardy poskytovania 
špecializovaných 
podporných služieb  pre 
ženy zažívajúce násilie 
a ich deti (pre sociálnu 
oblasť)33 

100 

teoretické a sociálno-právne 
východiská, základné princípy 
poskytovania služieb pomoci, 
druh a forma poskytovaných 
služieb, kvalifikačné predpoklady, 
kritériá akreditácie poskytovania 
služieb, evaluačné kritériá 
poskytovaných služieb 

v printovej podobe 150 
ks, tiež v elektronickej 

forme 

Metodika poskytovania 
špecializovaných služieb 
pomoci pre ženy 
zažívajúce násilie  a ich 
deti ( pre sociálnu 
oblasť)34 

150 

východiská a základné princípy, 
postup pri poskytovaní pomoci 
pre jednotlivé profesie, odhad 
rizika násilia a bezpečnostný plán, 
evidencia klientok/prípadov a jej 
využitie 

v printovej podobe 150 
ks, tiež v elektronickej 

forme 

Databáza postupov 
a nástrojov 
špecializovaných služieb 
pomoci  a ochrany žien 
zažívajúcich násilie 

50 

Obsahová štruktúra 
a technologické riešenie 
elektronickej databázy  
podporných služieb  a poznatkov 
pre ženy zažívajúce násilie - 
návrh 

v elektronickej forme 

Štandardy a metodiku v printovej forme bude IVPR distribuovať poskytovateľom služieb 
a iným relevantným organizáciám pôsobiacim v oblasti násilia páchanom na ženách a ich 
deťoch. 

- funkčná elektronická databáza postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  
a ochrany žien zažívajúcich násilie  
  Databáza bude umiestnená na stránke http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/ a 
bude slúžiť na dlhodobé využitie a implementáciu aj pre novovznikajúce zariadenia 

                                                 
33 Dokument bude vytvorený na základe viacerých čiastočných podkladových materiálov (výstupov), ako je napr. 
zmapovanie  existujúcich štandardov v danej oblasti,   zjednotenie a výklad základných pojmov v oblasti násilia páchaného 
na ženách, princípy rodovej analýzy -  jej výhody a obmedzenia a pod.  
34 Dokument bude vytvorený  na základe viacerých čiastkových podkladových materiálov, ako je analýza existujúcich 
a teoretických postupov a ich evaluácia, špecifiká postupu pre jednotlivé profesie a  druhy násilia, rodová analýza  pri riešení 
prípadov násilia a poskytovaní pomoci, kontradikcie a synergia pomoci ženám a deťom poskytovaní pomoci.  

EXPERTNÝ 
TÍM  

(56 osôb) 

skupina č. 1 
(38 expertov = 18xE2 + 
20xE1, celkovo 7 200 
odpracovaných hodín) 

vytvárajú metodiku, štandardy, 
nástroje odhadu rizika,  
elektronickú evidenciu 
prípadov, elektronickú databázu 
(webová stránka) evidence 
based practice 

skupina č. 2  
(18 expertov = 15xE1 + 

3xE2, celkovo 2 850 
odpracovaných hodín) 

vytvárajú 5 štúdií o osobitných 
skupinách žien ohrozených násilím 

http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/
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a poradenské miesta (udržateľnosť výsledkov projektu). Bude k dispozícii pre odborníkov 
a odborníčky aj z iných oblastí a rezortov. Cieľom je kumulácia  a manažment poznatkov 
v danej oblasti s dlhodobým efektom, pričom nepôjde o statickú databázu, ale o databázu 
s predpokladom kontinuálneho dopĺňania,  pravidelnej evaluácie a editovania, ktoré bude 
počas a po období realizácie projektu vykonávať IVPR. Databáza bude slúžiť ako základ 
a inšpirácia  pre ďalšie zdokonaľovanie a zvyšovanie efektivity a profesionality poskytovania 
sociálnych služieb v oblasti násilia na ženách.  
 
- štúdie sociálnej inklúzie osobitných skupín žien ohrozených násilím vypracovávané  
skupinou expertného tímu č. 2: 
 

Osobitná skupina žien ohrozených 
násilím 

 

min. rozsah v NS 
forma 

Rómske ženy z MRK 150 v elektronickej forme 

Ženy so zdravotným postihnutím 75 v elektronickej forme 

Staršie ženy   75 v elektronickej forme 

Vidiecke ženy  75 v elektronickej forme 

Obete znásilnenia a sexuálneho násilia  100 v elektronickej forme 

 
 
Názov podaktivity:  1.2 Vzdelávanie 
 
Dĺžka realizácie:  06/2014 – 10/2015 (17 mesiacov) 
 
Cieľ:  vzdelávať poskytovateľov služieb a osoby pôsobiace v oblasti pomoci 

poskytovanej obetiam násilia páchaného na ženách a ich deťoch  
 

Popis podaktivity a realizácia: 

Podaktivita je zložená zo 4 činností:  
1. Výber lektorov na vzdelávanie:  v termíne približne 6/2014 vyberie KVK v spolupráci s 
OKP na základe výberového konania hlavného experta na vzdelávanie. Následne hlavný 
expert na vzdelávanie vyberie  v termíne 6/2014 - 10/2014 na základe výberového konania 
cca. 18 lektorov35 (kategória lektor senior a lektor junior), ktorí budú mať uzatvorené 
DOVP/DOPČ so žiadateľom (IVPR) a budú vzdelávať frekventantov v moduloch A) – D). 
Počas procesu výberu lektorov bude hlavný expert na vzdelávanie spolupracovať s OKP 
a OKP bude tento proces schvaľovať. 
2. Výber účastníkov vzdelávania:  v termíne približne od 7/2014 – 9/2015 bude hlavný expert 
na vzdelávanie priebežne vyberať na základe náboru a kritérií 135 účastníkov vzdelávania. 
Počas procesu výberu účastníkov bude hlavný expert na vzdelávanie spolupracovať s OKP 
a OKP bude tento proces schvaľovať. 
3. Vzdelávanie poskytovateľov služieb: v termíne približne od 8/2014 do 9/2014 (2 mesiace)  
budú absolvovať vybraní odborníci (budúci lektori) akreditované vzdelávanie (kurz trénerov) 
v oblasti prehĺbenia lektorských kompetencií v participatívnych  metódach vzdelávania 

                                                 
35 V skupine lektorov realizujúcich vzdelávanie v moduloch budú potenciálne zastúpení aj vybraní lektori, ktorí absolvovali 
kurz lektorov. 
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dospelých.  Poskytovateľ služieb vzdelávania akreditovaného  vzdelávacieho programu bude 
vybraný na základe VO v súlade s Usmernením RO č. N3/2007 akt. č. 16.  
Rozsah: min. 16 hod. max. 36 hod.(predpoklad – lektorská dvojica36) resp. podľa počtu hodín 
na uvedený akreditovaný kurz 
Počet osôb: 15 (1 skupina) 
Cieľová skupina: experti v problematike násilia páchaného na ženách a/alebo na poskytovanie 
služieb pomoci pre ženy zažívajúce alebo ohrozené násilím,  odborná prax v poskytovaní  
služieb pomoci  ženám zažívajúcim násilie  min. 3 roky (doklad – referencie), min. 
stredoškolské vzdelanie, skúsenosti s lektorovaním  v minulosti a/alebo ambícia venovať sa 
lektorovaniu  v problematike násilia na ženách aj v budúcnosti.  Vyškolené osoby  získajú 
certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu  a vybraní absolventi z nich 
budú  dopĺňať lektorské dvojice   v moduloch  A – D. Ich nadobudnuté lektorské kompetencie 
budú  pilotne využité v rámci projektu pod supervíziou skúsenejších lektoriek v danej dvojici.  
4. Vzdelávanie v 4 moduloch (A-D) pre rôzne cieľové skupiny:   v termíne približne 10/2014 
sa pod vedením hlavného experta na vzdelávanie uskutoční dvojdňové pracovné stretnutie 
všetkých lektorov (cca. 19 osôb). Cieľom pracovného stretnutia bude zabezpečenie 
jednotných odborných postupov a koordinácie vzdelávania (študijné materiály, metódy, 
formy atď.). Pracovné stretnutie sa bude konať v logisticky najvýhodnejšej lokalite. V termíne 
približne od 10/2014 do 10/2015 (13mesiacov) budú lektori (potenciálne tiež vybraní lektori 
vyškolení v kurze trénerov – bod 3) realizovať vzdelávanie v 4 moduloch A) – D), pričom 
predrekvizitou/predpokladom k absolvovaniu modulov B) – D) je absolvovanie základného 
scitlivovacieho modulu A). Lektori seniori a lektori juniori odlektorujú celkovo 896 hodín. 
Účastníkom vzdelávania budú poskytnuté učebné materiály (písomné texty a pracovné listy) 
v rozsahu približne 50 strán.  Frekventanti získajú po ukončení vzdelávania potvrdenie o jeho 
absolvovaní.  

• Modul A) - Základné zručnosti v oblasti násilia páchaného na ženách v párových 
vzťahoch (základný scitlivovací modul).  
Rozsah: 16 hodín 
Počet osôb: 120 (8 skupín po max. 15 členov) 
Lektorská dvojica (predpokladané rozdelenie): Lektor Senior +  Lektor Junior 
Cieľová skupina: zamestnankyne a zamestnanci verejnej správy, štátnej správy, členky 
a členovia mimovládnych organizácií, sociálne pracovníčky/pracovníci, psychologičky 
a psychológovia, odborníčky a odborníci v oblasti rodinného poradenstva, 
psychoterapeutky a psychoterapeuti, zamestnankyne a zamestnanci polície, osoby 
pracujúce v oblasti zdravotníckej starostlivosti, právnické profesie 
(advokátky/advokáti, sudkyne/sudcovia, zamestnanci prokuratúry...), osoby pracujúce 
v oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie. Prioritu má preškolenie odborných 
pracovníkov a pracovníčok, ktorí sú zameraní na všeobecné partnerské, rodinné 
a občianske poradenstvo, komunitných pracovníkov v MRK, reprezentantov inštitúcií 
zapojených do pracovných skupín multiinštitucionálnej spolupráce a pod. 

• Modul B) - Účinná intervencia psycho-sociálnych profesií v oblasti násilia páchaného 
na ženách v párových vzťahoch.  
Rozsah: 48 hodín 
Počet osôb: 60 (4 skupiny po max. 15 členov) 
Lektorská dvojica (predpokladané rozdelenie): Lektor Senior +  Lektor Junior 

                                                 
36 Lektori budú vyučovať súčasne, t. j. na hodine budú prítomní obidvaja naraz. Dvaja lektori vyplývajú z predbežných 
konzultácií s odborníkmi na podobný druh vzdelávania (prehĺbenie lektorských kompetencií v participatívnych  metódach 
vzdelávania dospelých), kde sa odporúčajú 2 lektori (jeden sleduje odbornú časť vzdelávania a druhý procesnú, napr. 
dynamiku skupiny). 
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Cieľová skupina: sociálne pracovníčky/pracovníci, psychologičky a psychológovia, 
odborníčky a odborníci v oblasti rodinného poradenstva, psychoterapeutky 
a psychoterapeuti, osoby pracujúce v štátnej správe, verejnej správe a samospráve so 
zameraním na sociálnu oblasť, členky a členovia MVO pracujúcich v téme násilia 
páchaného na ženách. Prioritu má preškolenie odborných pracovníkov a pracovníčok, 
ktorí sú zameraní na všeobecné partnerské, rodinné a občianske poradenstvo, 
komunitných pracovníkov v MRK, súčasných a nových odborných  pracovníkov 
a pracovníčok  partnerov projektu, reprezentantov inštitúcií zapojených do pracovných 
skupín multiinštitucionálnej spolupráce a pod. 

• Modul C) - Účinná intervencia polície v oblasti násilia páchaného na ženách 
v párových vzťahoch.  
Rozsah: 32 hodín 
Počet osôb: 30 (2 skupiny po max. 15 členov) 
Lektorská dvojica (predpokladané rozdelenie): Lektor Senior +  Lektor Senior 
Cieľová skupina: príslušníčky a príslušníci policajného zboru, osoby pracujúce 
v oblasti prevencie kriminality, vrátane probačných a mediačných 
úradníkov/úradníčok, mediátorov v civilných veciach, zamestnankyne a zamestnanci 
Ministerstva vnútra SR, reprezentanti policajného zboru zapojení do pracovných 
skupín multiinštitucionálnej spolupráce a pod. 

• Modul D) - Účinná intervencia zdravotníckych profesií v oblasti násilia páchaného na 
ženách v párových vzťahoch.  
Rozsah: 32 hodín 
Počet osôb: 30 (2 skupiny po max. 15 členov) 
Lektorská dvojica (predpokladané rozdelenie): Lektor Senior +  Lektor Senior 
Cieľová skupina: zdravotnícki pracovníci/pracovníčky (lekári/lekárky, zdravotné 
sestry, zdravotnícky personál, pracovníčky a pracovníci záchrannej služby a pod.), 
osoby pracujúce v oblasti zdravotníctva, reprezentanti zdravotníckych  inštitúcií 
zapojených do pracovných skupín multiinštitucionálnej spolupráce a pod. 
 

Personálne zabezpečenie: 

Poskytovateľ služieb vzdelávania akreditovaného  vzdelávacieho programu bude vybraný 
na základe VO. 

Vzdelávanie v moduloch A) – D) bude realizovať cca. 18 lektorov (kategória lektor senior 
a lektor junior), ktorí budú mať uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru s IVPR.  Súčasťou lektorského tímu bude i hlavný expert vzdelávania, 
ktorý bude komplexne zastrešovať vzdelávaciu aktivitu. Vzdelávanie bude realizované 
v prenajatých priestoroch vo vybraných krajských mestách, ktoré schváli OKP tak, aby boli 
geograficky a logisticky výhodnejšie pre cieľovú skupinu školených osôb.   
 

Výstupy podaktivity:  

Celkovo cca. 135 vyškolených osôb 37. 
 

Názov podaktivity:  1.3 Multiinštitucionálna spolupráca a intervenčné tímy 
 
 
Dĺžka realizácie:  06/2014 – 10/2015 (17 mesiacov) 
                                                 
37 120 osôb absolvuje scitlivovací modul A), ktorý je predpokladom k absolvovaniu modulov B) -D) + 15 osôb absolvujúcich 
kurz trénerov.  
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Cieľ:  vytvoriť skupiny multiinštitucionálnej spolupráce a koordinovať pomoc 
 

Popis podaktivity a realizácia: 

Realizácia podaktivity spočíva v nasledujúcich krokoch: 
1. Výber expertov koordinátorov: 

KVK v spolupráci s OKP bude realizovať približne v termíne 6/2014 – 7/2014 výber 8 
expertov koordinátorov a 1 hlavnej expertky koordinátorky. 8 expertov koordinátorov bude 
vybraných z MVO alebo iných relevantných inštitúcií so skúsenosťou  z praktického 
poskytovania krízovej intervencie, a to na základe výberového konania (posúdenia CV 
a kvalifikačných predpokladov). Hlavná expertka bude odborníčkou na multiinštitucionálnu  
spoluprácu. Cca. 5 expertiek koordinátoriek bude zároveň pôsobiť v expertnom tíme (skupina 
č. 1) v podaktivite 1.1 (už existujúci počet expertov sa nezvyšuje). 
2. Nadväzovanie spolupráce a tvorba pracovnej skupiny  približne v termíne   7/2014 – 
9/2014 -  
    Expertky koordinátorky budú vyhľadávať  vhodných odborníkov, reprezentantov  
relevantných inštitúcií (Obrázok 2). 
 
 
 

Obrázok 2 Sieťovanie expertov zastupujúcich relevantné inštitúcie 
 

 
 
Ešte pred realizáciou tejto časti podaktivity budú členovia Expertnej skupiny pre prevenciu 
násilia na ženách a v rodinách (pri Rade vlády SR na prevenciu kriminality) a členovia 
Výboru pre rodovú rovnosť  informovaní prostredníctvom IVPR o cieľoch podaktivity a 
požiadaní o súčinnosť pri informovaní relevantných orgánov/oddelení. Hlavný 
koordinátor/rka a koordinátori/rky MS  (vybraní výberovým konaním) v spolupráci s KVK 
budú postupovať pri výbere členov pracovných skupín nasledovne:  
1. oficiálnym listom oslovia vedenie relevantných inštitúcií v danom regióne/spádovej oblasti 
(napr. krajské riaditeľstvá Policajného zboru, zdravotníckych zariadení, ÚPSVaR-ov a pod.) 
o odporúčania  zodpovednej osoby/odborníka na danú pozíciu. Najdôležitejšia požiadavka pre 
výber odborníkov do pracovných skupín MS bude ich kompetencia/prax s riešením prípadov 

Koordinátorka 
pracovnej 

skupiny MS 

Úpsvar 

Polícia/preventis
ta 
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samospráva 
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násilia na ženách, osoby zodpovedné na ochranu a prevenciu žien pred násilím, osoby prvého 
kontaktu, alebo osoby potenciálne prichádzajúce do styku s obeťami.   
2.. v ďalšom kroku prejdú odporúčaní odborníci riadnym výberovým konaním. 
Expertky koordinátorky oficiálne nadviažu spoluprácu a následne vyzvú zástupcov 
relevantných inštitúcií na prvé pracovné stretnutie a pripravia jeho realizáciu. 
3. Pracovné stretnutia a tvorba spoločných materiálov približne v termíne 10/2014 – 10/2015 -  

Hlavná koordinátorka a koordinátori vytvoria 8 pracovných skupín najviac po 10 členov 
(celkovo 80 osôb). Reprezentanti jednotlivých inštitúcií  odpracujú na podaktivite cca. 130 
hod./osoba/projekt (1 x 10 hodín mesačne/osoba počas 13 mesiacov) v pozícii expert 1.  

Bude sa realizovať 5 jednodňových pracovných stretnutí  členov pracovných skupín a ich 
koordinátorov (pre každú z ôsmich pracovných skupín samostatne). Spolupráca medzi členmi 
jednej pracovnej skupiny bude realizovaná na spoločných stretnutiach, a to prostredníctvom 
koordinátora skupiny. Na pracovných stretnutiach budú členovia pracovných skupín pod 
facilitáciou koordinátorov/riek pracovať na vytváraní včasných a efektívnych intervencií a ich 
reťazenia v konkrétnych  prípadoch násiliach páchaného na ženách. Prostredníctvom výmeny 
odborných skúseností a zoznámenia sa s kompetenciami a právomocami jednotlivých 
inštitúcií (napr. polícia, zdravotníci, sociálni pracovníci), revíziou doterajších postupov sa 
navrhnú jednotné pravidlá multiinštitucionálnej spolupráce, postupy práce jednotlivých 
profesií, ich vzájomná koordinácia. V závislosti od rozpracovanosti sa spoločná koordinovaná 
intervencia môže aj pilotne overiť vo vybraných regiónoch/oblastiach na konkrétnych 
prípadoch (reálnych alebo simulovaných). Z každého stretnutia alebo spoločnej intervencie 
bude robený podrobný záznam (zápis) s cieľom zachytenia priebežných výsledkov práce ako 
podkladov pre prácu expertov pracujúcich na štandardoch a metodike, resp. revízie pilotného 
overenia. Záznam bude zverejnený na webovej stránke IVPR (podstránka NP) aj v prístupnej 
forme pre účely priebežného informovania o práci pracovných skupín. Zverejňované budú aj 
priebežné výstupy každej pracovnej skupiny (napr. mapy spolupráce) v prístupnej forme. 
Tým bude sprostredkovaná aj vzájomná informovanosť medzi všetkými členmi ôsmich 
skupín. Pracovné stretnutia  členov pracovných skupín a koordinátoriek sa budú konať 
v priestoroch materských organizácií expertiek – koordinátoriek MS alebo v priestoroch 
niektorého z členov  pracovnej skupiny. Spolupráca hlavného koordinátora MS 
a koordinátorov pracovných skupín bude priebežná počas celého projektu a vyvrcholí 
záverečným jednodňovým pracovným stretnutím vybraných členov z každej pracovnej 
skupiny a koordinátorov/riek  (max.  20 osôb), ktoré  bude slúžiť na konfrontáciu výsledkov 
každej pracovnej skupiny  a vygenerovanie jedného manuálu multiinštitucionálnej spolupráce, 
ako „sľubného postupu“ zaradeného aj do elektronickej databázy postupov a nástrojov 
špecializovaných služieb pomoci  a ochrany žien zažívajúcich násilie. Záverečné stretnutie 
koordinátorov MS a vybraných členov pracovných skupín sa bude konať v logisticky 
najvýhodnejšej lokalite vzhľadom na geografické rozmiestnenie pracovných skupín MS. 
 

Personálne zabezpečenie:  

Skupina č. 1 expertného tímu podaktivity č 1.3: 
8 expertiek 2 (koordinátori skupín MS) s nasledovnými kvalifikačnými predpokladmi:  

teoretické  znalosti a/alebo praktické skúsenosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb 
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, VŠ vzdelanie II. stupňa a   min. 4 roky praxe, prax 
v sieťovaní a multiinštitucionálnej spolupráce výhodou. 1 hlavná expertka – koordinátorka 
MS a 8 expertiek - koordinátoriek skupín MS odpracujú na  podaktivite celkovo 1150 hodín. 

Skupina č. 2 expertného tímu podaktivity č. 1.3: 
80 expertov 1 – členov skupín multiinštitucionálnej spolupráce, každý z expertov 1 

odpracuje cca. 10 hodín mesačne po dobu 13 mesiacov. 
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Obrázok 3 Štruktúra expertného tímu podaktivity 1.3 

 
 

Výstupy podaktivity: 

- 8 fungujúcich pracovných skupín (8 skupín po max. 10 členov, celkovo 80 osôb) 
- každá skupina vytvorí samostatne mapu spolupráce (8 máp spolu) a expertky 
vytvoria Manuál postupov multiinštitucionálnej spolupráce v rozsahu 100 NS, ktorý 
bude obsahovať princípy a štandardy  multiinštitucionálnej spolupráce.  

 
 

c)  Podrobný popis podporných aktivít (riadenie a publicita a informovanosť) 

Podpornými aktivitami sú riadenie projektu a publicita a informovanosť, ktoré budú 
realizované podľa indikatívneho časového harmonogramu v období od 06/2014 do 10/2015. 

Riadenie projektu bude realizované prostredníctvom personálu žiadateľa. Podrobný popis 
činností a pozícií v riadení projektu je uvedený v personálnej matici. 

Publicita a informovanosť budú zabezpečované v súlade s Manuálom pre informovanie 
a publicitu pre žiadateľov v rámci ESF. Na začiatku projektu a počas realizácie hlavných 
aktivít projektu budú vydávané  tlačové správy o projekte, ktoré budú zasielané tlačovým 
agentúram a relevantným tlačovým a elektronickým médiám s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Správy o začatí a priebehu projektu ako i výstupy projektu budú zverejňované a priebežne 
aktualizované na webovej stránke www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/. Pri všetkých 
realizovaných aktivitách projektu je  samozrejmosťou označenie priestorov a miest realizácie 
informačnou tabuľou, resp. informačnými plagátmi, ako aj  informovanie účastníkov aktivít o 
projekte a jeho spolufinancovaní z prostriedkov ESF (zabezpečenie propagačných materiálov 
- letáky, plagáty). Zároveň budú všetky oficiálne  materiály a dokumenty vydané a používané 
v projekte označené potrebnými náležitosťami v súlade s Manuálom pre informovanie a 
publicitu. Z realizácie projektu bude priebežne zhotovovaná  fotodokumentácia, ktorá bude 
využívaná aj v rámci zabezpečenia publicity a informovanosti.  
 
d) Vyjadrenie žiadateľa o uplatnení/neuplatnení38 nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou (len, ak 

výzva/písomné vyzvanie umožňuje uplatnenie si nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou) 

Žiadateľ si neuplatňuje. 
e)  Rozpočet projektu 

 

 

                                                 
38 Nehodiace sa preškrtnite 

EXPERTNÝ 
TÍM  

(89 osôb) 

skupina č. 1 
(9 expertov = 9xE2 , 

celkovo 1150 
odpracovaných hodín) 

koordinácia a tvorba skupín 

skupina č. 2  
(80 expertov = 80xE1, 

celkovo 10400 
odpracovaných hodín) 

práca v skupinách 
multiinštitucionálnej spolupráce 

http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/
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(4) Informácie o žiadateľovi o NFP 
 

a) Realizované projekty žiadateľom o NFP za posledné štyri roky z verejných 
prostriedkov 
 

Názov projektu Dátum začiatku 
a ukončenia realizácie 
(mm/rrrr) 

Z akého zdroja (napr. 
názov fondu, dotačného 
mechanizmu) bol 
poskytnutý príspevok na 
realizáciu projektu 

Zameranie projektu 
(investičný / 
neinvestičný) 

FAMO – Monitorovanie 
odborných pracovných síl 
– pravidelný prieskum 
ponuky a dopytu po 
odborných pracovných 
silách v prihraničnom 
regióne medzi východným 
Rakúskom a Slovenskom  

08/2008-07/2012 

Program cezhraničnej 
spolupráce Slovenská 

republika – Rakúsko 2007 
– 2013, Európsky fond 
regionálneho rozvoja 

neinvestičný 

INTERLINKS (Health 
systems and long-term care 
for older people in Europe 
– Moldelling the  
INTERfaces and LINKS 
between prevention, 
rehabilitation, quality of 
services and informal care 

12/2008-10/2011 7RP neinvestičný 

 
 

 
 

b) Prehľad obstaraného interiérového vybavenia (633001), výpočtovej techniky 
(633002), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (633004), 
špeciálne stroje, prístroje, zariadenie technika a náradie (633005) resp. kapitálový 
majetok (700) z prostriedkov fondov EÚ za posledné štyri roky  
 

Názov majetku Obstarávacia cena Názov projektu 
- - - 

 
 

c) Vývoj počtu zamestnancov 
 

 Rok (n-3) Rok (n-2) Rok (n-1) 
Počet zamestnancov 
celkom 39 
z toho: 

26 23 22 

- Ženy 
 17 17 17 

- Muži 9 6 5 

                                                 
39 Počet pracovníkov (zamestnancov) v zmysle čl. 5 prílohy č. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 o 

vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy 
(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) 
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- Zamestnanci 
v administratíve 
a v manažmente 
celkom 

9 7 7 

 
d) Vývoj finančnej situácie v €  

 
 Rok (n-3)2011 Rok (n-2)2012 Rok (n-1)2013 
Hospodársky výsledok 
(+zisk / - strata) -10 454,13 -18 918,48 -104 888,77 

Záväzky celkom 
z toho: 24 028,38 30 538,39 25 337,49 

- Krátkodobé 132,5 720,82 54,32 
- Dlhodobé 233,48 236,36 646,50 

Pohľadávky celkom 
z toho: 0 0 0 

- Krátkodobé 0 0 0 
- Dlhodobé 0 0 0 

Majetok celkom 
z toho: 610 786,96 594 199,87 481 045,82 

- Peniaze 
v hotovosti 0 0 0 

- Bankové účty 400 658,49 398 734,22 311 117,71 
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Personálne zabezpečenie 
Pozícia/funkcia 
v projekte 

Číslo 
skupiny 
výdavkov 

Popis činností, ktoré bude osoba vykonávať  Činnosti 
zabezpečené 
dodávateľsky / 
vlastným 
personálom  

Počet 
osôb 

Plánovaný počet 
hodín v období 
trvania realizácie 
projektu  

Jednotková  cena práce 
za hodinu (hrubá mzda 
+ odvody /hodinu) 

Odborný personál              

Expert 2  
(hlavný expert – 
štandardy a  
metodika) 

637027 
610620 

- odborne zastrešuje a koordinuje expertné činnosti týkajúce sa 
tvorby štandardov a metodiky, 

-  v rámci podaktivity 1.1  sa podieľa sa na výbere expertov 
v spolupráci s OKP, nastavuje, organizuje činnosti a zadáva 
úlohy, iniciuje a zúčastňuje sa pracovných stretnutí, poskytuje 
svoje praktické odborné znalosti a skúsenosti,  

- podieľa sa na tvorbe a pripomienkuje štandardy a metodiku, 
- podieľa sa na tvorbe databázy, 
- v spolupráci s OKP schvaľuje čiastkové výstupy a výstupy práce 

expertov 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 350 31,04 €  
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2  
(facilitátor – 
štandardy a 
metodika) 

637027 
610620 

- zúčastňuje sa pracovných stretnutí, poskytuje svoje praktické 
znalosti a skúsenosti, podieľa sa na tvorbe a pripomienkuje 
štandardy a metodiku, 

- podieľa sa na tvorbe databázy, 
- moderuje a facilituje diskusiu 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 150 31,04 €  
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2 
(teoretik – štandardy 
a metodika) 

637027 
610620 

- zúčastňuje sa pracovných stretnutí, poskytuje svoje teoretické 
znalosti (odborné teoretické poznatky) a skúsenosti, podieľa sa na 
tvorbe a pripomienkuje štandardy a metodiku, 

- podieľa sa na tvorbe databázy 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 150 31,04 €  
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2  
(experti z praxe – 
štandardy a 
metodika) 

637027 
610620 

- zúčastňuje sa pracovných stretnutí, poskytuje svoje praktické 
skúsenosti, podieľa sa na tvorbe a pripomienkuje štandardy 
a metodiku, 

- podieľa sa na tvorbe databázy 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

13 1950 31,04 €  
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2  
(databáza a jednotná 
evidencia – 
štandardy a 
metodiky) 

637027 
610620 

- podieľa sa na tvorbe a pripomienkuje štandardy a metodiky, 
- zúčastňuje sa pracovných stretnutí za účelom vytvorenia  

databázy postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  
a ochrany žien zažívajúcich násilie, 

- tvorí, spúšťa a administruje databázu, 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

2 600 31,04 €  
(DOVP/DOPČ) 
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- komunikuje o výstupoch s hlavnou expertkou, 
- vytvára  návrh obsahovej štruktúry a technologického riešenia 

elektronickej databázy  a jednotného evidenčného systému 

Expert 1  
(podporný tím – 
štandardy a 
metodiky) 

637027 
610620 

- mapuje  postupy práce a zber súvisiacich materiálov (záznamové 
hárky, pracovné listy, protokoly, manuály, systém evidencie) 
poskytovateľov pre účely vytvorenia jednotných postupov, 
databázy postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci  
a ochrany žien zažívajúcich násilie, 

- kompletizuje a sumarizuje zozbierané podkladové materiály, 
zúčastňuje sa pracovných stretnutí, zabezpečuje  nahrávanie a 
prepis stretnutí, organizačne zabezpečuje pracovné stretnutia a ich 
priebeh 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

20 4000 24,29 € 
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2  
(hlavný expert – 
štúdie) 

637027 
610620 

- koordinuje  celý výskum, 
- podieľa sa na vypracovaní výskumných nástrojov, 
- spracováva a analyzuje získané dáta, identifikuje implikácie pre 

špecializované postupy pri intervencii, 
- tvorí odporúčania pre nastavenie  metodiky pre  postup práce 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

3 600 31,04 € 
(DOVP/DOPČ) 

Expert 1  
(podporný tím – 
štúdie) 

637027 
610620 

- vypracováva  prehľad doterajších poznatkov k danej cieľovej 
skupine, na ktorú sa štúdia orientuje, 

- realizuje terénny zber údajov a informácií (zapojenie klientok – 
fokusové skupiny, expertné rozhovory) 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

15 2250 24,29 € 
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2  
(hlavný expert – 
vzdelávanie) 

637027 
610620 

- odborne zastrešuje a koordinuje vzdelávací proces, 
- vyberá lektorov vzdelávania,  zabezpečuje pracovné stretnutie 

lektorov,  
- dohliada na jednotné nastavenie modulového vzdelávania 

(študijné materiály, metódy, formy),  
- vykonáva nábor účastníkov  vzdelávania v jednotlivých 

regiónoch,   
- organizuje  a administruje registráciu  účastníkov vzdelávania  a 

ich zaraďovanie do modulov,   
- zabezpečuje  priestory pre vzdelávanie v jednotlivých krajoch, 

pripravuje učebné materiály pre účastníkov vzdelávania,  dohliada 
na priebeh vzdelávania  v moduloch,  

- poskytuje konzultácie pre lektorov vzdelávania  ohľadne 
jednotného nastavenia a pod.   

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 350 31,04 € 
(DOVP/DOPČ) 

Lektor Senior 
(vzdelávanie) 

637027 
610620 - zabezpečuje výučbu frekventantov - moduly A) – D) 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

cca. 14 576 32,51 € 
(DOVP/DOPČ) 
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Lektor Junior 
(vzdelávanie) 

637027 
610620 - zabezpečuje výučbu frekventantov - moduly A) – D) 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

cca. 4 320 21,01 € 
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2  
(koordinátor skupín 
multiinštitucionálnej 
spolupráce) 

637027 
610620 

- vytvára skupiny, oslovuje relevantné organizácie a koordinuje 
prácu skupín multiinštitucionálnej spolupráce, 
- aktívne participuje na tvorbe výstupov pracovných skupín (mapy 
spolupráce, manuál, modely riešenia konkrétnych prípadov) 
  

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

8 800 31,04 € 
(DOVP/DOPČ) 

Expert 2  
(hlavný koordinátor 
multiinštitucionálnej 
spolupráce) 

637027 
610620 

- metodicky a odborne usmerňuje koordinátorov skupín,  
- aktívne participuje na tvorbe výstupov pracovných skupín (mapy 
spolupráce, manuál, modely riešenia konkrétnych prípadov) 
- v spolupráci s OKP schvaľuje čiastkové výstupy a výstupy práce 
expertov 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 350 31,04 € 
(DOVP/DOPČ) 

Expert 1  
(členovia skupín 
multiinštitucionálnej 
spolupráce) 

637027 
610620 

 - aktívne participuje na tvorbe výstupov pracovných skupín (mapy 
spolupráce, manuál, modely riešenia konkrétnych prípadov) 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

80 10400 24,29 € 
(DOVP/DOPČ) 

Administratívny/ 
obslužný 
personál40  

          

Projektový manažér 
- hlavný 

637027 
610620 

- zodpovedá za riadenie, implementáciu a logistiku celého projektu, 
- zabezpečuje kontrolu plnenia úloh, 
- zodpovedá za plnenie časového harmonogramu a dodržiavanie 

termínov stanovených v projekte, 
- zabezpečuje kontrolu kontrola plnenia rozpočtu, 
- komunikuje s riadiacim orgánom, 
- komunikuje s jednotlivými aktérmi projektu a rieši vzniknuté 

problémy, 
- manažuje a podieľa sa na tvorbe monitorovacích správ, 
- pripravuje žiadosť o zmenu na základe podkladov od 

projektového tímu, 
- čiastočne sa podieľa na kontrole elektronických pracovných 

výkazov, 
- má na starosti funkčné vzťahy v rámci organizácie, kontrolné 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 450 
11,47 € 

(DOVP/DOPČ) 
 

                                                 
40 Odporúčame v maximálnej miere zabezpečiť realizáciu projektu predovšetkým formou inštitútu vlastných  zamestnancov. Zároveň odporúčame pri stanovení pracovných 
pozícií pri administratívnom /obslužnom personáli vychádzať z platného usmernenia k oprávnenosti výdavkov. 
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mechanizmy, finančné rozhodovanie a metodické usmernenia a 
rozhodnutia zásadného charakteru.  

Projektový manažér 610620 

- zodpovedá za plnenie časového harmonogramu a dodržiavanie 
termínov stanovených v projekte pre jednotlivé podaktivity, 

- podieľa sa spolu s finančným manažérom na príprave podkladov, 
ich kompletizácii k ŽOP a vyúčtovaniu ŽOZP,  

- komunikuje s expertmi, lektormi, manažuje prípravu vzdelávania 
a pracovných stretnutí expertov a lektorov po organizačnej 
stránke,  

- cestuje na miesta realizácie vzdelávania a zabezpečuje prezenčné 
listiny a informácie o účastníkoch podľa usmernenia RO, 

- pripravuje podklady pre hlavného manažéra pre monitorovacie 
správy, zabezpečuje fotodokumentáciu zo školení a stretnutí 
všetkých expertných tímov,  

- manažuje konečné spracovanie štúdií, ich zverejňovanie,  
- zabezpečuje informovanosť o priebežných výstupoch podaktivít 

a komunikáciu medzi expertmi podaktivít,  
- je zodpovedný za kontrolu elektronických pracovných výkazov, 
- sleduje a zabezpečuje napĺňanie indikátorov. 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 2 856 7,42 € 
(pracovná zmluva) 

Finančný manažér  
610620 

- pôsobí ako ekonóm projektu v druhej línii,  
- zabezpečuje vyhotovenie   ŽoP a vyúčtovania ŽOZP, 
- spolupracuje s manažérom projektu na príprave ŽoP,  
- pripravuje podklady na vyúčtovanie služobných ciest a realizuje 

vyúčtovanie služobných ciest podľa platnej legislatívy, smerníc 
MPSVR SR a Riadiaceho orgánu, 

- zabezpečuje nákup cestovných lístkov, vyhľadáva ubytovacie 
možnosti a zabezpečuje ich rezerváciu, plánuje dopravné  
spojenia v súvislosti so služobnými cestami, pre potreby splnenia 
podmienok Usmernenia RO N5/2008 vykonáva prieskum trhu, 

- čiastočne sa podieľa na kontrole elektronických pracovných 
výkazov, 

- sleduje rozpočet projektu a pripravuje mesačné odpočty, resp. 
podľa požiadania hlavného ekonóma,  hlavného projektového 
manažéra. 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 2 856 7,42 € 
(pracovná zmluva) 

Manažér pre 
publicitu a 
informovanosť 

637027 
610620 

- zodpovedá za aktualizáciu a publicitu web  stránky IVPR 
v súvislosti s riešením projektu (zverejňovanie výstupov 
podaktivít a a ktuálne informácie o implementácii projektu),  

- sleduje dodržiavanie Manuálu pre publicitu a informovanosť,  
- zabezpečuje označenie miestností podľa uvedeného manuálu,  

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 340 11,50 € 
(DOVP) 
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- spolupracuje s projektovým manažérom a zverejňuje 
fotodokumentáciu,  

- komunikuje s expertmi a zverejňuje výstupy z vytvárania metodík 
a štandardov, 

- vypracuje konečné zalomenie, grafický návrh obálky a grafickú 
úpravu 2 záverečných publikácií, bude komunikovať s vybranou 
tlačiarňou. 

Sekretárka 637027 
610620 

- zabezpečuje asistenčné a administratívne  služby pre expertov 
a lektorov,  

- kontroluje elektronické pracovné výkazy pre administratívny 
aparát,  

- zabezpečuje asistenčné a administratívne  služby pre finančného 
a projektového manažéra,  

- kopíruje a archivuje doklady, zabezpečuje tlač čiastkových 
výstupov podľa pokynov expertov, zabezpečuje ich rozosielanie 
členom expertných skupín, zabezpečuje občerstvenie miestnosť 
pre stretávanie projektového tímu,  

- zhotovuje zápisnice zo stretnutí,  
- vyhotovuje objednávky, zabezpečuje kontrolu a obeh faktúr podľa 

internej smernice IVPR, 
- zabezpečuje asistenčné práce pre manažéra pre publicitu 

a informovanosť. 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 714 
6,91 € 

(DOVP/DOPČ) 
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Finančný manažér - 
–hlavný ekonóm 

637027 
610620 

- v projekte zastupuje úlohu vedúceho ekonomického oddelenia, 
ktorá je spojená s kontrolu všetkých dokumentov podľa smernice 
o obehu účtovných dokladov IVPR a kontroluje pozície 
finančného manažéra v druhej línií a asistentov finančného 
manažéra, 

- kontroluje všetky vstupy a výstupy v SAP, 
- koordinuje ekonomické činnosti na projekte, 
- kontroluje čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie 

cieľov projektu,  
- vypracováva interné predpisy a dokumentáciu vo vzťahu 

k projektu, 
- spracováva ekonomickú agendu v rámci projektu (kontrola 

objednávok, faktúr, výkazov, pokladne, bankových výpisov, 
odsúhlasenie úhrad, prevodné príkazy),  

- realizuje predbežnú finančnú kontrolu výdavkov a finančných 
operácií súvisiacich s projektom,   

- zabezpečuje platbu faktúr a vystavovanie platobných príkazov 
spojených s realizáciou projektu,  

- zabezpečuje evidenciu príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov 
na projekte pre sledovanie finančných prostriedkov na projekte, 

- kontroluje odpočet rozpočtu a čerpania výdavkov  v súlade so 
schváleným rozpočtom projektu, metodikou projektu  a platnou 
legislatívou SR,  

- kontroluje výstupy pre ŽOP, ŽOZP a manažuje ŽOP, ŽOZP, 
- kontroluje čerpanie zálohových platieb. 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 500 
11,47 € 

(DOVP/DOPČ) 
 

Asistent finančného 
manažéra - mzdový 
účtovník 

637027 
610620 

- vedie mzdovú agendu a databázu v programe SAP, 
- spracováva prehľady, výkazy a štatistiky v oblasti mzdovej 

agendy, 
- pripravuje podklady pre ekonomický a projektový manažment 

projektu, 
- sleduje dodržiavanie Zákona o odmeňovaní zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a so stanoveným metodickým 
usmernením pre projekt výpočty miezd pre projekt v programe 
SAP, - rieši problémy a zadáva nové pripomienky do programu 
zabezpečovania styku s finančným úradom - mesačné a ročné 
hlásenia vystavovanie potvrdení o príjmoch zamestnancov zo 
závislej činnosti, o preddavkoch na daň a o daňovom bonuse 

- spolupracuje pri riešení mzdovej agendy, 
- pripravuje mesačné reporty pre finančného a projektového 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 714 
8,77 € 

(DOVP/DOPČ) 
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manažéra (čerpanie mzdových prostriedkov). 

Asistent finančného 
manažéra - účtovník 

637027 
610620 

- vykonáva samostatné odborné práce v oblasti vedenia 
a spracovania účtovnej agendy projektu, 

- vedie a archivuje účtovnú agendu projektu, 
- vedie účtovné operácie na úrovní projektu (účtovanie predbežne 

zadaných dokladov, zhotovovanie likvidačných listov faktúr, 
predkontovanie účtovných dokladov),  

- sleduje vývoj nákladových a príjmových položiek rozpočtu 
projektu, 

- príprava účtovných podkladov a mesačných reportov pre finančné 
riadenie projektu. 

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 500 
8,77 € 

(DOVP/DOPČ) 
 

Asistent finančného 
manažéra - 
personalista 

637027 
610620 

- uzatvára a ukončuje pracovno-právne vzťahy, sleduje ich platnosť 
na projekte, zabezpečuje styk so zdravotnými poisťovňami a 
sociálnou poisťovňou (prihlasovanie a odhlasovanie poistencov, 
mesačné hlásenia), 

- vedie personálnu agendu projektu v papierovej aj elektronickej 
forme v systéme SAP HR-PA zaraďuje zamestnancov do platovej 
triedy a stupňa podľa odpracovanej odbornej praxe, 

- vyhľadáva a spolupracuje pri výbere potenciálnych uchádzačov o 
pracovné miesto, zadáva neobsadené miesto do personálnej 
agentúry resp. zadávanie voľného miesta do evidencie úradu 
práce, 

- zabezpečuje archiváciu personálnych spisov 
- sleduje dodržiavanie Zákonníka práce, Zákona o výkone práce vo 

verejnom záujme spracovávanie prehľadov, výkazov a štatistík v 
oblasti personálnej agendy, 

- spolupracuje s manažérom projektu pri vykazovaní 
odpracovaných hodín na projekte a spolupracuje so zodpovedným 
riešiteľom pri riešení personálnej agendy.  

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 500 

8,77 € 
(DOVP/DOPČ) 

 

Manažér pre VO 637027 
610620 

- zodpovedá za správnosť vykonania verejného obstarávania tovarov 
a služieb pre účely projektu (akreditovaný kurz trénerov v 
participatívnych postupoch vzdelávania dospelých) v zmysle 
legislatívy EÚ a SR.  

Vlastný 
personál 
žiadateľa 

1 40 
11,50 € 

(DOVP/DOPČ) 

 
 
Sumy uvedené v poslednom stĺpci tabuľky personálne zabezpečenie predstavujú reálne mzdové výdavky, ktoré sú hradené z dvoch opatrení 
(multicieľový NP) v pomere 88,86 (SVK) : 11,14 (BSK). 
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(5) Riziká 
 

Súčasťou riadenia NP bude aj riadenie rizík, za ktoré bude zodpovedať hlavný 
projektový manažér v spolupráci s OKP a  s ostatnými členmi projektového tímu. V prípade 
zmien, resp. neočakávaných skutočností, ktoré budú ohrozovať realizáciu projektu, hlavný 
projektový manažér v spolupráci s OKP na základe vyhodnotenia vzniknutej situácie spracuje 
návrh na riešenie a zmeny v rámci NP. Za proces schvaľovania dôležitých zmien v stratégii a 
smerovaní projektu bude zodpovedný hlavný projektový manažér projektu. 

 

Riadenie  

a) právnych a personálnych rizík 

Riziko:  odstúpenie lektorov zabezpečujúcich vzdelávanie alebo expertov 
vykonávajúcich expertné činnosti v NP 

Opatrenia / predpoklady znižujúce riziko :  
Pri obsadzovaní vytvorených pozícií odborných pracovníkov bude v súlade 

s personálnou politikou žiadateľa zabezpečený výber kvalitných uchádzačov. Výber lektorov 
zabezpečujúcich vzdelávanie a expertov, ktorí budú v projekte vykonávať expertné činnosti 
bude schvaľovať OKP tak, aby bola v prípade potreby a v dostatočnom čase zabezpečená 
adekvátna a kvalitná náhrada (súčasťou výberu bude poradovník úspešnosti uchádzačov 
podľa zadefinovaných kritérií a v prípade potreby bude oslovený ďalší uchádzač v poradí 
podľa tohto poradovníka).  

Riziko:  vysoká administratívna záťaž žiadateľa súvisiaca s vysokým počtom expertov 
a lektorov v NP – personalistika, pracovné výkazy, účtovníctvo 

Opatrenia / predpoklady znižujúce riziko : 
Do realizácie projektu bude zapojený interný a externý personál žiadateľa, ktorý je 

dostatočne skúsený a kvalifikovaný pre zabezpečenie bezproblémovej realizácie projektu. 
V projektovom zámere je v nepriamych výdavkoch naplánovaných celkovo 10 pracovných 
pozícií, ktorých štruktúra, miera a forma zapojenia do riadenia projektu vytvára predpoklad, 
že aj v prípadoch rizika neplnenia termínovaných úloh napr. z dôvodu dlhodobej PN, zrušenia 
PP a pod. bude zabezpečená zastupiteľnosť a kvalitná a flexibilná implementácia projektu 
z pohľadu administratívy a riadenia. 
 
b)  ekonomických rizík  
 
Opatrenia / predpoklady znižujúce riziko:  

Predpokladom eliminácie prípadných ekonomických rizík je stabilita žiadateľa – IVPR 
ako príspevkovej organizácie MPSVR SR. Vzhľadom na charakter projektu nepredpokladáme 
jeho bezprostredné ohrozenie z dôvodu hospodárskej krízy, nakoľko plánované finančné 
prostriedky sú alokované z operačného programu pre plánované obdobie. Vzhľadom na 
plánovaný systém zálohových platieb a dobre nastavený systém finančného riadenia 
a plynulosť finančných tokov projektu, za ktoré bude zodpovedať hlavný finančný manažér, 
ako aj skúsenosti s realizáciou a zúčtovaním projektov podporených z prostriedkov 
štrukturálnych fondov predpokladáme bezproblémovú implementáciu projektu. 
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Za včasnú identifikáciu rizík v tejto oblasti a návrh riešení na ich elimináciu bude na 
strane žiadateľa zodpovedať hlavný finančný manažér, ktorý ihneď po zistení prípadných 
rizikových skutočností zabezpečí návrh riešenia a jeho implementáciu v spolupráci s OKP 
a hlavným projektovým manažérom. 
 
c)  rizík z nedosiahnutia cieľových hodnôt ukazovateľov  
 
Riziko:  nedostatočná účasť frekventantov na realizovanom vzdelávaní 

 
Opatrenia / predpoklady znižujúce riziko: 
 
- dodržiavanie časového harmonogramu realizácie, dôsledná kontrola zo strany hlavného 
projektového manažéra, opatrenie bude zamerané na zabezpečenie dosiahnutia čiastkových a 
následne aj finálnych výsledkov a výstupov v určenom čase, 
- dôsledný nábor frekventantov v spolupráci OKP,  
- priebežný monitoring výstupov práce expertných tímov a realizácie vzdelávania. 
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