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ÚVOD 
 

Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien 

na svete. Násilie páchané na ženách má rôzne formy – násilie páchané na ženách v párových 

vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená 

prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď. Jednou z najzávažnejších 

a najrozšírenejších foriem násilia páchaného na ženách je násilie páchané na ženách v párových 

vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia, partneri, alebo bývalí manželia 

a partneri1. Táto tendencia platí aj pre oblasť a vývoj na Slovensku.  

Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za takéto násilie 

považuje: „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý 

smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane 

vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo 

v súkromnom živote“. Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien rodovú podmienenosť násilia páchaného na ženách vysvetľuje takto: rodovo 

podmienené násilie je: „násilie, ktoré je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré 

postihuje ženy nepomerne viac“. 

Situácia v oblasti násilia na ženách a pomoci ženám ohrozeným násilím a ich deťom sa aj 

na Slovensku začala meniť začiatkom minulého desaťročia pod vplyvom ženských mimovládnych 

organizácií. Významným medzníkom boli dva ročníky kampane Piata žena, ktoré znamenali prelom 

v chápaní problematiky násilia na ženách v intímnych vzťahoch. Kampaň vytvorila podmienky 

pre novelizovanie niekoľkých zákonov v roku 2002, ktoré vytvorili podmienky pre efektívnejšie 

právne postihovanie páchateľov a zlepšili ochranu žien a ich detí. obetí.  

 Napriek pokroku stále v našej spoločnosti pretrváva mnoho mýtov o násilí páchanom 

na ženách v párových vzťahoch, tradičných predstáv o role žien v rodine a spoločnosti ako aj 

predsudkov. Okrem toho v spoločnosti prevláda značne vysoká miera tolerancie násilia. V dôsledku 

toho je násilie, ktoré ženy zažívajú v párových vzťahoch pomerne často zľahčované a nezriedka sa 

vina za násilie presúva z mužov, ktorí sa správajú násilne, na ženy. Násilie zo strany svojho manžela 

alebo partnera môže zažiť každá žena bez ohľadu na jej vzdelanie, spoločenské a ekonomické 

postavenie, rodinné zázemie, vek, náboženské vyznanie, farbu pleti, národnú príslušnosť alebo etnický 

pôvod. 

Závažná a stále nedoriešená, resp. neriešená je aj oblasť ochrany žien, ich životov, zabránenie 

poškodzovaniu zdravia, traumy ako aj ohrozovanie smrťou, až po vykonanie trestných činov týrania 

blízkej a zverenej osoby. Ochrana zdravia a životov žien zažívajúcich násilie, ktorú má zabezpečovať 

štát prostredníctvom relevantných inštitúcií tak, aby nedochádzalo k tragédiám a nezomierali ženy 

a ich deti v dôsledku násilia alebo domáceho násilia nie je dostatočná. Z viacerých uskutočnených 

rozhovorov v rámci prebiehajúcich výskumov žien žijúcich na vidieku, v zariadeniach sociálnej 

opatery a pomoci, zdravotne postihnutých, starších aj vidieckych žien, sa veľa žien zažívajúcich 

násilie stále obáva o svojej skúsenosti s násilím hovoriť. Tento trend nás oprávňuje konštatovať, že je 

vysoko pravdepodobné, že skúsenosti mnohých žien s násilím zostávajú skryté a teda neriešené 

a nepostihnuteľné, možno aj mlčky tolerované, bagatelizované.  

Podľa reprezentatívneho celoeurópskeho výskumu o násilí páchanom na ženách2, ktorý 

realizovala Agentúra Európskej únie pre základné ľudské práva (Fundamental Rights Agency - FRA) 

                                                           
 
1 Spracované podľa: Logar R. a kol.: Mosty k pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci, Manuál na účinnú 

spoluprácu medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia, Fenestra, 2007 
2 Fundamental Rights Agency, http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results  

http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results
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v roku 2012 na vzorke 42 000 žien v štátoch EÚ, má skúsenosť s fyzickým násilím zo strany 

intímneho partnera 22% slovenských žien starších ako 15 rokov a až 47% žien na Slovensku starších 

ako 15 rokov zažilo zo strany partnera nejakú formu psychologického násilia. So sexuálnym násilím 

zo strany partnera má skúsenosť 8% slovenských žien. Políciu po najzávažnejšom útoku zo strany 

partnera vyhľadalo 8% žien, z čoho je zjavné, že násilie páchané na ženách naďalej patrí medzi trestné 

činy s nízkou mierou ohlasovania. 

Na to, aby sme dokázali zabezpečiť ženám a deťom účinnú pomoc, podporu a ochranu, je 

potrebná účasť všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií. Žiadna inštitúcia a organizácia 

neuspeje v boji proti násiliu páchanému na ženách a ich deťoch samotná. Ženy zažívajúce násilie 

môžu prvý krát vyhľadať pomoc na rôznych inštitúciách. Pri hľadaní pomoci často čelia problému, že 

pomoc a podpora rôznych inštitúcií a organizácii nie je koordinovaná. Každá inštitúcia sa špecializuje 

na určitú oblasť a ženy, ktoré potrebujú pomoc, musia kontaktovať množstvo rôznych inštitúcií 

a organizácií. V mnohých prípadoch nie sú jednotlivé inštitúcie a organizácie prepojené a neprebieha 

medzi nimi pravidelná výmena informácií. Často sa preto samotné ženy vydajú na „cestu hľadania 

pomoci“ z jednej inštitúcie do druhej. V takejto situácii ženy často nesú bremeno sprostredkovateliek 

informácií. Informácie vytvárajú nevyhnutné prepojenie medzi inštitúciami a organizáciami v procese 

ochrany, pomoci a podpory žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí. Intervencie rôznych inštitúcií by 

mali byť úzko prepojené a mali by vytvárať reťaz intervencií, do ktorej budú zahrnuté všetky 

relevantné inštitúcie. Tie zabezpečia, že sa reťaz intervencií nepreruší, pretože by to mohlo ženy a deti 

vystaviť ďalšiemu nebezpečenstvu. Ochrana a bezpečie žien a detí musí byť primárnym cieľom 

intervencií a intervenčnej reťaze. Všetky intervencie musia byť primerané a účinné, aby ženám a 

deťom skutočne pomáhali a zabránili opakovanému násiliu.3 

 Multiinštitucionálny prístup má preto obrovský potenciál zvýšiť efektivitu ochrany, pomoci 

a podpory žien zažívajúcich násilie a prispievať k účinnej prevencii a eliminácii násilia páchaného 

na ženách.  

 Jedným z výstupov projektu Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách - PPEN2 je aj 

spracovanie tohto dokumentu  o multiinštitucionálnej spolupráci v prípadoch násilia páchaného 

na ženách. Tvorba výstupných dokumentov pre podporu prevencie a eliminácie násilia na ženách 

v prípade multiinštitucionálnej spolupráce (ďalej len MS) v rámci národného projektu PPEN2 sa 

začala realizovať od 1. februára 2015 a to vytvorením skupiny 8 expertov/iek – regionálnych 

koordinátorov/iek MS a hlavnej koordinátorky MS. Výberu regionálnych koordinátorov/iek MS 

predchádzalo výberové konanie. Následne regionálni/e koordinátori/ky MS zmapovali na území 

jednotlivých krajov možnosti zapojenia do spolupráce potenciálne inštitúcie/ organizácie, ktoré pri 

svojej činnosti prichádzajú do kontaktu so ženami, na ktorých je páchané násilie. Procesu vytvárania 

manuálu MS v prvom rade predchádzalo oslovovanie zainteresovaných inštitúcií a v druhom rade boli 

inštitúcie oslovené na nominovanie odborníkov/čok do pracovných skupín MS za každý kraj. Takto 

sme v priebehu mesiaca februára do 14. marca 2015 vytvorili 8 funkčných pracovných skupín MS, 

ktoré majú spolu 74 členov. Oslovili sme množstvo inštitúcií a organizácií (políciu, zdravotníctvo, 

Ústredie a úrady PSVR, prokuratúru, súdy, mestské polície, väznice, školstvo, psychologické 

poradenské centrá, advokátske kancelárie, cirkevné organizácie, VÚC, miestnu samosprávu) v daných 

regiónoch, spádových oblastiach, mestách, samosprávnych krajoch podľa zvolenej oblasti. Keďže 

účasť v regionálnych pracovných skupinách bola dobrovoľná a nie všetky inštitúcie a organizácie 

prejavili k tejto problematike rovnaký postoj alebo rovnaký záujem, zloženie pracovných skupín 

nebolo v každom kraji rovnaké. Vo väčšine krajov však boli v regionálnych skupinách zastúpené 

                                                           
 
3 Spracované podľa: Logar R. a kol.: Mosty k pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci, Manuál na účinnú 

spoluprácu medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia, Fenestra, 2007 
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kľúčové inštitúcie ako sú polícia, Úrady PSVR – SPODaSK, samosprávy, alebo mimovládne 

organizácie poskytujúce ženám zažívajúcim násilie a ich deťom pomoc a podporu. 

 Zastúpenie zainteresovaných inštitúcii na úrovni jednotlivých krajov bolo nasledovné: 

– Banskobystrický kraj:  

Úrad sociálnych práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica, 

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Dom sv. Alžbety n.o. Banská Bystrica, Ústav na 

výkon trestu Banská Bystrica, OZ Za dôstojný život Lučenec, Biskupský úrad Banská 

Bystrica, Okresný súd Banská Bystrica, Detský domov Signál ohrozenia, Centrum 

vzdelávania MPSVR SR, 

– Bratislavský kraj:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, mestská časť Bratislava Petržalka, 

Bratislavský samosprávny kraj, Akadémia PZ v Bratislave, Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky - sekcia civilného práva, OZ Pomoc ohrozeným deťom, Krajský súd 

Bratislava,  

– Košický kraj:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Košický samosprávny kraj, Magistrát mesta 

Košice, Mestský úrad mestskej časti Košice -Juh, Psychosociálne centrum Košice – ZNB 

Adlerova, Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice, 

– Nitriansky kraj:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Mestská polícia, 

Mestský úrad Nitra, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre, 

Fakultná nemocnica v Nitre, MVO – Centrum Slniečko, n.o., advokátska kancelária, školská 

psychologička, 

– Prešovský kraj:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Mestský úrad Prešov, Prešovský samosprávny 

kraj, Prešovská univerzita Prešov, Záujmové združenie žien MyMamy Prešov, SZČO (právne 

poradenstvo) Prešov, 

– Trenčiansky kraj:  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín, Mestský úrad Partizánske Fakultná nemocnica 

Trenčín, Okresný úrad vyšetrovania PZ Čadca, Okresný úrad Trenčín, Mesto Považská 

Bystrica, Policajný zbor SR Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj,  

– Trnavský kraj:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, 

Krízové stredisko, Azylový dom, Okresný úrad, Fakultná nemocnica Trnava, Klinická 

psychologička, 

– Žilinský kraj:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, Okresný súd Žilina, Kysucká nemocnica 

s poliklinikou Čadca, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Čadca, 

CSS ANIMA Liptovský Mikuláš, Polícia Martin, Náruč - Pomoc deťom v kríze, OZ Žena 

v Tiesni Martin. 

 

 Každá regionálna pracovná skupina mala minimálne 5 pracovných stretnutí. Členovia a členky 

každej skupiny, ako zástupcovia inštitúcií, vypracovávali dotazníky a štyri prípadové štúdie zamerané 

na rôzne druhy násilia páchaných na ženách, ako aj SWOT analýzy svojich organizácií a inštitúcií, kde 

zmapovali ich interné vlastnosti a externé podmienky (silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia), 

popísali vlastnosti organizácií, ktoré činnosti konkrétne vytypovaná inštitúcia v tejto oblasti robí, čo 
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by mala robiť, vykonávať a nerobí, zmapovať (externé podmienky a príležitosti, ale aj externé 

ohrozenia) a takto vykonávať kroky smerujúce k multiinštitucionálnej spolupráci. 

 Venovali sa problémom, s ktorými sa stretávajú jednotlivé inštitúcie v oblasti riešenia násilia 

páchaného na ženách z ich pohľadu. V rámci postupu činností pracovných skupín prichádzalo 

k zmapovaniu súčasnej situácie v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách v regióne, k popisu 

súčasných možností a faktorov, ktoré ovplyvňujú elimináciu násilia na ženách v regióne, a súčasnej 

podpore prevencie násilia na ženách v regióne, meste, spádovej oblasti.  

 Aj na základe vyššie uvedeného obsahu, ale aj pre naplnenie cieľov a využiteľnosti manuálu, 

navrhol riešiteľský kolektív nadpis výstupu podaktivity 1.3 Multiinštitucionálna spolupráca ako 

„Multiinštitucionálna spolupráca na Slovensku, ako nevyhnutný predpoklad účinnej pomoci 

ženám zažívajúcim násilie. Súčasný stav a odporúčania. Manuál multiinštitucionálnej 

spolupráce v prípadoch násilia páchaného na ženách“. 

Tento materiál nie je návodom na vytvorenie konkrétnej podoby systému koordinovanej 

intervencie a spolupráce medzi inštitúciami pri riešení prípadov a problematiky násilia páchaného na 

ženách. Ide o dokument, ktorý pomerne podrobne mapuje súčasnú situáciu v poskytovaní pomoci, 

podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a definuje základné podmienky 

na systémovej úrovni, ktoré je potrebné naplniť na to, aby sa mohla začať rozvíjať diskusia 

o komplexnom systéme multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie a jeho konkrétnej podobe.  

 Dôvodom pre takéto zameranie dokumentu je skutočnosť, že na Slovensku neexistuje 

dlhodobá tradícia rozvíjania spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami, ktoré prichádzajú do 

kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. V niektorých krajoch SR je možné v posledných 

rokoch vidieť iniciatívy na budovanie spolupráce, ktoré zväčša iniciovali ženské MVO. Doposiaľ ide 

o neformálnu spoluprácu, ktorá je však neoceniteľná v zmysle budovania dôvery medzi MVO 

a štátnymi a verejnými inštitúciami a otvárania priestoru na výmenu skúseností, vzdelávanie, 

zvyšovanie úrovne zručností a nevyhnutnú diskusiu o cieľoch a princípoch multiinštitucionálnej 

spolupráce. Skúsenosti s rozvíjaním takejto spolupráce a intervencie zo zahraničia však ukazujú, že ide 

o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje nielen zmenu vo vnútri inštitúcií, ale aj širšiu zmenu postojov 

a v neposlednom rade aj množstvo zásadných systémových zmien vrátane legislatívnych. 

Pre realizáciu systémových zmien je potrebné najskôr vytvoriť podmienky. Ich vytváraniu by mala 

predchádzať odborná diskusia a rovnako je pre vznik dobrého systému multiinštitucionálnej 

spolupráce potrebná dostatočná politická vôľa na strane štátu a jeho predstaviteľov a predstaviteliek. 

Zmapovanie a poznatky o súčasnej situácii a možnostiach inštitúcií a organizácií poskytovať ochranu, 

pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom je nevyhnutnou súčasťou tohto procesu, aby 

sme zistili, čo v našom systéme máme a čo z toho funguje; čo ešte nemáme a potrebujeme vytvoriť 

a zaviesť do praxe a podobne. 

 V rámci mapovania súčasnej situácie je manuál zameraný na tri hlavné oblasti: v prvej, 

prostredníctvom dotazníkov pre inštitúcie, mapujeme jednako ich očakávania a potreby 

k multiinštitucionálnej spolupráci, ale aj rozsah a úroveň vzdelávania v téme násilia na ženách v rámci 

inštitúcie; existenciu metodík, nástrojov a smerníc pre riešenie prípadov násilia v jednotlivých 

inštitúciách; existenciu strategických materiálov a zber a spracovanie údajov o násilí páchanom 

na ženách.  

V druhej hlavnej obsahovej časti sa manuál venuje základným demografickým a štatistickým 

ukazovateľom v súvislosti s násilím na ženách za jednotlivé kraje, SWOT analýzam jednotlivých 

krajov a celkovej SWOT analýze za SR – pomenúva silné a slabé stránky súčasného stavu riešenia 

problematiky násilia páchaného na ženách v inštitúciách, MVO a na systémovej úrovni, ako aj 

príležitosti na rozvíjanie silných a elimináciu slabých stránok a identifikuje ohrozenia, ktoré môžu 

zásadne vplývať na rozvoj multiinštitucionálnej spolupráce v budúcnosti.  
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Tretia časť manuálu je analýzou súčasných možností ochrany, pomoci a podpory a intervencií 

v prípadoch násilia páchaného na ženách – táto časť analyzuje, na štyroch konkrétnych prípadových 

štúdiách, postupy jednotlivých inštitúcií a organizácií zastúpených v multiinštitucionálnych skupinách 

v jednotlivých krajoch; mieru, do ktorej je možné hovoriť o koordinovaných postupoch a ponúka aj 

návrhy na zvýšenie účinností intervencií prostredníctvom lepšej koordinácie postupov a intervencií. 

Štvrtá kapitola je zameraná na východiská, princípy a ciele multiinštitucionálnej spolupráce – 

na proces ich tvorby v multiinštitucionálnych skupinách. Kapitola zároveň uvádza konkrétne návrhy 

spoločných východísk, princípov a cieľov multiinštitucionálnej spolupráce, ktoré vzišli z diskusií 

v MS skupinách v jednotlivých krajoch. 

Posledná kapitola manuálu je venovaná identifikovaniu základných podmienok na systémovej 

úrovni, ktoré je potrebné splniť pre to, aby sme mohli v budúcnosti viesť odbornú diskusiu 

a navrhovať konkrétnu podobu komplexného systému multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie, 

vrátane návrhu mapy takejto spolupráce. Návrhy v tejto kapitole opäť vychádzajú z výstupov práce 

multiinštitucionálnych skupín v jednotlivých krajoch. 

 Manuál obsahuje dve prílohy. Pôvodne pripravenú  časť ako Prílohu č. 3 manuálu MS s 

názvom: Záznam odpovedí za jednotlivé kraje zhrnuté koordinátorom a koordinátorkami MS do 

zdrojového dotazníka, boli na základe súhlasu autorského kolektívu oddelené od manuálu a údaje 

v nej obsiahnuté boli odovzdali pre využitie  Inštitútu pre výskum práce a rodiny Bratislava (v rozsahu 

cca 150 strán) ako samostatný materiál. Obsahuje stanoviská jednotlivých členov/niek všetkých osem 

krajských skupín MS,  ku všetkým štyrom prípadovým štúdiám. Predpokladáme, že takýto materiál 

alebo jeho časti IVPR využije a zúročia sa v ňom obsiahnuté ojedinele zaznamenané odpovede a 

reakcie inštitúcií MS podľa zdrojového dotazníka. 

Veríme, že manuál prispeje nielen k rozvoju multiinštitucionálnej spolupráce pri riešení 

problematiky násilia páchaného na ženách na Slovensku, ale bude aj jedným z dôležitých krokov 

na ceste k dosiahnutiu existencie funkčného systému koordinovanej spolupráce a intervencie 

v budúcnosti. 

 

         Autorky a autor 
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1 SLOVNÍK POJMOV V PROBLEMATIKE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH 

 

 V tejto časti definujeme základné pojmy, ktoré sa spájajú s problematikou násilia páchaného 

na ženách. Pri zostavovaní slovníka pojmov sme vychádzali z definícii a vymedzení pojmov ako ich 

uvádzajú medzinárodné dohovory a zahraničné i slovenské odborné publikácie a štúdie o problematike 

násilia páchaného na ženách. 

 

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie a rozumejú sa ním všetky činy 

rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale 

aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo 

svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.4 

 

Domáce násilie sú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa 

vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi 

alebo partnermi, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločné bydlisko.5 

 

Rod je súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná 

spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.6 

 

Rodovo podmienené násilie na ženách je násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena 

alebo ktoré ju postihuje nepomerne viac.7 

 

Špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú organizácie poskytujúce 

škálu možností, ktoré umožňujú žene vytvoriť si pocit bezpečia, žiadať spravodlivosť a prekonať 

traumu. K týmto možnostiam patria napríklad: poradenské centrá, obhajoba práv žien, bezpečné 

ženské domy, krízové telefonické linky, svojpomoc, právne poradenstvo a podobne.  

 Základným cieľom týchto podporných služieb je poskytnúť ženám priestor, v ktorom sa 

nebudú báť hovoriť, kde im budú dôverovať a rešpektovať ich a kde nájdu široké možnosti podpory 

a pomoci. Ženy by k nim mali mať prístup bez akýchkoľvek právnych alebo iných požiadaviek, mali 

by im poskytované bezplatne a tak dlho, ako ich potrebujú. Podporné služby pracujú na základe 

princípov dôvery, bezpečia a posilnenia. 

 Špecializované podporné služby majú svoj pôvod v mimovládnom sektore. Len za 30 rokov 

vďaka vzájomnej výmene skúseností ženské organizácie nielenže vytvorili rozličné kontexty, 

v ktorých ženy dokážu hovoriť o násilí, ktoré zažili, ale dostali do povedomia predtým skryté, 

súkromné a tradičné praktiky, považované za normálne. 

 Medzinárodné skúsenosti a prax naznačujú, že služby poskytované špecializovanými MVO 

najviac zodpovedajú potrebám žien, ktoré zažili násilie, a preto by tieto MVO mali byť uznané 

a podporované vládami. Mali by byť hlavnými poskytovateľmi služieb a kľúčovými partnermi 

štátnych inštitúcií, najmä polície a súdov pri vypracovávaní efektívnejších intervencií.8 

 

                                                           
 
4 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), Článok 3, Rada 

Európy, 2011 
5 Tamtiež. 
6 Tamtiež. 
7 Tamtiež. 
8 Spracované podľa: Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 

2008, str. 8 – 9, http://www.coe.int/equality/ 

http://www.coe.int/equality/
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Špecializované poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a ich deti patria medzi podporné 

služby. Viacero medzinárodných dokumentov, napr. Pekinská akčná platforma, opakovane zdôrazňujú 

potrebu dlhodobej podpory, aby sa predišlo ujme spôsobenej násilím. V tomto smere sa v mnohých 

krajinách osvedčili poradenské centrá poskytujúce takúto špecifickú pomoc a podporu vo forme 

poradenstva. Vo svojej práci vychádzajú z potrieb žien a ich detí a zo základných princípov pre 

špecifické podporné služby ako sú dôverovať skúsenosti žien, neobviňovať ženy z násilia, ktoré zažili 

a podporovať právo žien na sebaurčenie.9  

 

Bezpečné ženské domy sú jedným z typov špecifickej podpornej služby pre, ktorého primárnym 

účelom je zaistiť ženám a zažívajúcim násilie a ich deťom bezpečie prostredníctvom bezpečného 

ubytovania. Okrem toho, bezpečné ženské domy poskytujú aj poradenstvo; pomoc deťom, ktoré boli 

svedkami násilia voči ich mame alebo ho priamo zažili; asistenciu kontakte s inštitúciami alebo pri 

hľadaní stáleho bývania a práce a podobne. Vo svojej práci uplatňujú základné princípy pre špecifické 

podporné služby popísané vyššie a venujú sa aj oblasti prevencie, najmä zvyšovaniu povedomia 

verejnosti o násilí páchanom na ženách. Sú teda viac než len strechou nad hlavou.10 Aj keď sa 

pôvodne bezpečné ženské domy spájajú s násilím páchaným na ženách v intímnych vzťahoch, môžu 

byť prístupné všetkým ženám vystaveným násiliu, alebo sa môžu špecializovať na iné formy násilia 

páchaného na ženách.11 

 

Centrá pre obete znásilnenia sú mimovládne organizácie, ktoré poskytujú kombinované služby ako: 

krízové linky, právne poradenstvo, obhajoba ľudských práv a svojpomoc v rámci podpory žien 

a dievčat, ktoré sa v ostatnom čase alebo v minulosti stali obeťami útokov. Zaužívanou zásadou je, že 

o ohlásení útoku štátnym inštitúciám rozhodujú ženy. Preto pracujú s oveľa širšou skupinou 

užívateliek služieb ako centrá pre obete sexuálnych útokov so ženami, ktoré sa rozhodli neosloviť 

políciu, a ženami, ktoré bojujú s často dlhodobými následkami zneužívania v minulosti.12 

 

Minimálne štandardy pre podporné služby sú štandardy, ktoré vydala Rada Európy v roku 2008 

a vzťahujú sa na všetky nevyhnutné podporné služby a ich zložky, stanovujúce základné princípy, 

kapacitnú úroveň jednotlivých služieb, ako aj kvalitatívne parametre na poskytovanie jednotlivých 

špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.13 

 

  

                                                           
 
9 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 2008, str. 10 

http://www.coe.int/equality/ 
10 Spracované podľa: More than a Roof over your Head: A Survey of Quality Standards in European Women’s Refuges, WAVE 

Office/European Information Centre Against Violence, Vienna, 2002, str. 5 
11 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 2008, str. 10 

http://www.coe.int/equality/ 
12 Tamtiež, str. 12 
13 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov, 

Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 10 

http://www.coe.int/equality/
http://www.coe.int/equality/
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OCHRANY, PODPORY 

A POMOCI ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE A ICH DEŤOM  
 

 V nasledujúcej časti uvádzame súčasný stav ochrany, podpory a pomoci ženám, zažívajúcim 

násilie. Taktiež približujeme základné údaje o jednotlivých krajoch Slovenska s dôrazom na údaje, 

ktoré súvisia s problematikou násilia páchaného na ženách ako sú napr. dostupná špecifická pomoc 

a podpora pre ženy zažívajúce násilie a ich deti alebo štatistické údaje niektorých inštitúcií 

poukazujúce na ich efektivitu pri identifikácii a riešení prípadov násilia páchaného na ženách.  

 

2.1 Legislatíva a strategické dokumenty SR 

 

Na Slovensku v predchádzajúcich rokoch došlo k viacerým novelizáciám napríklad 

Občianskeho súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka, ale aj Trestného poriadku a Trestného 

zákona, ktoré umožňujú pre účastníkov alebo obete iné postavenie v prístupe napr. k právnej pomoci, 

bezplatnému poradenstvu a pod.. Novelou zákona o sociálnych službách (zákon č. 448/2013 Z.z.) 

zadefinovala rodovo podmienené násilie ako situáciu, ktorá vyžaduje intervenciu zo strany štátu a iné 

zmeny v poskytovaní služieb.  

Správa o násilí páchanom na ženách monitoruje rozsah a pokrok v oblasti násilia na ženách za 

roky 2012 a 2013. V správe je vyhodnotený rozsah a účinnosť intervencií poskytovaných obetiam 

násilia na ženách. Slovenská republika podpísala tzv. Istanbulský dohovor Rady Európy 

o predchádzaní násilia na ženách a pripravuje jeho ratifikáciu. Dohovor je postavený na štyroch 

pilieroch a to Prevencia, Ochrana, Stíhanie násilných osôb a Integrovaná politika – v nich efektívna 

medzisektorová spolupráca na vládnej, regionálnej, miestnej úrovni a tiež s národnými inštitúciami pre 

ľudské práva a MVO. Istanbulský dohovor má za cieľ viesť a motivovať štáty k nulovej tolerancii 

násilia v spoločnosti, k vytvoreniu Európy bez násilia páchaného na ženách a domáceho násilia a k 

odstráneniu diskriminácie žien a dosiahnutie rodovej rovnosti ako previazanosť s elimináciou násilia. 

Kladie si za úlohu ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať im, trestne stíhať 

za násilie a odstrániť násilie. Navrhuje vytvorenie komplexného rámca, politiky a opatrenia 

na ochranu a podporu všetkých obetí násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Podporovať 

medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti ako aj poskytnúť podporu a pomoc organizáciám a orgánom 

činným v trestnom konaní, aby mohli efektívne spolupracovať na vytvorení integrovaného prístupu na 

odstránenie násilia na ženách a domáceho násilia. 

Ako vyplýva z monitoringu sociálnych služieb,14 v oblasti násilia na ženách je v regiónoch 

Slovenska dostupných 52 subjektov poskytujúcich služby tejto cieľovej skupine; z toho je ale iba 16, 

ktoré majú potenciál napĺňať „Minimálne štandardy RE“ a poskytovať špecializované služby ženám 

zažívajúcim násilie. Viacerí poskytovatelia sa primárne zameriavajú na domáce násilie, resp. 

na ochranu detí pred násilím15 v zariadeniach, ktoré poskytujú pobytové služby ženám ohrozeným 

násilím a spĺňajú minimálne štandardy RE na 75 %, je celkovo 238 miest pre ženy a ich deti.  

Napriek priebežnému plneniu úloh stanovených v akčných plánoch a viditeľnému posunu 

v problematike násilia na ženách za posledné roky na Slovensku stále však chýba systémový prístup 

a koordinované zabezpečenie pomoci ženám zažívajúcim násilie, aj systematická primárna prevencia 

tohto násilia. 

                                                           
 
14 Holubová – Filadelfiová, 2013.  
15 Väčšinou ide o akreditované subjekty podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. 
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 V materiály, ktorý sa odvoláva na správu „Násilie páchané na ženách, celoeurópsky 

prieskum“, ktorý zverejnila Agentúra EÚ potvrdili, že násilie a hlavne rodovo podmienené násilie 

v Európe dosahuje úroveň epidémie. Je to ďalší dôvod k tomu, aby sa spojili sily celého spoločenstva 

na odstránenie násilia na ženách. Nakoľko fenomén násilia presahuje hranice štátov Európy, jeho 

riešenie musí byť globálne. V správe sa konštatuje, že sa prejavuje čoraz viac ako druh „meta – 

násilia“, teda ako viac typov násilia kumulované v jednom prípade. Riešenie si vyžaduje niečo viac 

ako len politickú vôľu – preskúmanie na nadnárodnej úrovni, multiinštitucionálne spojenie v boji proti 

hrozbe násilia, s využitím napr. programu a výsledkov Daphne III – program Európskej komisie, ktorá 

chcela prispieť k riešeniu ochrany detí, mladých ľudí a žien pred všetkými formami násilia 

a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia, pohody a sociálnej súdržnosti, s konkrétnym cieľom 

prispieť k prevencii a bojovať proti všetkým formám násilia na verejnosti alebo v súkromí, vrátane 

sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi, na prijímanie preventívnych opatrení 

poskytovanie podpory a ochrany obetiam a ohrozeným skupinám.  

 Rovnaký cieľ ochrany obetí násilia komplexným spôsobom možno nájsť v smernici 

Európskeho parlamentu 2011/99/EÚ zo dňa 13. decembra 2011, ktorá navyše zavádza mechanizmus 

pre justičnú spoluprácu, ktorá má za cieľ zabezpečiť túto ochranu, kedy obeť násilia vykonáva jeho/jej 

právo na voľný pohyb v rámci EÚ: Európsky ochranný príkaz. Európsky ochranný príkaz (EPO) si 

kladie za cieľ zabezpečiť, aby obete násilia vrátane obetí násilia na základe pohlavia, ktorí získali 

ochranu v niektorom z členských štátov EÚ, mohli naďalej dostávať túto ochranu, aj keď sa 

presťahovali do iného členského štátu. Tento princíp, ktorý sa zdá byť tak samozrejmý a tak 

jednoduchý, predstavuje veľké množstvo problémov. 

 Európska únia preto vytvorila počet nástrojov, ako je napríklad EPO, aby zaručili, že 

rozhodnutie súdu sa v jednom z členských štátov tiež vykoná v iných členských štátoch ako je 

stanovené v článku 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pri poskytovaní toho, že súdna spolupráca 

znamená vzájomné uznávanie rozsudkov a súdnych rozhodnutí. V januári 2015 vypršal termín, 

v ktorom členské štáty EÚ museli prijať vhodné opatrenia na vykonanie smernice. Avšak, aj cez 

všetky tieto snahy, heterogenity a existujúce ochranné opatrenia týkajúce sa násilia páchaného 

na ženách v členských štátoch, dôsledkom ich rozdielneho práva, historických, geografických 

a politických tradícií, nedochádza k harmonizácii ochrany obetí v EÚ. Tieto otázky sú jadrom zatiaľ 

len prvých výstupov výskumného projektu Epogender, ktorých časť kapitoly 3.25 Slovensko, 

prezentujeme ďalej. (autori Teresa Freixes Sanjuan, Laura Román Martín). V slovenskom právnom 

poriadku neexistujú žiadne špecifické regulácie násilia na základe pohlavia a ani ich právne definície. 

To znamená, že ustanovenia týkajúce sa ochrany obetí rodovo podmieneného násilia sú zahrnuté 

do rôznych všeobecnejších právnych nástrojov, ako sú napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok, 

Občiansky zákonník a Občiansky súdny poriadok. V Slovenskej republike majú až tri orgány 

právomoc zasahovať do prijatia ochranných opatrení, ktoré sú spojené so súdnym príkazom pre 

násilnú osobu a jej vykázaním zo spoločného obydlia: policajti (krátkodobé vykázania, max. 

48 hodín); občianske súdne orgány (preventívne opatrenie, ktoré majú byť rozhodnuté do 48 hodín, aj 

keď jej dĺžka závisí na sudcovi); a trestné súdne orgány (trestné sankcie ako hlavný trest alebo ako 

náhrada za odňatie slobody). V konečnej fáze projektu Epogender predpokladá, že na základe 

národných správ umožní vykonať komparatívnu analýzu vnútroštátnych právnych príkazy s cieľom 

odhaliť rozdiely a podobnosti, ktoré existujú v prístupe k právu v oblasti postihu, prevencie 

a eliminácie násilia na ženách v jednotlivých štátoch EÚ.  

 V snahe komplexnejšie, systematicky, účelnejšie zmeniť a riešiť uvedenú nepriaznivú situáciu 

v prospech žien ohrozených násilím a ich detí na Slovensku prijala vláda SR tri nasledovné 

dokumenty: Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách 

(2004) a Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 

2008 (2005) a Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 
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2009 – 2012 a Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách 2014 až 

2019 (2013), vypracované MPSVR SR, ORRRP.  

 Všetky vyššie uvedené dokumenty a materiály, z ktorých vychádzali, jednoznačne 

konštatovali, že na Slovensku nie je dostatok špecializovaných služieb ani na úrovni minimálnych 

európskych štandardov, pričom nie sú metodiky a štandardné postupy práce v rámci pomoci ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom, je nedostatočná a v rámci viacerých regiónov SR absentujúca 

koordinácia služieb a pomáhajúcich profesií v prospech žien ohrozených násilím, ako aj nulový 

systém finančného zabezpečenie služieb pre ženy ohrozené násilím.  

 

2.2 Národné projekty a ďalšie iniciatívy na podporu riešenia NPNŽ v SR  

 

 Na podporu prevencie násilia na ženách a ich deťoch a s cieľom napomôcť eliminácii 

všetkých foriem násilia na ženách boli v SR účelovo vyčlenené finančné prostriedky z Európskeho 

sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) až v roku 2014, kedy sa začala realizácia národných projektov 

v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia: Projekt 1 „Prevencia a eliminácia 

násilia na ženách“ (PPEN1) a Projekt 2 „Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách“ 

(PPEN2). Hlavnou náplňou projektu 1 je podpora existujúcich a zriadenia a prevádzkovanie nových 

azylových domov (tzv. bezpečných ženských domov) a súvisiacich služieb špecializovaného 

sociálneho poradenstva na celom Slovensku tak, aby bola zabezpečená ich regionálna dostupnosť 

v každom samosprávnom kraji. Tieto zariadenia poskytujú komplexné služby ženám, zažívajúcim 

domáce násilie a ich deťom. Dôležitým široko využiteľným a pre ženy ohrozené násilím ako aj ľudí 

z ich okolia „hmatateľným“ výstupom projektu bola príprava celonárodnej nonstop bezplatnej 

telefonickej linky s číslom 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie. Linka bola v januári 2015 

testovaná v skúšobnej prevádzke a od februára 2015 bezplatne poskytuje poradenstvo a pomoc pre 

stovky volajúcich.  

 V roku 2014 bola z Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej iba „NFMˮ) a súčasne aj 

zo štátneho rozpočtu významne posilnená agenda prevencie a eliminácie násilia na ženách a domáceho 

násilia, v rámci realizovaného programu SK09 - Rodovo podmienené a domáce násilie, ktorého 

správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky a partnermi sú Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada 

Európy. Tak ako uvádza vyššie uvedená správa, pri zabezpečení synergie realizovaných projektov 

a použitých finančných prostriedkov na oblasť násilia na ženách, je kľúčovým projektom, ktorý bol 

podporený z NFM - zriadenie Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce 

násilie (ďalej iba „KMCˮ). Cieľom KMC je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú 

celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo podmieneného a domáceho násilia. 

V rámci KMC bude vytvorený expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu 

systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia 

páchaného na ženách a domáceho násilia. KMC bude zabezpečovať odbornú koordináciu aktivít 

prostredníctvom metodických usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej prevencie ako 

i eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvárať podmienky pre multiinštitucionálnu 

spoluprácu pomáhajúcich profesií a zabezpečovať systém vzdelávania týchto profesií. Uskutočňovanie 

výskumov a monitoring bude rovnako predstavovať dôležitú úlohu v rámci projektu. V súčasnosti 

prebieha v rámci aktivít KMC príprava zákona o prevencii rodovo podmieneného násilia na ženách 

vrátane domáceho násilia na ženách. Tiež príprava metodológie výskumov v problematike násilia 

na ženách a ich deťoch ako aj príprava vzdelávania pomáhajúcich profesií v rámci 

multiinštitucionálnej spolupráce – participujúcich na prevádzkovaní sociálnych a zdravotných služieb. 

Je pripravené vzdelávanie pre orgány činné v trestnom konaní, vrátane potrebných metodík a príručiek 

eliminujúcich viktimizáciu. Očakáva sa aj výstup v podobe metodiky štandardných postupov pre prácu 



17 

 

krízovej intervencie - pomoc ženám zažívajúcim násilie alebo ohrozené násilím za podpory mediálnej 

kampane pre scitlivenie spoločnosti v oblasti násilia na ženách. Partnermi projektu sú Inštitút pre 

výskum práce a rodiny, Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie a Rada Európy. Dá sa 

predpokladať, že aktivity z načrtnutých projektov budú dokončované a finančne zabezpečované 

z iných projektov a zdrojov. Predpokladáme tiež, že projekty podporené prostredníctvom NFM a ESF 

prispejú k zabezpečeniu účinnej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom ale aj iným obetiam 

násilia a domáceho násilia. Vytvoria širšie predpoklady na začatie aj pokračovanie existujúcej MS. 

Pre stanovenie a napĺňanie cieľov v oblasti ochrany detí pred násilím bolo k 1. marcu 2014 

zriadené Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (ďalej len 

„NKS“) ako samostatný útvar v štruktúre MPSVR SR. Ako sa uvádza v Informácii o napĺňaní cieľov 

Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti NKS k 31.3.2015, NKS sa okrem iného 

podarilo definovať zodpovednosť a vzťah medzi zainteresovanými subjektmi na národnej 

a regionálnej úrovni a vytvoriť koordinačný mechanizmus pre komunikáciu medzi jednotlivými 

ministerstvami a ďalšími štátnymi a občianskymi organizáciami na všetkých úrovniach. Základným 

zámerom Národnej stratégie je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny vo vnímaní a riešení násilia páchaného 

na deťoch dôsledným prepojením a zintegrovaním čiastkových politík do efektívneho a funkčného 

mechanizmu pre komplexné a systematické riešenia násilia páchaného na deťoch. Už v koncepcii 

a princípe práce a plánu prípravy dokumentu, akým stratégia je, pojednáva o deťoch ohrozených 

násilím – o tých najzraniteľnejších článkoch spoločnosti a ich ochrane a cesta tvorby materiálu 

smerovala zhora – určením, nariadením, stanovením spolupráce a kontrolou tohto procesu cez páky 

rezortného štátneho orgánu. 

 

2.3 Organizácie pôsobiace v oblasti násilia páchaného na ženách  

 

 V súčasnosti na Slovensku v rámci realizovaných projektov, ale aj za pomoci a podpory 

feministicky orientovaných zástupkýň mimovládnych organizácií, pokračuje v rozmanitých formách 

informačná kampaň na podporu a pomoc ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ich deťom. 

Viaceré organizácie poskytujú širokú škálu služieb pre týrané ženy, obete násilia, či už domáceho 

alebo partnerského násilia. Do boja proti násiliu v spoločnosti sa zapojil štátny aj súkromný sektor, 

cirkevné, charitatívne aj mnohé dobrovoľnícke organizácie a inštitúcie. Viaceré mimovládne 

organizácie, poskytujúce pomoc v oblasti partnerského–rodovo podmieneného alebo domáceho 

násilia, poskytujú informačné a poradenské služby aj na svojich webových stránkach. 

 Medzi jednoznačne vyprofilované organizácie špecializované na rodovo podmienené násilie 

na ženách (zo strany intímneho partnera) na Slovensku možno zaradiť zariadenia núdzového bývania 

(ďalej len „ZNB“) alebo iný typ krízového bývania špecializovaného na rodovo podmienené násilie 

páchané na ženách (zo strany intímneho partnera): 

 Subjekt Druh poskytovaných služieb, špecializácia a kapacita kraj 

1.  Brána do života, Krízové 

centrum, o.z., Bratislava 
Bezpečný ženský dom 

BSK 

2.  Centrum Slniečko, Nitra  Bezpečný ženský dom NSK 

3.  DOMOV – DÚHA, o.z., 

Bratislava 

Bezpečný ženský dom (od septembra 2015), s kapacitou 6 

rodinných miest, alebo 10 miest pre ženy 

BSK 

4.  KOTVA, n.o. Trebišov 20 (ZNB) KSK 

5.  Pomoc ohrozeným deťom, 

o.z., Bratislava 
Utajené bývanie s kapacitou 6 miest 

BSK 

6.  
ZZŽ MyMamy, Prešov 

ZNB s utajenou adresou s kapacitou 11 miest (perspektíva 

Bezpečného ženského domu s kapacitou 31 miest od 9/2015)  

PSK 
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 Medzi špecializované poradne pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie (zo strany 

intímneho partnera) možno v SR zaradiť: 

 Subjekt Druh poskytovaných služieb, špecializácia a kapacita kraj 

1.  
Centrum Slniečko, Nitra  

Špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia – 

ženy, matky s deťmi (širšia profilácia aj na deti)  

NSK 

2.  o.z. Aliancia žien 

Slovenska, Bratislava 

Špecializovaná poradňa pre domáce násilie páchané 

na ženách a ich deťoch  

BSK 

a TTSK 

3.  o.z. Brána do života, 

Bratislava 

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti 

BSK 

4.  o.z. DOMOV – DÚHA, 

Bratislava 

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti 

BSK 

5.  o.z. HANA, Spišská Nová 

Ves  

Poradenské centrum, ktoré poskytuje špecializované služby 

pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 

KSK 

6.  o.z. Pomoc ohrozeným 

deťom, Bratislava 

Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a 

sexuálneho zneužívania 

BSK 

7.  o.z. Pomoc rodine, 

Michalovce 

Špecializované sociálne poradenstvo pre obete domáceho 

násilie – ženy a ich deti  

KSK 

8.  o.z. PROGRESFEM, 

Poprad  

špecializované sociálne poradenstvo pre ženy a deti 

na ktorých je páchané násilie 

PSK 

9.  
PTC Náruč, Čadca  

sociálne služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom 

z hľadiska Európskych štandardov  

ZSK 

10.  

Fenestra, Košice  

Poradenské centrum Fenestra - Špecializovaná poradňa pre 

ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie (násilie 

na ženách v intímnych vzťahoch)  

KSK 

11.  
MyMamy, o.z., Prešov 

Špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie 

v intímnych vzťahoch  

PSK 

12.  Žena v tiesni o.z. Martin  Špecializovaná krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie  ŽSK 

 

  

 Čo sa týka údajov o výskyte násilia páchaného na ženách, použili sme najnovšie údaje za celé 

územie Slovenska, ktoré vzišli z celoeurópskeho výskumu Agentúry Európskej únie pre základné 

práva (ďalej len „Výskum FRA“) realizovaného v roku 2012, nakoľko ich regionálne triedenie nemusí 

byť presné.  

 V oblasti dostupnej špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v jednotlivých 

krajoch SR sme sa pre účely tohto materiálu rozhodli za jednotlivé kraje uviesť len špecializované 

poradenské centrá, ktoré sa venujú poskytovaniu špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim 

násilie a zariadenia núdzového bývania.  

 Zariadenia núdzového bývania (ďalej len „ZNB“) sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v súčasnosti tie zariadenia, ktoré sú oprávnené poskytovať pomoc a podporu 

osobám ohrozeným násilím, teda aj ženám ohrozeným alebo zažívajúcim násilie. Východiskom pre to, 

ktoré poradenské centrá a ZNB uvádzame v tejto kapitole, bol Monitoring sociálnych služieb pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov16 realizovaný Inštitútom pre výskum 

práce a rodiny, ktorý mapuje existujúce poradenské služby a ubytovacie zariadenia z pohľadu miery 

napĺňania európskych minimálnych štandardov. 

                                                           
 
16 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012 
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K tejto časti je však potrebné poukázať na to, že vo všetkých krajoch SR existujú aj všeobecné 

sociálne služby, na ktoré sa ženy zažívajúce násilie obracajú, keď hľadajú pomoc a podporu. 

V dôsledku pretrvávajúceho nedostatku úzko špecializovanej pomoci a podpory na Slovensku a zvlášť 

v niektorých regiónoch, tieto všeobecné sociálne služby čiastočne suplujú špecifickú pomoc a podporu 

pre ženy zažívajúce násilie. Chýba im však potrebná špecializácia a súlad s princípmi poskytovania 

pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie definované európskymi minimálnymi štandardmi.  

 

2.4 Prevalenčné a administratívne údaje z oblasti násilia páchaného na ženách  

 

V tejto časti sú využité  administratívne údaje informácie  z oblasti násilia páchaného na ženách17 , 

najmä z Monitoring-u sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, ako aj výsledky  prevalenčného 

výskumu FRA.  

 Cieľom celoeurópskeho výskumu FRA bolo získať celoeurópske porovnateľné údaje 

o výskyte násilia páchaného na ženách, ktoré by boli základom pre tvorbu politík a ďalších opatrení 

v tejto oblasti. Na Slovensku bolo realizovaných 1 512 rozhovorov na vzorke reprezentatívnej pre 18 – 

74 ročné ženy, vybraných náhodným výberom, realizované vyškolenými anketárkami. Základné 

triedenia za všetky krajiny, vrátane Slovenskej republiky sú dostupné v on-line databáze FRA 

na webovej stránke http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results.  

 Výsledky celoeurópskeho výskumu potvrdili pretrvávanie vysokej miery prevalencie (rozsahu 

výskytu násilia páchaného na ženách v populácii) násilia na ženách na Slovensku dosahujúcu 

európsky priemer. Niektoré ukazovatele za Slovensko však dosahujú výrazne vyššiu úroveň ako je 

európsky priemer.  

 Počas svojho dospelého života, od svojich 15 rokov doteraz, bolo fyzickému a/alebo 

sexuálnemu násiliu vystavených celkovo 34% žien Slovenska (priemer EÚ-28 je 33%). Počas jedného 

roka, 12 mesiacov pred rozhovorom, fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu bolo vystavených 10% 

populácie žien Slovenska. 

 

 
Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012 

 

                                                           
 
17 Spracované podľa: Holubová, B., 2014, Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roku 2012 – 2013, s. 26 – 44, 

celá správa dostupná: http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Holubova/2287.pdf 
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 Navyše jednu z foriem psychického násilia, ako je napríklad kontrolujúce správanie, 

ponižovanie a zastrašovanie, vyhrážanie sa ublížením deťom a pod., zažilo počas svojho života zo 

strany partnera 47% žien (priemer EÚ-28 je 43%). 

 
Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012 

 

 Celkovo teda partnerské fyzické a/alebo sexuálne násilie počas svojho života zažije 23% žien 

a psychické 47% žien Slovenska.  

V krajinách Európskej únie zažije jedna z piatich žien násilie zo strany jej partnera aspoň 

jedenkrát v živote. Jeden zo štyroch násilných činov sa týka ženy, ktorá je terčom násilia svojho 

manžela alebo partnera. Obeťami domáceho násilia sú v 90% ženy. 

 

CELKOVÝ POČET OBETÍ VYBRANÝCH NÁSILNÝCH A MRAVNOSTNÝCH TRESTNÝCH ČINOV ZA OBDOBIE ROKOV 

2008 –  2014 

Roky 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 

násilná kriminalita  

vraždy 

z toho ženy 

94 

24 

78 

32 

82 

31 

88 

31 

63 

18 

78 

23 

65 

19 

6565lúpeže na osobách 

z toho ženy 

1217 

353 

1078 

366 

908 

307 

671 

260 

764 

253 

637 

203 

512 

190 

týranie blízkej osoby a zverenej osoby 

z toho ženy 

497 

377 

371 

277 

279 

207 

343 

246 

284 

209 

268 

184 

222 

191 

mravnostná kriminalita 

znásilnenie (iba ženy obete) 

z toho ženy 

152 

152 

142 

142 

117 

117 

150 

150 

88 

88 

91 

91 

87 

87 

sexuálne zneužívanie 

z toho ženy 

387 

333 

396 

225 

369 

309 

542 

437 

497 

412 

482 

414 

533 

466 

obchodovanie s ľuďmi  

z toho ženy 

11 

9 

9 

7 

9 

4 

19 

8 

23 

13 

11 

5 

11 

10 

          

Zdroj: MV SR, Prezídium PZ 
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V roku 2013 bolo podľa údajov MV SR, Prezídia PZ na Slovensku vykázaných zo spoločného 

obydlia 302 mužov a 7 žien, ktorí sa správali násilne, najviac bolo vykázaných v Nitrianskom kraji 

(71), Prešovskom (52) a Košickom kraji (41), prevažne vo vzťahu manžel – manželka, rodič – dieťa, 

druh – voči družke. Spolu bolo v roku 2013 podaných 231 návrhov na predbežné opatrenie, najviac 

v Žilinskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji. 

Viaceré výskumné zistenia za posledné roky však poukazujú na pokles zistených trestných 

činov násilnej aj mravnostnej kriminality, znižuje sa počet žien a mužov ako obetí aj ako páchateľov 

násilia voči ženám. Aj počet vykázaných násilných osôb zo spoločného obydlia a súdmi vydaných 

predbežných opatrení je stále nízky. V Správe Generálnej prokuratúry z roku 2014 bola vykázaná 

nízka miera objasnenosti, dlhá doba konania na súde, nízka efektivita trestno-právneho systému, bola 

konštatovaná nezamestnanosť ako kriminogénny faktor, skutok často nebol ojedinelým prejavom 

páchateľa, ženy konania násilných osôb často tolerovali pre hanbu, strach, nedostatok informácií, 

pomoci, nechceli rozpad rodiny, ale zmenu postoja násilného muža, ovplyvňovala ich neistota a strach 

z ďalších násilností, ekonomická a sociálna závislosť (aj ich detí) na mužovi.  

Počet evidovaných trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby (stíhaného páchateľa) mal 

klesajúcu tendenciu, ale narastal podiel žien – obetí. Odhad latentnej kriminality sa pohybuje vo výške 

10 násobku registrovanej (sexuálne činy) a 15 násobnej pri týraní, oznámené prípady mohli byť len 

špičkou ľadovca a znižovanie počtu evidovaných prípadov domáceho či rodovo podmieneného násilia 

môže poukazovať na potrebu znovu zviditeľniť problematiku násilia, na nutnosť hľadania riešenia aj 

cez preventívne programy a intervenčné služby.  

 Ako je zrejmé z uvedených údajov, hrozivo narastá počet žien, ktoré sa stali obeťami trestného 

činu týrania blízkej a zverenej osoby práve v produktívnom veku, v kategórii 31 až 60 rokov. 

Za zmienku stoja náklady na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie a ekonomické, morálne 

a psychologické dopady takéhoto stavu na ženy a ich deti a rodiny a následne na celú spoločnosť, 

ktoré si väčšina zodpovedných činiteľov akoby neuvedomuje alebo prehliada či nedoceňuje ich 

devastačný vplyv. Na zvrátenie tohto negatívneho vývoja a nastavenia systému dostupnej, odbornej, 

včasnej pomoci pre ženy ohrozené násilím hlavne zo strany súčasného aj bývalého partnera sa 

významne zasadili viaceré organizácie. Ich sídla a poskytovanie pomoci sú však územne veľmi 

neproporcionálne rozdelené, vyznačujú sa tiež rôznym typom a škálou aj kvalitou poskytovaných 

služieb. Vytvárajú spolupracujúce združenia, zoskupené pri plnení úloh akčných plánov (národného, 

regionálnych, mestských...), ale ojedinele aj na báze spolupráce viacerých inštitúcií resp. 

odborníkov/čiek a jednotlivcov, ochotných pomáhať ženám, na ktorých je páchané násilie a ich 

deťom. 

 V prípade nižšie ohodnotenej práce žien v slovenskej spoločnosti ako aj po viacerých 

prerušeniach výkonu práce žien odchodom a plnením si materských povinností, ako aj zaťaženie žien 

neplatenou prácou pre rodinu a na ňu odkázané osoby, sa ženy dostávajú do štádia rizika chudoby 

častejšie ako muži. A to aj napriek tomu, že v SR je od roku 1997 vyššia vzdelanostná úroveň žien 

študujúcich na vysokých školách ako u mužov.  

 

 Populácia žien na Slovensku je staršia ako populácia mužov a so zvyšujúcim sa vekom sa 

proces feminizácie populácie aj chudoby žien prehlbuje. Popritom na Slovensku dlhodobo chýbajú 

služby, ktorých výkon by sa zaradil medzi koordinujúce a zabezpečujúce komplexnú odbornú pomoc 

pre ženy ohrozené násilím. 
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 Čo sa týka rozsahu násilia páchaného na ženách, napriek pretrvávajúcim ťažkostiam 

a problémom so zberom údajov18 sa v posledných rokoch začínajú pravidelnejšie publikovať niektoré 

štatistické ukazovatele a pribudli viaceré zdroje výskumných dát. 

  

VYBRANÉ ZISTENÉ TRESTNÉ ČINY EVIDOVANÉ POLÍCIOU A OBETE ŽENY 2008  –  2014,  A HODNOTY ABSOLÚTNE A 

V % 

ROKY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NÁSILNÁ KRIMINALITA  

VRAŽDY 94 78 82 88 63 78 72 

- Z TOHO OBETE ŽENY  24 32 31 31 18 23 21 

- OBETE ŽENY V % 25,5 41,0 37,8 35,2 28,6 29,5 29,1 

LÚPEŽE NA OSOBÁCH 1  217 1  078 908 671 764 637 541 

- Z TOHO OBETE ŽENY  353 366 307 260 253 203 190 

- OBETE ŽENY V % 29,0 34,0 33,8 38,7 33,1 31,9 35,1 

TÝRANIE BLÍZKEJ A ZVERENEJ 

OSOBY 497 371 279 343 284 268 

263 

- Z TOHO OBETE ŽENY  377 277 207 246 209 184 191 

- OBETE ŽENY V % 75,9 74,7 74,2 71,7 73,6 68,7 72,6 

MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA 

SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE  387 396 369 542 497 482 530 

- Z TOHO OBETE ŽENY  333 225 309 437 412 414 460 

- OBETE ŽENY V % 86,0 56,8 83,7 80,6 82,9 85,9 86,8 

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI 11 9 9 19 23 11 15 

- Z TOHO OBETE ŽENY  9 7 4 8 13 5 10 

- OBETE ŽENY V % 81,8 77,8 44,4 42,1 56,5 45,5 66,7 

ZNÁSILNENIE –  IBA ŽENY OBETE 152 142 117 150 88 91 87 

Zdroj: Odbor správy informačných systémov polície Prezídia policajného zboru - vyžiadané údaje  

 

 Za obdobie 2012 až 2013 sa podstatnejšie zvýšil počet odsúdených za trestné činy násilia 

páchaného na ženách. Na tento celkový nárast mali predovšetkým vplyv odsúdené osoby za trestný čin 

sexuálneho zneužívania a potom za trestný čin znásilnenia. Pre zistenie miery odsúdenia za určitý druh 

trestných činov spáchaných voči ženám však uvedené údaje nepostačujú, nakoľko databázy 

neumožňujú prepojenie konkrétnych jednotlivých prípadov.19  

 

 ODSÚDENÉ OSOBY ZA TRESTNÉ ČINY NÁSILIA NA ŽENÁCH ZA ROKY 2009  – 2013,  ABSOLÚTNE POČTY  

ROKY 2009 2010 2011 2012 2013 

KUPLIARSTVO  9 7 21 18 11 

TÝRANIE BLÍZKEJ OSOBY  192 173 127 129 151 

ZNÁSILNENIE  37 36 31 48 50 

SEXUÁLNE NÁSILIE  39 22 22 40 38 

SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE  188 188 205 327 295 

OBCHOD S ĽUĎMI 10 6 8 1 8 

SPOLU 475 432 414 563 553 

Zdroj: Rodová rovnosť 2014 – Gender Equality 2014. Bratislava, Štatistický úrad SR 2015.  

 

 Podľa poskytnutých údajov z Prezídia policajného zboru SR narastajú počty vykázaní 

násilnej osoby zo spoločného obydlia20. Kým v roku 2010 to bolo 228 vykázaní, v roku 2012 ich 

počet mierne stúpol na 253 a v roku 2013 na 309 vykázaní. Dominovali medzi nimi jednoznačne muži. 

                                                           
 
18 O problémoch administratívnych dát a indikátorov v tejto oblasti bližšie pozri: Holubová, 2004. 
19 V ideálnom prípade by bolo treba sledovať všetky trestné činy evidované políciou, v ktorých bola identifikovaná ako obeť 

žena, a zistiť, či daný trestný čin bol ukončený odsúdením páchateľa. To zatiaľ nie je možné; dostupné sú iba počty 

odsúdených osôb za konkrétne trestné činy v publikácií ŠÚ SR Rodová rovnosť, alebo dáta o pohlaví a veku páchateľov 

za vybrané trestné činy v Štatistickej ročenke MS SR (Holubová, 2014).  
20 Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; § 27a. 
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Podaním návrhu na predbežné opatrenie21 skončilo za tri roky len minimum prípadov (33; 37; 31), 

podobne nízke sú aj počty súdmi vydaných predbežných opatrení (27; 28; 26). Efektivita vykázaní je 

stále veľmi nízka, čo môže byť spôsobené aj krátkosťou doby vykázania, nedostatočným poučením 

alebo neochotou ohrozenej osoby podať návrh na predbežné opatrenie.22 

 V dôsledku ohrozenia žien násilím (fyzickým, psychickým alebo zároveň kombináciou 

obidvoch foriem násilia) bolo za rok 2013 vykonaných 255 potratov, čo je zhruba na úrovni 

predchádzajúceho roka. 

 

POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM V ROKOCH 2009  -2012   

DRUH AMBULANCIE  2009 2010 2011 2012 2013 

VŠEOBECNÉ AMBULANCIE  4  430 2  205 3  424 1028  

PSYCHIATRICKÉ AMBULANCIE 2  120 1  487 1  521 661 537 

GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCIE  287 168 183 186 150 

SPONTÁNNE A UMELÉ PRERUŠENIA 

TEHOTENSTVA  

317 322 300 257 255 

Zdroj: Potraty v SR 2009 až 2013. Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií - Edícia zdravotnícka štatistika 

2014.  

 

 Gynekologické ambulancie na Slovensku nahlásili v roku 2013 ošetrenie 150 žien 

s podozrením na ohrozenie násilím, čo znamenalo pokles oproti roku 2012 o 36 prípadov. 

V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2013 ošetrených s podozrením na ohrozenie násilím 537 

žien, v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 124 prípadov menej. Podiel žien zo všetkých pacientov 

psychiatrických ambulancií s podozrením na násilie tvoril 68,5 %. Tieto a podobné štatistické údaje 

nie sú požadované a ani poskytované inštitúciám a odborným útvarom, ktoré by na základe 

spoločného postupu alebo spolupráce mohli zabrániť ich narastaniu a hrozivej interpretácii ženami, 

na ktorých je páchané násilie a ich deťmi.  

 Pre stručný náhľad na situáciu v oblasti pomoci a podpory ženám, ohrozeným násilím 

na Slovensku poskytujeme aj demografické východiská všetkých ôsmych krajov k 31.decembru 2014 

a výskyt násilia (jednotlivé kraje sú abecedne zoradené). 

 

Demografické východiská pre Banskobystrický kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 655 359 

Z toho:    

Ženy: 337 807 

Muži: 317 552 

Podiel žien: 51,54 %23 

 

Administratívne údaje o násilí na ženách v Banskobystrickom kraji 

Poradenstvo pre ženy na ktorých je páchane násilie je poskytované v zariadeniach núdzového bývania, 

kde sa v súlade so zákonom číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

poskytuje pomoc fyzickej osobe, na ktorej je páchané domáce násilie alebo rodovo podmienené 

násilie, alebo ktorá je obeťou trestného činu alebo obeťou obchodovania s ľuďmi alebo fyzickej osobe, 

ktorá je uvedenými situáciami spôsobenými správaním iných fyzických osôb ohrozená. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, mesta ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti neverejných 

                                                           
 
21 Podanie návrhu na predbežné opatrenie je ďalší krok, kedy sa násilné správanie môže začať riešiť a násilná osoba sa 

po uplynutí zákonnej lehoty 48 hodín nevráti opäť do bytu (bod 6 § 27a zákona č. 171/1993 Z. z).  
22 Viď aj: Monitorovacia…, 2011; Holubová 2014. 
23 Štatistický úrad SR 
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poskytovateľov sa poskytovala sociálna služba v 8 zariadeniach núdzového bývania s celkovou 

kapacitou 127 miest.24 Novelou zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2014 bolo možné 

v zariadení núdzového bývania do 31.12.2013 poskytovať sociálnu službu aj osamelej tehotnej žene 

a rodičovi alebo rodičovi s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych 

dôvodov užívať bývanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov 

užívať bývanie. Jedno zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jedno zariadenie v pôsobnosti 

neverejného poskytovateľa v rámci potreby v danom regióne a v rámci zabezpečenia adresnosti 

poskytovania sociálnych služieb zmenilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového 

bývania na iný druh sociálnej služby, takže v roku 2014 došlo k zníženiu kapacity tohto typu sociálnej 

služby z 8 na 6 zariadení núdzového bývania s celkovou kapacitou 91 miest. V týchto zariadeniach 

bola poskytnutá poradenská pomoc 274 obetiam a 155 obetiam bola poskytnutá sociálna služba. 

Banskobystrický samosprávny kraj má taktiež vypracovaný Regionálny akčný plán na elimináciu 

a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2010-2012, ktorý bol vytvorený 

multiinštitucionálnou pracovnou skupinou.  

 

Ako uvádza Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov25 z roku 2012, Minimálne štandardy Rady Európy pre podporné služby26 

odporúčajú, aby existovalo aspoň 1 špecializované poradenské centrum/50 tisíc žien. 

Sociálne poradenstvo ako aj sociálna služba pre ženy, na ktorých je páchané domáce násilie 

môže byť poskytovaná aj v útulkoch, v prípade že je bezdetná alebo už nemá maloleté detí. V rámci 

Banskobystrického kraja poskytuje uvedenú službu – typu útulok 17 subjektov, avšak vzhľadom na 

zameranie danej sociálnej služby pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú 

zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Nakoľko tieto zariadenia nemožno 

považovať za špecifické, predpokladáme, že uvedenú sociálnu službu ženy na ktorých je páchané 

domáce násilie nevyužívajú, keďže väčšina poberateľov tejto sociálnej služby sú občania bez 

prístrešia. Otázne je, či aj zariadenia núdzového bývania možno považovať za špecializované 

poradenské centrá na poskytovanie pomoci ženám zažívajúcim násilie z hľadiska európskych 

štandardov. Uvedené zariadenia sú podľa počtu klientov financované z rozpočtu samosprávnych 

krajov, avšak v prípade, že zariadenie neobsadí všetky predplatené miesta, je povinné vrátiť finančné 

prostriedky za tieto neobsadené miesta v plnej výške. Je na zváženie upraviť legislatívu, aby 

poskytovateľ sociálnej služby vrátil len tie finančné prostriedky, ktoré priamo súvisia 

zo zabezpečením starostlivosti tak, ako je to v prípade zabezpečenia starostlivosti o detí v detských 

domovoch a krízových strediskách. Zároveň sa obávame, že v súčasnom období nie je vytvorený 

spoľahlivý systém štatistického vykazovania v oblasti násilia páchaného na ženách, nakoľko len nízke 

percento žien sa rozhodne oznámiť trestný čin, takže z objektívneho hľadiska je ťažké posúdiť, či 

vytvorené kapacity sú na akceptovateľnej úrovni. Zo štatistických údajov KR PZ Banská Bystrica 

za rok 2014 je z násilnej trestnej činnosti zaznamenaných 12 vrážd a 21 znásilnení.27  

Z dostupných údajov nemáme možnosť zistiť, v koľkých prípadoch išlo o ženy, na ktorých 

bolo páchané domáce násilie.  

                                                           
 
24 VÚC Banská Bystrica. 2015. Dostupné na: http: www.vucbb.sk 
25 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 79 
26 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 

2008, http://www.coe.int/equality/  
27 Generálna prokuratúra SR. 2014. Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013. Bratislava: 

Generálna prokuratúra SR 
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V tabuľke sú uvedené údaje, ktoré sú dostupné za Banskobystrický kraj, len v dostupnom členení. 

Trestný čin Zistené trestné činy 

Násilná kriminalita celkom 724 

Týranie blízkej a zverenej osoby  14 

Nebezpečné vyhrážanie 146 

Úmyselné ublíženie na zdraví 258 

Vydieranie 42 

Úkladná vražda 12 

Mravnostná kriminalita celkom  

Znásilnenie 21 

Sexuálne násilie 7 

Sexuálne zneužívanie zverenej 

osoby 

0 

Sexuálne zneužívanie ostatných 

osôb 

 

Trestné činy spolu  6105 

Zdroj: KRPZ Banská Bystrica. 2015.  

Dostupné na http: www.rescueonline.sk/clanky/statistika-trestnej-cinnosti-a-dopravnej-nehodovosti-za-rok-

2014-v-banskobystrickom-kraji 

 

Demografické východiská pre Bratislavský kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 625 167 

Z toho: 

Ženy: 328 848 

Muži: 296 319  

Podiel žien: 52,6 %128 

 

Administratívne údaje o násilí na ženách v Bratislavskom kraji 

 

Podľa prehľadu o trestných činoch týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 uvedeného 

v štatistickej ročenke MS SR z roku 2014, bol BK v roku 2014, v prípadoch kde ako poškodená osoba 

bola určená žena, počet odsúdených 17. Počet odsúdených osôb, u ktorých ako osobitne sledované 

zameranie z trestných činov bolo vyznačené „domáce násilie“ bol 22. 29 

Pre porovnanie v roku 2013 bolo v takýchto prípadoch odsúdených 12 mužov a v roku 2012 bolo 

odsúdených 10 mužov.  
 

Organizácie pôsobiace v oblasti pomoci a eliminácie násilia v Bratislavskom kraji 

 

V zmysle odporúčaní Monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 

z hľadiska európskych štandardov a Minimálnych štandardov Rady Európy pre podporné služby by 

optimálne malo poskytovať služby 1 špecializované poradenské centrum na 50 tisíc žien a v rámci 

bezpečných ženských domov mať k dispozícii jedno miesto na 10 000 obyvateľov alebo 1 rodinné 

miesto na 10 000 žien. V Bratislavskom kraji by malo byť 6 špecializovaných poradenských centier 

                                                           
 
28 Štatistický úrad SR www.susr.sk/wps/portal?urile.../obsah-sk/ 
29 Štatistická ročenka ministerstva spravodlivosti za rok 2014 

http://www.rescueonline.sk/clanky/statistika-trestnej-cinnosti-a-dopravnej-nehodovosti-za-rok-2014-v-banskobystrickom-kraji
http://www.rescueonline.sk/clanky/statistika-trestnej-cinnosti-a-dopravnej-nehodovosti-za-rok-2014-v-banskobystrickom-kraji
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a 63 miest v bezpečných ženských domoch. Vzhľadom na počet žien by malo existovať minimálne 

1 krízové centrum pre obete znásilnenia.30 

Špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prevádzkujú viaceré 

mimovládne organizácie, niektoré to vykonávajú aj v rámci činnosti pre iné cieľové skupiny. 

V Bratislavskom kraji poskytujú odborné poradenské služby (najmä sociálne, právne a psychologické 

poradenstvo) pre ženy zažívajúce násilie a ich deti občianske združenia Brána do života, DOMOV – 

DÚHA, Pomoc ohrozeným deťom, Aliancia žien Slovenska a Slovenský výbor pre UNICEF.  

Od augusta 2014 prevádzkuje občianske združenie Brána do života bezpečný ženský dom 

s kapacitou 30 miest pre ženy, od septembra 2015 občianske združenie DOMOV – DÚHA bezpečný 

ženský dom s kapacitou 10 miest pre ženy (okrem bezpečného ženského domu prevádzkuje aj krízové 

centrum s iným miestom poskytovania služieb) a občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, 

Centrum nádej, poskytuje utajené bývania s kapacitou 6 miest.  

Okrem týchto organizácií poskytujú sociálne služby pobytovou formou v BSK pre ženy a ich 

deti, ktoré zažívajú, alebo zažívali domáce násilie aj ďalšie organizácie prostredníctvom zariadení 

núdzového bývania, útulku, zariadení dočasnej starostlivosti o deti a krízového strediska (tabuľka č.1).  

Obetiam sexuálneho zneužívania sa venuje občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom 

v Centre nádej, ktoré realizuje od roku 1.1. 2015 projekt „Komplexná starostlivosť o obete domáceho 

násilia a sexuálneho zneužívania“. Taktiež realizujú pilotný projekt „Zvyšovanie povedomia 

a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín“, ktorého zámerom je 

zvyšovanie povedomia, informovanosti, zachytenie nových prípadov domáceho násilia a poskytovanie 

odborného poradenstva. Projekt je zameraný najmä na seniorov, ktorí môžu byť obeťami domáceho 

násilia. 

 

Názov Druh sociálnej služby Kapacita 

DOMOV – DÚHA krízové stredisko 12 

KRIŽOVATKY, n.o. zariadenie núdzového bývania, útulok 21+20 

MAJÁK NÁDEJE, n.o. útulok, zariadenie núdzového bývania, zariadenie 

dočasnej starostlivosti o dieťa, krízové stredisko 

7+26+5+1

1 

Domovské vzdelávacie centrum, 

n.o. 

zariadenie núdzového bývania 
2 

DEPAUL SLOVENSKO, 

nezisková organizácia 

útulok 
55 

Šanca pre nechcených útulok 7 

Domov pre každého útulok 70 

ÚSMEV DOMOVA, o.z. útulok 6 

 

Bratislavský samosprávny kraj sa dlhodobo venuje problematike pomoci ženám a deťom, 

na ktorých je páchané násilie. V roku 2010 zriadil odbornú pracovnú skupinu zloženú z kľúčových 

aktérov v oblasti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie v BSK. Spoluprácu v pracovnej skupine 

prijali zástupcovia a zástupkyne štátnej správy, verejnej správy a mimovládnych organizácií. Členovia 

a členky pracovnej skupiny sa spoločne podieľajú na vytvorení multiinštitucionálneho a komplexného 

systému pomoci.  

  Pracovná skupina vypracovala počas svojho pôsobenia dva Regionálne akčné plány 

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj na roky 2011-2013 

a na roky 2014-2016. Úrad BSK realizuje a financuje dva sociálne programy „Pomoc ženám, 

                                                           
 
30 Holubová, B., Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 62 
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na ktorých je páchané násilie“ (od roku 2014) a „Centrum pre rodiny v kríze“ (od roku 2009) 

v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. V záujme riešenia problematiky násilia páchaného 

na ženách a ich deťoch bola v rámci pracovnej skupiny identifikovaná potreba zriadenia Bezpečného 

ženského domu. O spoluprácu na realizácii projektu Bezpečného ženského domu prejavili záujem dve 

občianske združenia, ktoré v danej problematike majú dlhoročné skúsenosti a to občianske združenie 

DOMOV–DÚHA a občianske združenie Brána do života. Projekt Bezpečný ženský dom je 

realizovaný od roku 2014 aj v spolupráci s krízovým centrom Glamdal Krisesenter IKS v Nórsku. 

Spoločný partnerský projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky a spolufinancovaný z rozpočtu BSK. 

 Bratislavský kraj disponuje širokou základňou mimovládnych organizácií, z ktorých mnohé sa 

špecializujú na poskytovanie sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately pre ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. V kraji prebieha 

intenzívna spolupráca medzi inštitúciami verejnej a štátnej správy a mimovládnych organizácií. 

Existencia a odbornosť týchto organizácií je mimoriadne dôležitá aj v oblasti prípravy a vzdelávania 

pracovníkov v problematike násilia páchaného na ženách, pomáhajúcich profesií a pre zvyšovanie 

povedomia a scitlivovanie širokej verejnosti v problematike rodovej rovnosti a dodržiavania ľudských 

práv. Cieľom je dosiahnutie nulovej tolerancie k násiliu páchaného na ženách a vytvorenie 

komplexného systému podpory a pomoci. 

 

Demografické východiska pre Košický kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 795 565 

Z toho:  

Ženy: 407 157 

Muži: 388 408  

Podiel žien: 51,2 % 

 

Administratívne údaje o násilí na ženách v Košickom kraji 

 

Podľa výsledkov celoeurópskeho reprezentatívneho výskumu FRA o násilí páchanom 

na ženách spomínaného v úvode tejto kapitoly je možné odhadovať, že fyzické a sexuálne násilie 

zažije počas jedného roka 10% žien v košickom kraji, ide teda o približne 40 000 žien a 47% žien má 

počas života skúsenosť s psychickým násilím zo strany súčasného alebo bývalého partnera a jeho 

rôznymi formami ako sú kontrola, izolácia, neodôvodnené podozrievanie z nevery a majetnícke 

správanie, ponižovanie a očierňovanie, vydieranie cez deti a podobne. 

Zo štatistických údajov Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach za rok 2014 vyplýva, že polícia 

začala trestné stíhanie v 36 prípadoch týrania blízkej a zverenej osoby, 285 prípadoch nebezpečného 

vyhrážania, 312 prípadoch ublíženia na zdraví a v 23 prípadoch nebezpečného prenasledovania, čo sú 

najčastejšie trestné činy, pri ktorých dochádza k násiliu na ženách a deťoch.  

Vzhľadom na údaje o výskyte násilia, tieto údaje potvrdzujú aj výsledky celoeurópskeho 

výskumu FRA, ktorý poukazuje na to, že na inštitúcie a organizácie sa pri riešení násilia obracia veľmi 

nízke percento žien. To môže naznačovať mieru dôvery žien v inštitúcie a organizácie, ako aj o tom, 

že ženy majú doposiaľ často skúsenosť s tým, že ich skúsenosť s násilím je zľahčovaná, 

bagatelizovaná a nezriedka čelia sekundárnej viktimizácii v procese hľadania ochrany, pomoci 

a podpory v situácii násilia pre seba a svoje deti.  
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Ako uvádza Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov31 z roku 2012, Minimálne štandardy pre podporné služby32 odporúčajú, aby 

existovalo aspoň 1 špecializované poradenské centrum/50 tisíc žien. Vzhľadom na počet žien 

v košickom kraji, by malo v kraji existovať 8 špecializovaných poradenských centier. V súčasnosti 

existujú 3 – Fenestra v Košiciach; Pomoc rodine v Michalovciach a OZ HANA v Spišskej Novej Vsi. 

V kraji teda stále chýba 5 špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie.  

V bezpečných ženských domoch (BŽD) by malo byť podľa minimálnych štandardov aspoň 

1 rodinné miesto/10 tisíc žien. na základe stanovenia rodinného miesta ako 2,5 miesta na 10 000 žien, 

v KSK je potrebných najmenej 102 miest v špecializovaných BŽD33. V košickom kraji sú v súčasnosti 

3 zariadenia núdzového bývania (KOTVA Trebišov, SČK - ÚS Trebišov v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK a ZNB Adlerova v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice). Podľa monitoringu 

sociálnych služieb sa k napĺňaniu minimálnych štandardov najviac približujú Kotva Trebišov a SČK – 

ÚS Trebišov, v ktorých je celkovo k dispozícii 28 miest.34 Zariadenie núdzového bývania 

na Adlerovej ulici v Košiciach má kapacitu 73 miest (nejde však o rodinné miesta, ako sú definované 

v Minimálnych štandardoch Rady Európy pre podporné služby). 

V košickom kraji neexistujú krízové centrá pre obete znásilnenia, ktorých by malo, podľa 

minimálnych štandardov, byť 1/200 tisíc žien, čo znamená, že vzhľadom na počet žien v košickom 

kraji by mali existovať 2 takéto krízové centrá.35  

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že v košickom kraji stále zásadne chýbajú 

špecializované poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Rovnako je v kraji stále 

nedostatok miest v bezpečných ženských domoch, ktoré by napĺňali európske minimálne štandardy. 

Vzhľadom na demografiu kraja je potrebné, aby bola kvalitná špecifická pomoc a podpora 

zabezpečená aj ženám so špecifickými potrebami ako sú vidiecke ženy, ženy z národnostných 

a etnických menšín a ženy zažívajúce nielen násilie v intímnych vzťahoch, ale aj iné formy rodovo 

podmieneného násilia, ako je napr. sexuálne násilie. 

Potenciál košického kraja v oblasti rýchlej, účinnej a kvalitnej ochrany, pomoci a podpory je 

zjavný z počtu špecializovaných poradenských centier a ubytovacích zariadení, ktorým sa do veľkej 

miery darí napĺňať minimálne štandardy. V kraji sa v posledných rokoch zároveň rozvíja neformálna 

spolupráca medzi inštitúciami a MVO. Prítomnosť ľudsko-právnych ženských MVO, ktoré poskytujú 

špecifickú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie je dôležitá aj pre oblasť vzdelávania profesií 

v problematike násilia páchaného na ženách a pre zvyšovanie povedomia verejnosti a postupné 

dosahovanie širšej zmeny postojov ľudí k ľudským právam žien v kontexte násilia. 

 

 

Demografické východiská pre Nitriansky kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 686 662 

Z toho:    

Ženy: 353 104 

Muži: 333 104 

Podiel žien: 51,4 % 

                                                           
 
31 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 74 
32 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 

2008, http://www.coe.int/equality/  
33 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov, 

Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 75 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Administratívne údaje o násilí na ženách v Nitrianskom kraji 

 

 Ako uvádza Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov36 z roku 2012, Minimálne štandardy Rady Európy pre podporné služby37 

odporúčajú, aby existovalo aspoň 1 špecializované poradenské centrum/50 tisíc žien. Vzhľadom 

na počet žien v nitrianskom kraji, by malo v kraji existovať 7 špecializovaných poradenských centier. 

V súčasnosti existuje v NSK 1 špecializované poradenské centrum na poskytnutie pomoci ženám 

zažívajúcim násilie – Centrum Slniečko s pôsobnosťou v Nitre. V kraji teda stále chýba 

6 špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie.  

 Bezpečné ženské domy by podľa odporúčaní mali mať zriadené 1 miesto na 10 000 

obyvateľov alebo 1 rodinné miesto na 10 000 žien. na základe stanovania rodinného miestna ako 

2,5 miesta na 10 000 žien je potrebných najmenej 89 miest v špecializovaných BŽD. 

 V súčasnosti je v NSK zriadený 1 BŽD organizáciou Centrum Slniečko, ktorého začatie 

prevádzky sa predpokladá na august 2015. Kapacita BŽD je 6 rodinných miest, to jest 15 – 17 miest. 

V NSK stále chýba najmenej 29 rodinných miest alebo 72 – 74 miest.  

 Podľa monitoringu sociálnych služieb sa najviac približuje k minimálnym štandardom Rady 

Európy (MŠ RE) Centrum Slniečko, ktoré poskytuje služby pre matky s deťmi v útulku „Bezpečný 

dom“ a krízovom stredisku „Slniečko“ s celkovým počtom 19 miest.  

 V NSK sú evidované dve zariadenia núdzového bývanie, ktoré prevádzkuje NSK v Hurbanove 

v za riadení SOS a jeho kapacita je 6 miest a Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa s počtom 

miest 13 miest. Keďže slovenská legislatíva nepozná špecifické zariadenie ako je bezpečný ženský 

dom, ktoré by bolo zákonom definované ako poskytujúce podporné služby špecificky ženám 

zažívajúcim násilie alebo ohrozeným násilím a ich deťom (nie všeobecne osobám ohrozeným násilím 

ako je to v súčasnosti), nemožno zariadenia núdzového bývania považovať za špecifické a napĺňajúce 

minimálne štandardy.  

 V NSK neexistujú špecializované krízové centrá pre obete znásilnenia. Podľa odporúčaní MŠ 

RE by malo byť vytvorené 1 krízové centrum na 200 000 žien. Vzhľadom na počet žien v NSK by 

mali byť v kraji zriadené 2 krízové centrá pre obete znásilnenia. Podľa uvedených skutočností nemá 

dostatok špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a tiež BŽD, 

ktoré by napĺňali MŠ RE.  

 

Počet žien s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickým, psychickými indikátormi v NSK (rok 2011) 

Druh ambulancie Počet žien s podozrením na ohrozenie násilím 

Všeobecné ambulancie 273 

Psychiatrické ambulancie  230 

Gynekologické ambulancie  7 

Spontánne a umelé prerušenie tehotenstva  53 (z toho 31 spontánnych) 

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

Mgr. Holubová, Mgr. Filadelfiová PhD., Bratislava december 2012, str. 7 

 

 

 

 

 

                                                           
 
36 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 74 
37 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 

2008, http://www.coe.int/equality/  
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Registrovaná násilná a mravnostná kriminalita spáchaná na ženách v NSK v roku 2011 
 OBEŤ ŽENA 

 

OBJASNENÉ 

Násilná kriminalita 301 221 

Vražda – lúpežné (§145) 1 1 

Vraždy – mot. osobnými vzťahmi 5 5 

Vraždy – ostatné (§145) 4 3 

Nedovolené prerušenie tehotenstva 1 1 

Únos a opustenie dieťaťa 1  

Lúpežné prepadnutie osôb (§188) 30 16 

Úmyselné ublíženie na zdraví 36 25 

Zabitie (§147, §148) 1  

Nebezpečné vyhrážanie (§360) 98 89 

Vydieranie (§189) 44 28 

Týranie blízkej a zverenej osoby 38 27 

Ostatné násilné trestné činy 6 3 

Mravnostná kriminalita 54 32 

Znásilnenie (§199) 22 11 

Sex. Zneužívanie zverenej osoby 2 1 

Sex. Zneužívanie ostatných osôb 26 20 

Sexuálne násilie (§200) 2  

Obchodovanie s ľuďmi (§179) 2  

 

Demografické východiska pre Prešovský kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 819 977 

Z toho: 

Ženy: 414 984 

Muži: 404 993 

Podiel žien: 50,6 %38 

 

Administratívne údaje o násilí na ženách v Prešovskom kraji 

 

Podľa Štatistickej ročenky o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013 bolo 

v danom roku stíhaných 35 osôb za trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby. Obžalovaných bolo 21 

a odsúdených 37 osôb. Za trestný čin znásilnenia bolo stíhaných 13 osôb, obžalovaných 9 osôb 

a odsúdených 14 osôb. Za trestný čin sexuálneho násilia bolo stíhaných 9, obžalovaných 

6 a odsúdených 8 osôb (Generálna prokuratúra SR). 39 

V Prešovskom kraji pôsobia dve organizácie, ktoré poskytujú základné poradenstvo ženám 

zažívajúcim násilie v partnerskom vzťahu. Občianske združenie Progresfem má sídlo v Poprade, 

záujmové združenie žien MyMamy sídli v Prešove. MyMamy poskytuje okrem základného aj 

špecializované poradenstvo cieľovej skupine a krízovú intervenciu. 

Aktuálne je v Prešovskom kraji registrovaných päť zariadení núdzového bývania, ktorých 

súhrnná kapacita je 67 miest. Organizácia MyMamy navyše pripravuje kolaudáciu bezpečného 

ženského domu s kapacitou 11 rodinných miest, celkovo 35 osôb. Prehľad organizácií poskytujúcich 

núdzové bývanie ukazuje tabuľka. (http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-

socialny/poskytovatelia-socialnych-sluzieb/)40 

                                                           
 
38 Štatistický úrad SR databáza DATAcube 
39 Generálna prokuratúra SR. 2014. Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013. Bratislava: 

Generálna prokuratúra SR 
40 VÚC Prešov. 2015. Poskytovatelia sociálnych služieb. Dostupné na: http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-

socialny/poskytovatelia-socialnych-sluzieb/ 
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Zariadenia núdzového bývania 

Zriaďovateľ Kapacita 

Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 Prešov, 

IČO: 37787683 11 

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 00323621 20 

Inštitút Krista Veľkňaza, 059 73 Žakovce 30, IČO: 17066123 18 

Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina, ul. 1. mája 882/17, 

069 01 Snina, IČO: 36152005 15 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01 

Humenné, IČO: 00695424 3 

Spolu 67 

Zdroj: http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-socialny/poskytovatelia-socialnych-sluzieb/ 

 

Podľa monitorovacej správy by bolo potrebné aby bolo zabezpečených na počet žien v PSK 

105 miest v Bezpečných ženských domoch.41 Reálne je dostupných 11 miest a chýba 94 miest v BŽD. 

Taktiež je odporúčané aby bolo zriadených 8 špecializovaných poradní pre ženy zažívajúce násilie, 

momentálne sú v ŽSK 2 (+1 poradňa usiluje o získanie akreditácie pre špecializované poradenstvo). 

 

Demografické východiska pre Trenčiansky kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 591 233 

Z toho:  

Ženy: 301 079 

Muži: 290 154 

Podiel žien: 51,06 % 

 

Administratívne údaje o násilí na ženách v Trenčianskom kraji 

 

Bezpečné ženské domy by podľa odporúčaní mali mať zriadené 1 miesto na 10 000 

obyvateľov alebo 1 rodinné miesto na 10 000 žien. Na základe stanovenia rodinného miesta ako 2,5 

miesta na 10 000 žien je potrebných najmenej 89 miest v špecializovaných BŽD. 

Ako uvádza Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov42 z roku 2012, Minimálne štandardy Rady Európy pre podporné služby43 

odporúčajú, aby existovalo aspoň 1 špecializované poradenské centrum/50 tisíc žien.  

V Trenčianskom kraji by malo byť 6 špecializovaných poradenských centier. Špecializované 

poradenstvo pre ženy NPŽ prevádzkujú viaceré poradne aj v rámci svojich činnosti pre širšie cieľové 

skupiny Špecializované poradenstvo pre ženy NPŽ podľa parametrov Minimálne štandardy RE však 

má najväčší potenciál naplniť poradenskú činnosť SCK Dotyk v Beckove, ktorý pracuje s obeťami 

obchodovania a takmer 75% hranicu naplnených parametrov dosiahla aj poradňa Pomoc obetiam 

                                                           
 
41 Holubová, B., Filadelfiová, J. 2012. Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov. Bratislava: IVPR. 
42 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 79 
43 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 

2008, http://www.coe.int/equality/  
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násilia – pobočka Trenčín, ktorá však v súčasnosti nemá priestory a nefunguje. Vzhľadom na počet 

žien v Trenčianskom kraji stále chýbajú 4 až 5 poradní podobného druhu alebo podpora už 

existujúcich vo zvyšovaní ich špecializácie.  

V Trenčianskom kraji je potrebných najmenej 75 miest v špecializovaných BŽD. Arbitrárnu 

hranicu 75 % naplnenia parametrov špecializovaného bezpečného ženského domu spĺňal iba SCK 

Dotyk v Beckove so svojou kapacitou 20 miest v ZNB a 10 až 14 miest v bytoch s utajenou adresou 

pre krízové ubytovanie. Vzhľadom na počet žien ku koncu roku 2011 v Trenčianskom kraji 

a stanovenom počte miest podľa MŠ RE v Trenčianskom kraji chýba ešte 41 miest v špecializovaných 

bezpečných ženských domoch. 

Vzhľadom na počet žien v Trenčianskom kraji by malo existovať najmenej 1 - 2 krízové 

centrá pre obete znásilnenia. V TSK neexistujú špecializované krízové centrá pre obete znásilnenia. 

Obete znásilnenia mali vo svojej starostlivosti viaceré zariadenia/organizácie, viaceré ich aj uviedli 

ako typ násilia, s ktorým sa stretávajú pri poskytovania svojich služieb. Parametre však spĺňal opäť iba 

SCK Dotyk Beckov, ktorý sa však osobitne na obete znásilnenia nešpecializuje.  

V Trenčianskom samosprávnom kraji podľa odporúčanej úrovne Rady Európy chýba 

minimálne jedno špecializované krízové centrum pre obete znásilnenia 

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že v trenčianskom kraji stále zásadne 

chýbajú špecializované poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Rovnako je v kraji 

stále nedostatok miest v bezpečných ženských domoch, ktoré by napĺňali európske minimálne 

štandardy. 

 V nižšie uvedenej tabuľke sú uvádzané štatistické údaje za rok 2014 pre Trenčiansky kraj. 

 

Trestný čin Zistené 

t.č. 

Obeť 

žena 

Príbuzenský vzťah páchateľa k obeti 

manžel manželka druh družka rodič dieťa 

Násilná kriminalita celkom 507 206 35 9 8 2 7 27 

Týranie blízkej a zverenej osoby  21 18 5 2    1 

Nebezpečné vyhrážanie 155 96 22 5 7 2 6 14 

Úmyselné ublíženie na zdraví 181 37 6 1 1   5 

Vydieranie 33 11      4 

Úkladná vražda 2 0       

Mravnostná kriminalita celkom 65 40     2  

Znásilnenie 9 9       

Sexuálne násilie 6 4       

Sexuálne zneužívanie zverenej 

osoby 

0 0       

Sexuálne zneužívanie ostatných 

osôb 

37 27       

Trestné činy spolu   387 39 12 12 2 656 134 

Zdroj: Prezídium PZ SR 

 

Demografické východiská pre Trnavský kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 558 677 

Z toho:  

Ženy: 285 652 

Muži: 273 025 

Podiel žien: 51,13 %44 

                                                           
 
44 Štatistický úrad SR 
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Administratívne údaje o násilí na ženách v Trnavskom kraji 

 

Podľa Štatistickej ročenky o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2014 bolo 

v danom roku v obvode trnavskej krajskej prokuratúry stíhaných 11 osôb za trestný čin týrania blízkej 

a zverenej osoby. Obžalovaných bolo 6 a odsúdených 10 osôb. Za trestný čin znásilnenia boli stíhané 

3 osoby, obžalované 2 osoby a odsúdené 2 osoby. Za trestný čin sexuálneho násilia boli stíhané 3 

osoby, obžalované 3 osoby a odsúdená 1 osoba.45  

Bezpečné ženské domy by podľa odporúčaní mali mať zriadené 1 miesto na 10 000 

obyvateľov alebo 1 rodinné miesto na 10 000 žien. Na základe stanovania rodinného miesta ako 

2,5 miesta na 10 000 žien je potrebných najmenej 72 miest v špecializovaných BŽD. 

Ako uvádza Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov46 z roku 2012, Minimálne štandardy Rady Európy pre podporné služby47 

odporúčajú, aby existovalo aspoň 1 špecializované poradenské centrum/50 tisíc žien. V Trnavskom 

kraji by malo byť 6 špecializovaných poradenských centier. Špecializované poradenstvo pre ženy NPŽ 

prevádzkujú viaceré poradne aj v rámci svojich činnosti pre širšie cieľové skupiny. 

V Trnavskom kraji je potrebných najmenej 75 miest v špecializovaných BŽD. Vzhľadom na 

neexistenciu BŽD v rámci trnavského kraja sú pre ubytovanie žien, na ktorých je páchané násilie 

využívané iba krízové centrá a azylové domy. V prepočte na počet žien v Trnavskom kraji by mali 

existovať už v súčasnosti najmenej 1 - 2 krízové centrá pre obete znásilnenia, ale žiaľ je nutné 

skonštatovať, že v Trnavskom kraji neexistujú žiadne špecializované krízové centrá pre obete 

znásilnenia. Obete znásilnenia mali vo svojej starostlivosti viaceré zariadenia/organizácie, viaceré ich 

aj uviedli ako typ násilia v zisťovaní skutočností okolo druhu násilia, s ktorým sa stretávajú pri 

poskytovania svojich služieb. V Trnavskom kraji podľa odporúčanej úrovne Rady Európy chýba 

minimálne jedno špecializované krízové centrum pre obete znásilnenia. 

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že v Trnavskom kraji stále zásadne 

chýbajú špecializované poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Rovnako v kraji 

neexistujú bezpečné ženské domy ktoré by napĺňali aspoň európske minimálne štandardy. 

 

Organizácie pôsobiace v problematike násilia v Trnavskom regióne 

   

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb s finančnou podporou z TTSK 

Názov Adresa Kapacita 

OZ Pokoj a dobro Hlohovec Kamenná 4, Hlohovec, útulok pre ženy 10 

Križovatky n.o. Skalica  J. Čabelku 3, 908 51 Holíč,  

zariadenie núdzového bývania 

 

41 

OZ Záujmové združenie Rodina 

Trnava 

Okružná 20, Trnava, zariadenie núdzového bývania   2 

Útulok 10 

Občianske združenie  

DOBROTA SV. ALŽBETY 

Námestie Ludwiga van Beethovena  

Dolná Krupá zariadenie núdzového bývania 

 

20 

 

 

 

                                                           
 
45 Generálna prokuratúra SR. 2015. Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2014. Bratislava: 

Generálna prokuratúra SR 
46 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 79 
47 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 

2008, http://www.coe.int/equality/  
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Verejní poskytovatelia sociálnych služieb s finančnou podporou z MPSVR SR 

Názov Adresa Kapacita 

Zariadenie sociálnych služieb 

Senica n.o 

Hurbanova 1378/36, 905 01, 905 01 Senica útulok  8 

Štíbor mestské centrum soc. 

služieb n.o. Skalica 

Nádražná 33, 909 01 Skalica, útulok 45 

Mesto Piešťany  Bodona 55, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového 

bývania  

30 

 

Útulok 27 

 

Subjekty vykonávajúce opatrenia zamerané aj na domáce násilie v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorým je z rozpočtu TTSK poskytovaný 

finančný príspevok na činnosť. 

- Centrum pomoci pre rodinu Trnava,  

- OZ Pomoc obetiam násilia Trnava,  

- Otvorená náruč n.o. Piešťany 

 TTSK je zriaďovateľom Krízového strediska v Trnave s kapacitou 20 miest + 8 miest pre 

matky s deťmi, v ktorom sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

a ktoré bolo zriadené v roku 2008, ako nedostatková služba v regióne.  

Ako uvádza Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov48 z roku 2012, Minimálne štandardy pre podporné služby49 odporúčajú, aby 

existovalo aspoň 1 špecializované poradenské centrum na 50 tisíc žien. Vzhľadom na počet žien 

v Trnavskom kraji, by malo v kraji existovať najmenej 5 špecializovaných poradenských centier. 

V súčasnosti je v Trnavskom kraji táto požiadavka pokrytá neverejnými i verejnými poskytovateľmi, 

subjektmi vykonávajúcimi opatrenia SPO a krízovým strediskom, čo dokumentujú uvedené tabuľky 

a text. TTSK podporuje aj projekt mimovládnej organizácie Aliancia žien Slovenska, vďaka ktorému 

bolo vytvorené poradenského centrum v sídle Trnavského kraja.  

 V Trnavskom kraji pôsobia organizácie, ktoré poskytujú základné poradenstvo, ubytovanie 

a pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerskom vzťahu. Križovatky n. o. - ZNB Emauzy sídlo majú 

v Holíči a majú kapacitu 41 lôžok, Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara sídli v Trnave 

a má kapacitu 12 lôžok, OZ Dobrota sv. Alžbety, Jozefínum ZNB pre ženy v Dolnej Krupej má 

kapacitu 20 lôžok, OZ Pokoj a dobro Hlohovec – útulok Sv. Anny pre ženy má kapacitu 17 lôžok, 

Krízové stredisko v Trnave, ktorého zriaďovateľom je VÚC Trnava má kapacitu 8 lôžok, Štíbor – 

Mestské centrum sociálnych služieb, n.o., sa nachádza v Skalici a má kapacitu 45 lôžok, Zariadenie 

sociálnych služieb Domum v Piešťanoch má ZNB s kapacitou 30 miest. Otvorená náruč n. o., sídli 

v Piešťanoch a poskytuje špecializovanú poradenskú pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie. 

 Aktuálne sú v Trnavskom kraji registrované štyri zariadenia núdzového bývania, ktorých 

súhrnná kapacita je 93 miest. Prehľad organizácií poskytujúcich núdzové bývanie ukazuje tabuľka. 

 

 

 

 

 

Zariadenia núdzového bývania 

                                                           
 
48 Holubová, B,; Filadelfiová, J.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012, str. 74 
49 Kelly, L.; Dubois, L.: Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of Europe, 

2008, http://www.coe.int/equality/  
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Zriaďovateľ Kapacita 

Križovatky n. o. - ZNB Emauzy, Čabelku 3, 908 51 Holíč, 

IČO 37986767 41 

OZ Dobrota sv. Alžbety, Jozefínum ZNB pre ženy, IČO 

318 19 028 20 

Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara, 

Okružná 20, Trnava, IČO 36093173 2 

Mesto Piešťany, Zariadenie sociálnych služieb Domum, 

Bodona 55, 921 01 Piešťany, IČO: 612031 30 

Spolu 93 

 

 

Demografické východiska pre Žilinský kraj k 31.12.2014 

Počet obyvateľov: 690 420 

Z toho: 

Ženy: 351 372 

Muži: 339 048 

Podiel žien: 50,9 % 

 

Prevalenčné a administratívne údaje o násilí na ženách v Žilinskom kraji 

 

 Celoeurópsky reprezentatívny výskum FRA50, zameraný na  zisťovanie prevalencie násilia 

páchaného na ženách, uvádza, že fyzické a sexuálne násilie počas jedného roka zažije 10% žien, 

v Žilinskom kraji je to teda  odhadom približne 35137 žien, a 47% žien zažije počas roka psychické 

násilie zo strany bývalého alebo súčasného partnera, t.j. odhadom približne 165 144 žien zo Žilinského 

kraja.  

V roku 2014 bolo v ŽSK odsúdených za trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby podľa 

§208 15 osôb. V roku 2013 bolo celkovo za KR PZ v Žiline 39 trestných činov týrania blízkej 

a zverenej osoby, z toho na ženách 28. Za znásilnenie bolo odsúdených 9 páchateľov.51 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja v roku 2011 a 2012 mal pre účely plnenia zákonom 

uloženej povinnosti špecifickej starostlivosti zazmluvnených 6 organizácií/inštitúcií. Uvádzal tieto: 

SPKCH, Náruč o. z., Návrat o. z., Áno pre život n.o. a Brieždenie o. z.. Samotný úrad VÚC poskytuje 

približne 15 ženám ročne sociálne poradenstvo, pomoc pri poskytovaní núdzového bývania 

a bezplatnú poradňu. Nemajú však smernicu o postupe v prípade žien zažívajúcich násilie. 

Podľa monitorovacej správy by bolo potrebné aby bolo zabezpečených na počet žien v ŽSK 

88 miest v Bezpečných ženských domoch. Reálne je dostupných 25 miest, chýba však vysoký počet 

miest, v prepočte až 63 miest v BŽD52. V Zariadeniach núdzového bývania je zabezpečených 71 

miest:  

- Áno pre život, Rajecké Teplice -15 miest 

- Brieždenie, Kláštor pod Znievom – 15 miest 

- Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového 

bývania „LÚČ”, Strážov - 4 miesta 

                                                           
 
50 http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results 
51 Policajný zbor, Martin 
52 Holubová, B., Filadelfiová, J. 2012. Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov. Bratislava: IVPR. 
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- Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín – 16 miest 

- Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš – 6 miest, 

- Mesto Martin -15 miest. 53 

Taktiež je štandardami odporúčané aby bolo zriadených 5 špecializovaných poradní pre ženy 

zažívajúce násilie. Momentálne v ŽSK zabezpečujú túto službu a pomoc tri organizácie, a to Áno pre 

život, Rajecké Teplice, Žena v tiesni, Martin a dve poradne OZ Náruč a to Poradňa pre rodinu v kríze 

Náruč v Žiline a Poradensko-tréningové centrum Náruč v Čadci. Krízovú linku zabezpečujú 

organizácie Žena v tiesni a Áno pre život. V ŽSK však úplne chýbajú služby pre obete znásilnenia. 

A v rámci prevencie násilia na ženách s násilnými mužmi a mužmi páchajúcimi domáce násilie 

pracuje iba Poradenské centrum EDUKOS v Dolnom Kubíne.54 

 

2.5 Výstupy z dotazníkov pre inštitúcie/organizácie  

 

Ako súčasť prípravy čiastkového výstupu projektu o súčasnom stave multiinštitucionálnej 

spolupráce sme považovali za dôležité zistiť aktuálny stav spolupráce jednotlivých zainteresovaných 

organizácií a inštitúcií a ich potreby a očakávania. Informácie sme získavali použitím spoločne tímom 

vytvoreného dotazníka (viď príloha), ktorý sme elektronicky distribuovali do všetkých krajov 

Slovenka zástupcom inštitúcií a organizácií zapojených do prípravy tohto projektového výstupu. 

Na prieskume sa podieľalo sedemdesiattri respondentov, resp. členov/iek regionálnych skupín 

multiinštitucionálnej spolupráce, ktorí zastupovali viacero inštitúcií a organizácií, ktoré mali by byť 

alebo sa dostávajú do kontaktu so ženou zažívajúcou násilie. Za Bratislavský kraj bolo v regionálnej 

pracovnej skupine 10 členov, Trnavský kraj reprezentovalo 9 členov, Trenčiansky kraj zastupovalo 8, 

v Nitrianskom kraj tvorilo regionálnu pracovnú skupinu 10 členov, Banskobystrický kraj vytvoril 10 

člennú pracovnú skupinu, v Žilinskom kraji spolupracovalo v pracovnej skupine MS 9 členov, 

Prešovský kraj zastupovalo v regionálnej skupine 7 členov a rovnako aj Košický kraj mal 7členov 

a členiek.  

 

Inštitúcie a organizácie sme tematicky rozdelili do sekcií: sekcia poradenských centier, 

trestno-právna sekcia, sekcia podpory, sekcia zdravotníctva a sekcia prevencie a vyhľadávania.  

 

 

Zoznam zastúpených inštitúcií a organizácií podľa odborného zamerania 

Sekcia poradenských centier 

špecializované 

Fenestra 

MyMamy 

Náruč 

Žena v tiesni 

Centrum Slniečko 

nešpecializované 
OZ Pomoc ohrozeným deťom 

Pomoc obetiam násilia 

                                                           
 
53 Register poskytovateľov sociálnych služieb. Dostupné na : http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-

veci/register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.html 
54 Zoznam subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území ŽSK dostupné 

na: http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/zoznam-subjektov-ktore-vykonavaju-opatrenia-

socialnopravnej-ochrany-deti-socialnej-kurately-uzemi-zsk.html 
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Krízové centrum Čakanka 

Križovatky 

Krízové stredisko 

Signál ohrozenia 

Dom sv. Alžbety 

Centrum pre rodinu 

OZ Dôstojný život 

Trojlístok 

Únia žien Humenné 

Zariadenie núdzového bývania ANIMA 

OZ Vidiecky parlament na Slovensku  

CPPPaP 

Trestno-právna sekcia 

Krajské riaditeľstvo PZ 

Okresné riaditeľstvo PZ 

Mestská polícia 

Súdy 

Advokátska kancelária 

MS SR 

Okresné úrady- priestupky 

Sekcia podpory 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚC 

Mestské úrady 

Okresné úrady 

Obce 

Sekcia zdravotníctva 

Nemocnice 

Záchranná zdravotná služba 

MZ SR 

Sekcia prevencie a vyhľadávania 
Univerzita Mateja Bela B. Bystrica 

Akadémia policajného zboru Bratislava 

 

 Dotazník zaslaný prostredníctvom našich členov/iek v regionálnych pracovných skupinách 

multiinštitucionálnej spolupráce obsahoval šesť oblastí otázok a to: 

1. Očakávania inštitúcií/organizácií k multiinštitucionálnej spolupráci v oblasti násilia páchaného 

na ženách 

2. Kompetencie a kapacity inštitúcie/organizácie 

3. Ľudské zdroje, kapacity a vzdelávanie 

4. Konkrétna forma pomoci 

5. Spolupráca 

6. Zber údajov. 

 Z dotazníkov, na príprave ktorých sa podieľal celý 9 členný tím koordinátorov MS, sme 

zhrnuli dôležité a jedinečné informácie o inštitúciách, ktoré pôsobia, mali alebo by mohli plniť 

dôležité úlohy v oblasti pomoci ženám ohrozeným násilím, napomáhať tak v oblasti konkrétnej 

pomoci, ale aj v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách. Pre vysokú využiteľnosť 

požadovaných a takto získaných údajov, názorov a informácií od inštitúcií, a následnej jej analýze, 
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sme koordinovali prácu s rovnakými dotazníkmi. Takto sme získali jedinečné údaje v oblasti 

možnej multiinštitucionálnej spolupráce za jednotlivé sekcie – oblasti v samosprávnych krajoch, 

údaje, ktoré ešte neboli v takomto meradle získané a analyzované. Neuvádzame v analýze 

konkrétne inštitúcie, ktoré poskytli často cenné návrhy, postrehy a aj kriticky sa vyjadrili k pôsobnosti 

a postupu práce a podmienkam vo vlastnej inštitúcii, nakoľko v dotazníku bola prisľúbená dôvernosť 

údajov a anonymizácia zdroja poskytnutých údajov. Názory však uvádzame v plnom znení, len 

zhrnuté do oblastí. 

 

1/ Očakávania inštitúcií/ organizácií k multiinštitucionálnej spolupráci v oblasti násilia 

páchaného na ženách 

Pri otázke, čo očakávate od spolupráce s inými inštitúciami pri riešení problematiky násilia 

páchaného na ženách, sa najčastejšie vyskytovala potreba (až 56 zástupcov organizácií a inštitúcií 

zo 70) súčinnosti jednotlivých inštitúcií a organizácií, potreba sieťovania, vybudovanie lepšej 

kooperácie, nájsť spôsob ako prepojiť organizácie, ale i potreba poznať kompetencie a činnosť 

ostatných organizácií a inštitúcií. Spoznanie náplne činnosti a kompetencií by pomohlo uľahčiť 

nadväznosť pomoci. Mnohokrát, práve nepoznaním kompetencií inej organizácie/ inštitúcie, padá 

nadväznosť poskytnutých služieb pre ženy zažívajúce násilie, a tá sa potom stáva neefektívnou 

a viktimizujúcou. Inštitúcie a organizácie očakávajú vznik koordinovanej pomoci, zlepšenie 

komunikácie na formálnej, ale i neformálnej úrovni. 

 Ako ďalší dôležitý fakt sa ukazuje problém - nekvalifikovanosť zamestnancov inštitúcií 

a organizácií. Od multiinštitucionálnej spolupráce sa očakáva, že do nej budú zapojení kvalifikovaní 

pracovníci, ktorí budú špeciálne zaškolení, profesionálni, budú mať jasné kompetencie. Dôležité je 

odstránenie nedostatkov v spolupráci a v systéme, určenie jasných povinností 

pracovníkov/pracovníčok, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženou zažívajúcou násilie. Potrebu 

vzdelávania, preškolenia a profesionalizácie v tejto problematike vyjadrilo až 23 zástupcov organizácií 

a inštitúcií.  

 Na to nadväzuje nevyhnutnosť vytvoriť a zjednotiť metodiky a pre postup práce so ženou 

zažívajúcou násilie, prijať a vytvoriť štandardy, posilniť kapacity pracovníkov/pracovníčok pre oblasť 

práce so ženami zažívajúcimi násilie, systematizovať procesy (21). Vznikla aj potreba prepojenia 

inštitúcií a organizácií i prostredníctvom programového vybavenia.  

 Jednou z hlavných priorít, ktoré sú očakávané v multiinštitucionálnej spolupráci, je dostupná, 

účinná, efektívna, rýchla, koordinovaná a citlivá pomoc ženám zažívajúcim násilie a ich deťom 

s ohľadom na ich bezpečie a zníženie viktimizácie. Dôležité je zabezpečiť ženám asistenciu 

pri jednotlivých krokoch, ktorými v rámci systému musia prejsť (18 opýtaných). 

 Multiinštitucionálna spolupráca však nemôže byť plne využívaná bez informovanosti 

verejnosti o jej vzniku a účinnosti. Preto odborníci považujú za dôležité spolupracovať s médiami, aby 

sa zvýšilo povedomie občanov Slovenskej republiky o možnosti efektívne pomôcť týmto ženám. Malo 

by sa pracovať s mladými ľuďmi v rámci prevencií na školách, scitlivovať pracovníkov, ale i celkovo 

občanov a pracovať na zmene postoja spoločnosti voči násiliu. Informácie o pomoci i pomoc sama, by 

mali byť pre ženy oveľa dostupnejšie (15 opýtaných). 

 Okrem spomínaných očakávaní sa v dotazníkoch objavovala aj potreba analýzy prípadov žien 

zažívajúcich násilie a zmena legislatívy. Odborníci poukazovali na disfunkčnú prácu orgánov 

v trestnom konaní pri používaní už prijatej legislatívy a potrebu spravodlivých trestov pre násilných 

mužov v párových vzťahoch. Okrem iného poukázali na potrebu vytvorenia databázy inštitúcií 

na úrovni okresu, postupy pri multiinštitucionálnej spolupráce s aktualizovanými zákonmi, 

smernicami, metodikami, kontaktmi na organizácie, ktorý by bol v súlade s európskymi štandardmi 

a legislatívou. Zabezpečiť výmenu informácií a skúseností na celoslovenskej úrovni. Nepodceňovať 

ani skúseností a dobrú prax z iných krajín. 
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 Mnohí z opýtaných sa cítia preťažení neprimeraným administratívnym zaťažením a privítali by 

zjednodušenie celého procesu pomoci. Aby bola multiinštitucionálna spolupráca efektívna, je 

nevyhnutné aby sa pracovalo na jej udržateľnosti, po systémovej i finančnej stránke. Členovia 

regionálnych tímov vnímajú ako problém nejednotnú terminológiu, pričom teória nie je riadená 

praxou. Reportujú o potrebe zmeny systémového prostredia pre rozširovanie sociálnych služieb 

a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb aj prostredníctvom spätnej väzby na ich činnosť a kontroly 

účinnosti MS.  

Je obligátne vytvoriť atmosféru dôvery v inštitúcie, pocit bezpečia pre ženy zažívajúce násilie, 

poskytnúť im oporu, najmä posilniť prvý kontakt v smere dôvery a zmierniť následky celého procesu 

a násilia, ktoré na nich bolo páchané. Malo by byť zabezpečené bezplatné sociálne, právne, 

psychologické, zdravotné, bezpečnostné poradenstvo, urýchlené konanie úradov, precíznejšia práca aj 

s násilnou osobou. 

Zaujímalo nás, aký je názor členov regionálnych skupín multiinštitucionálnej spolupráce na prínos 

MS pre samotné ženy zažívajúce násilie. Podobne ako pri očakávaniach, až 40 (zo 70) z opýtaných 

vyjadrilo názor, že MS by mal prínos pre ženy zažívajúce násilie najmä z pohľadu koordinovanej 

pomoci, prepojenia organizácií, súčinnosťou a sieťovaním. 27 zástupcov organizácií považujú za 

prínos najmä dostupnú, rýchlu, efektívnu, koordinovanú, citlivú a účinnú pomoc ženám. Pre mnohých 

opýtaných (24), informovanosť žien o možnosti pomoci, prevencii násilia v párových vzťahoch 

na školách, zmene postoja spoločnosti, znamenajú pozitívny dôsledok MS na problematiku riešenia 

násilia v párových vzťahoch.  

 Zabezpečením kvalifikovaných pracovníkov s jasnými kompetenciami v rámci MS, ženy 

dostanú odbornejšiu pomoc a zníži sa tak čas riešenia problému a viktimizácia žien (22 opýtaných). 

k tomu prispeje aj dobre vypracovaná overená metodika, štandardy a systematizácia postupov, čo sa 

automaticky spája s dodržiavaním legislatívny, poprípade úpravou legislatívy (14 opýtaných).  

 Iný pozitívny dôsledok zlepšenia MS pre ženy zažívajúce násilie je najmä pocit bezpečia, 

opora, podporujúci prístup pri prvom kontakte s klientkou na vytvorenie dôvery, menšie 

administratívne zaťaženie klientky pri žiadostiach, prístupnosť manuálu a zoznamu inštitúcií 

a organizácií poskytujúcich pomoc, rozšírenie služieb a zariadení, najmä bezpečných ženských 

domov, bezplatné služby, prístup k potravinám, ošateniu, jednorazovej dávke v hmotnej núdzi, 

urýchlené konanie úradov. 

 

2/ Kompetencie a kapacity inštitúcií a organizácií 

 

Zisťovali sme, aký je podiel prípadov žien zažívajúcich násilie, oproti inej agende 

pracovníkov/pracovníčok, na konkrétnych inštitúciách/organizáciách, kde pôsobia členovia 

regionálnych skupín MS. Iba špecializované poradenské centrá a iné poradenské subjekty, zamerané 

na prácu so ženou zažívajúcou násilie, majú 100% prípadov žien zažívajúce násilie a to Fenestra 

(Košice), MyMamy (Prešov), Krízové centrum Čakanka (Trenčín), Žena v tiesni (Martin), Zariadenie 

núdzového bývania (Liptovský Mikuláš). OZ Pomoc ohrozeným deťom (Bratislava) má 90-95% 

prípadov ženy zažívajúce násilie, OZ Náruč (Čadca) 80%, Centrum Slniečko (Nitra) 70%, PON 

(Trenčín) 70%, Probační a mediační úradníci (Žilina) 60%, Dom sv. Alžbety (Banská Bystrica) 60%. 

Zvyšné organizácie a inštitúcie majú podiel práce so ženami zažívajúcimi násilie nižší ako 50%, alebo 

sa nevyjadrili.  
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Pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim násilie sa riadi konkrétnymi metodikmi, 

smernicami a postupmi iba 33 zo 70 zapojených inštitúcií a organizácií a to všetkých 

5 špecializovaných poradenských centier (Fenestra, MyMamy, Náruč, Žena v tiesni, Centrum 

Slniečko) a 6 poradenských centier (z 15), 3 policajné zbory a policajná akadémia (z 12), Ministerstvo 

spravodlivosti SR, 12 subjektov zo sekcie podpory (z 22) a 5 subjektov zdravotníctva (zo 7). 

 

 
 

 Strategické materiály, ktoré sa týkajú riešenia problematiky násilia páchaného na ženách 

má iba 27 organizácií a inštitúcií a to všetkých 5 špecializovaných poradenských centier 

a 5 poradenských centier (z 15), Krajské a okresné riaditeľstvá policajného zboru aj policajná 
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akadémia, Ministerstvo spravodlivosti SR, 2 subjekty z rezortu školstva, 8 subjektov sekcie 

podpory a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

 
 

 Na základe uvedeného je zrejmé, že za obligatórne považujeme vytvoriť konkrétne 

metodiky a smernice pre jednotlivé organizácie a inštitúcie ohľadom ochrany a pomoci ženám 

zažívajúcim násilie. Výrazný nedostatok je v samospráve, verejnej správe a štátnej správe. 

Väčšina uvedených inštitúcií pracuje s neštandardizovanými metodikami, skôr na základe svojich 

pracovných skúseností, informáciami z internetu, svojpomocne vyrobenými metodikami 

z vlastnej iniciatívy, či intuitívne. Strategické materiály, týkajúce sa problematiky násilia na 

ženách, sú v prípade väčšiny subjektov širšie koncipované materiály (napr. Stratégia prevencie 

kriminality v SR, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb, a pod.), v ktorých sa násilie na ženách 

spomína ako jedna z oblastí. Nejde však nevyhnutne o detailné strategické materiály, venujúce sa 

špecificky prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. 

 

 

 

3/ Ľudské zdroje, kapacity a vzdelávanie 

 

 V tretej časti dotazníka sme zisťovali či inštitúcie a organizácie majú určených 

pracovníkov/pracovníčky, ktorí sú určení iba pre pomoc ženám zažívajúcim násilie. 26 inštitúcií 

a organizácií uviedlo, že majú určeného pracovníka/pracovníčku, avšak viacerí z nich dodali 

(úrady PSVR, mestá, VÚC), že tento pracovník/pracovníčka má na starosti aj inú agendu, keďže 

v rámci agendy sa stretávajú napríklad iba v 5% s prípadmi žien zažívajúcich násilie, alebo majú 

takúto pracovníčku iba v čase projektov. Zvyšných 44 uviedlo, že nemajú špecializovaného 

pracovníka/pracovníčku pre problematiku násilia páchaného na ženách. 

 Spolu 29 inštitúcií a organizácií uviedlo, že ich ľudské zdroje sú dostatočné, 4 opýtané 

inštitúcie sa nevedeli vyjadriť a 37 inštitúcií/organizácií považuje svoje kapacity za nedostatočné 

pre riešenie problematiky násilia v párových vzťahoch.  
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 Všetkých 5 špecializovaných poradenských centier má zamestnancov/kune pre prácu so 

ženou zažívajúcou násilie odborne zaškolených. Z poradenských centier má zaškolených 7 z 15 

subjektov. Zo sekcie podpory je to 11 z 27, z trestno-právnej sekcie 3 z 12 subjektov, zo sekcie 

zdravotníctva 1 zo 7, zo sekcie prevencie a vyhľadávanie je to 0 z 2. 
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 Vnímame veľkú potrebu vzdelávania pracovníkov/čok, ktoré prichádzajú do kontaktu 

so ženou zažívajúcou násilie a jej deťmi, aby sa predišlo zbytočnej viktimizácií a predlžovaniu 

procesov. Dôraz kladieme nie len na vedomostné vzdelávanie, ale aj tréningy zručností v tejto 

problematike. 

 

4/ Konkrétna forma pomoci 

 V štvrtej časti dotazníka sme sa zamerali na vyhodnotenie otázky zameranej na zisťovanie 

násilia páchaného na žene. Respondentov sme sa pýtali, či pracovníci/pracovníčky štandardne 

zisťujú, či žena, ktorá za nimi príde so žiadosťou o pomoc, zažíva násilie. Z opýtaných 70 

organizácií a inštitúcií 31 zisťuje túto skutočnosť, z toho všetkých 5 špecializovaných 

poradenských centier, 9 poradenských centier, 2 Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, 3 krajské 

a okresné riaditeľstvá policajného zboru a policajná akadémia, 6 subjektov verejnej správy, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, jeden krajský súd, jedna právna poradňa, jeden psychológ a jeden 

psychiater.  

 Zo všetkých opýtaných iba 28 používa nástroj/metodiku na identifikáciu toho či žena 

zažíva násilie. Rovnako ako pri otázke o existencii strategických materiálov a smerníc 

k problematike násilia páchaného na ženách, je aj v tomto prípade z odpovedí zjavné, že väčšina 

subjektov, ktoré odpovedali na túto otázku kladne, nepoužíva štandardizované metodiky 

špecificky vyvinuté na tzv. identifikáciu násilia.  Keďže podľa štatistík každá štvrtá žena zažíva 

násilie, vnímame ako jednu z priorít zisťovanie tejto skutočnosti citlivým profesionálnym 

prístupom vo všetkých inštitúciách a organizáciách, na ktoré sa môže žena zažívajúca násilie 

obrátiť, i keď priamo nie je poskytovateľom špecializovaných služieb v tejto problematike. 

 

 
 

  

Na otázku, čo konkrétne by Vašej inštitúcií/organizácii pomohlo pre zefektívnenie pomoci ženám 

zažívajúcim násilie odpovedalo 48 opýtaných o potrebe zmeny legislatívy, 34 by uvítalo 

posilnenie personálnych kapacít pre riešenie prípadov násilia páchaného na ženách, 59 

systematické špecializované vzdelávanie a tréningy v téme násilia páchaného na ženách, 42 

zvýšenie úrovne zručností a kompetencií zamestnancov/kýň pre prácu so ženami zažívajúcimi 

násilie, 29 vyčlenenie špecializovaných pracovníkov/čok alebo tímov pre prácu so ženami 
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zažívajúcimi násilie, 35 navýšenie finančných prostriedkov pre riešenie problematiky násilia 

páchaného na ženách, 15 uviedlo možnosť iné, kde sa opäť objavila problematika vysokého 

administratívneho zaťaženia, slabé povedomie ľudí o problematike, potreba databázy pre MS, 

smerníc, metodiky na odhad nebezpečenstva, potrestanie a rehabilitácia násilného muža, zriadenie 

bezpečných ženských domov, zbytočná potreba výmenných lístkov pre návštevu psychológa, 

ktoré predlžujú proces pomoci, zmena prístupu zdravotných poisťovní.  

 

 
  

 Na základe interpretácií podľa sekcií môžeme konštatovať, že sekcia poradenských centier 

špecializovaných aj nešpecializovaných považuje za najdôležitejšiu zmenu legislatívy 

a systematické vzdelávanie, zvýšenie úrovne kompetencií a zručností a navýšenie finančných 

prostriedkov. V trestno-právnej sekcii to bolo najmä vyčlenenie špecializovaných 

pracovníkov/čok alebo tímov pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie a zvýšenie úrovne 

kompetencií a zručností pre prácu s týmito ženami. V sekcii podpory identifikovali členovia tímov 

na zefektívnenie ich práce potrebu systematického vzdelávania, zmenu legislatívy, rozšírenie 

kompetencií a zručností. V sekcii zdravotníctva to bolo opäť systematické vzdelávanie 

v problematike násilia v párových vzťahoch a práce s touto cieľovou skupinou a tvorba 

špeciálnych tímov, resp. vyčlenenie špecializovaných pracovníkov/čok. V sekcii prevencie 

a vyhľadávania to bola podobne ako u väčšiny sekcií potreba systematického špecializovaného 

vzdelávania a tréningov v téme násilia páchaného na ženách.  

 Považujeme za potrebné opakovane upozorniť na skutočnosť, že sami zamestnanci/kyne 

rôznych typov inštitúcií a organizácií vnímajú ako interný problém absenciu zaškolenia pre tento 

typ práce so ženami ohrozenými násilím ako dôležitý prvok zefektívnenia ich práce so ženou 

zažívajúcou násilie, ako aj absenciu supervízie. 
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5/ Spolupráca 

Pri nedostatkoch kooperácie sme sa zamerali na prekážky. Zistili sme, že 44 zástupcov 

inštitúcií a organizácií vníma v práci ako hlavné legislatívne a systémové prekážky. Spolu 36 to 

cíti ako nedostatok záujmu inštitúcií a organizácií o súčinnosť, 16 vo vzájomnej nedôvere 

inštitúcií a organizácií. Medzi iné prekážky bolo zaradené nedostatočné vzdelávanie, fluktuáciu 

zamestnancov, preťažovanie niektorých subjektov, slabé kapacity, nepoznanie vzájomných 

kompetencií, nedostatok financií, nedostatočnú platformu pre MS, osobnostné prekážky, 

zľahčovanie problematiky a vysokú toleranciu násilia na Slovensku, ako aj nedostačujúce 

materiálno – technické zabezpečenie.  

 

 
 

Z pohľadu sekcií, v sekcii poradenské centrá (špecializované i nešpecializované) sa javí 

ako najväčšia prekážka vzájomnej spolupráce nedostatok záujmu iných inštitúcií a organizácií. 

Z pohľadu trestno-právnej sekcie ide o trestno-právne prekážky, inštitúcie zaradené do sekcie 

podpory majú rovnaký názor. V sekcii zdravotníctva sa takmer vôbec k tejto problematike 

nevyjadrili, oblasť prevencie a vyhľadávania bola obohatená len názorom jedného z dvoch členov 

s tým, že poukázali na legislatívne prekážky a nedostatok záujmu.  

 Za problémovú spoluprácu boli takmer zhodne označené najmä orgány činné v trestnom 

konaní (prokuratúra, polícia), zdravotnícki zamestnanci, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, 

súdy, mimovládne organizácie, obecné úrady, školy (uvedené v tomto poradí). 

 

6/ Zber údajov 

 Len 32 zo spolu 70 delegovaných zástupcov/kýň reportovali, že zbierajú údaje špecificky 

týkajúce sa žien zažívajúcich násilie. Iba 8 subjektov, z toho 7 patriacich do trestno-právnej sekcie 

a jeden psychológ evidujú aj údaje ohľadom sexuálneho násilia páchaného na ženách. 

Nedostatočný zber údajov nám neumožňuje spracovať objektívne štatistiky riešenia problematiky 

násilia páchaného na ženách v Slovenskej republike. Napriek takémuto stavu dlhodobo vnímame 

ako dôležité evidovať špecifické štatistické údaje, ktoré môžu napomôcť zmenám v systéme 

riešenia problematiky v oblasti konkrétnej pomoci ako aj eliminácie a prevencie násilia na ženách 

na Slovensku. 
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3 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE – ANALÝZA SÚČASNÝCH INTERVENCII 

 

 Dôvodom pre náročnú odbornú prácu, pozostávajúcu z vytvorenia spolu štyroch rôzne 

zameraných prípadových štúdií a následne spracovanie analýzy súčasných intervencií tých istých 

anonymizovaných skutočných prípadov a to v rôznych inštitúciách, vo všetkých ôsmych krajoch 

Slovenska, bola naša spoločná snaha regionálnych skupín multiinštitucionálnej spolupráce (MS) čo 

najdetailnejšie identifikovať súčasný stav intervencií v jednotlivých typoch prípadov násilia 

páchaného na ženách.  

 V predchádzajúcej praxi sa ukázalo, že postupy jednotlivých inštitúcií a organizácií sa líšia nie 

len z pohľadu východísk, ktoré jednotlivé inštitúcie a organizácie považujú za relevantné v tejto téme, 

ale rozdiely sú aj regionálne bez ohľadu na fakt, že relevantná legislatíva je v rámci krajiny, 

samozrejme, jednotná.  

 Ďalším nie menej podstatným dôvodom pre tento zvolený metodologický postup bola aj snaha 

ešte viac si vzájomne, v rámci jednotlivých regionálnych skupín, priblížiť a vysvetliť na konkrétnych 

prípadoch svoje kompetencie a možnosti, čím sa zreálnia očakávania od vzájomnej spolupráce a tým 

sa zefektívni podpora a pomoc ženám, čo je prvoradým zámerom tvorby týchto regionálnych štruktúr.  

 Za dôležitý sme považovali aj skutočnosť, ktorú sme si uvedomovali už pri koncipovaní štýlu, 

obsahu a spôsobu obzvlášť náročnej odbornej práce tejto časti materiálu o multiinštitucionálnej 

spolupráci „Prípadové štúdie“, že nemáme vedomosť, že by takáto analýza súčasných intervencií 

v širokej škále násilia na ženách, bola spracovaná na Slovensku. Preto aj túto časť výstupu práce tímu 

multiinštitucionálnej spolupráce považujeme za ojedinelý benefit podaktivity projektu.  

 Výhodou nastavovania systematických zmien zdola nahor je práve možnosť využitia 

funkčných metód, ktoré najlepšie vytvoria spoločné informačné a operačné zázemie pre efektívnu 

intervenciu, podporu a pomoc.  

 Spracovaním prípadových štúdií vhodných na prácu v skupinách MS boli koordinátorkou 

poverené dlhoročné poradkyne reprezentujúce poradenské centrá, ktorých skúsenosti zaručovali výber 

takých modelových prípadov, ktoré postihujú najčastejšie sa vyskytujúce situácie v oblasti podpory 

a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Pracovný tím regionálnych koordinátorov/iek 

a hlavnej koordinátorky sa zhodol na tom, že postupne budú spracované minimálne tri prípadové 

štúdie. Ale na základe toho, že v poradenských centrách sa čoraz častejšie objavujú prípady 

sexualizovaného násilia, napriek krátkemu času na spracovanie materiálManuálu MS a jeho výstupov, 

sme pristúpili k spracovaniu aj štvrtej prípadovej štúdii : 

 Prípad vysokého ohrozenia zdravia a života ženy a jej detí (high risk case) - Prípadová 

štúdia č.1: Anna a Tibor (fyzické, psychické, ekonomické násilie s prítomnosťou zbrane 

u zneužívateľa a zvyšovania sa tlaku formou nebezpečného sa vyhrážanie, fyzického násilia 

bez následného poskytnutia pomoci a ohrozovania detí; 

 Prípad prenasledovania bez prvkov fyzického násilia - Prípadová štúdia č.2: Renáta 

a Tomáš (prenasledovanie zo strany bývalého partnera, ohováranie, obmedzovanie sociálnych 

kontaktov, stupňovanie kontroly a vyhrážania sa); 

 Prípad využívania detí ako nástroja zneužívania moci partnerom – Prípadová štúdia č.3: 

Blanka a Peter (psychické násilie bývalého partnera formou manipulácie s deťmi, pokusmi 

o získanie ich do výchovy, ovplyvňovanie detí, nekonečný príbeh vyčerpávania, obťažovania, 

ohrozovanie ženy aj detí). 

 Prípad sexualizovaného násilia a znásilnenia bývalým partnerom – Prípadová štúdia č.4: 

Jana a Miro (znásilnenie bývalým partnerom, ohlásenie znásilnenia a nedôvera zo strany 

polície, neustály strach). 
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Tak po vzájomnej dohode, boli prvé tri prípadové štúdie až tesne pred ukončením 

dopracovania Manuálu MS doplnené o prípad sexualizovaného násilia. Napriek krátkosti času 

vyčleneného na riešenie tejto časti podaktivity národného projektu, stihli prípadové štúdie riešiť všetky 

regionálne skupiny MS tesne pred ukončením spracovania materiálu. Zaradenie témy sexualizovaného 

násilia v poradí do štvrtej prípadovej štúdie a jej riešenie pracovnými skupinami však regionálni/e 

experti/ky považovali za dôležité s ohľadom na absolútnu absenciu poradenských centier pracujúcich 

s obeťami sexualizovaného násilia na Slovensku. Tiež s rešpektovaním faktu, že do vytvorenia takejto 

infraštruktúry pre tento druh zneužívaných žien a dievčat je vysoká pravdepodobnosť, že budú 

vyhľadávať, a aj v súčasnosti už vyhľadávajú, pomoc v poradenských centrách pre ženy zažívajúce 

násilie a preto je žiaduca aj štvrtá prípadová štúdia a jej riešenie v skupinách MS.  

Koordinovaným postupom sme dosiahli pozitívnu odozvu v regionálnych pracovných 

skupinách, ktorých členovia/ky si odskúšali na základe prípadových štúdií prácu ako skutočnosť 

v realite a praxi vo všetkých inštitúciách, vo všetkých krajoch SR. Týmto postupom sme tiež 

napomohli faktu, že sú do budúcnosti nami „predpripravené“ regionálne skupiny MS, zaoberajúce sa 

témou pomoci ženám zažívajúcim násilie alebo ženy ohrozené násilím, dostali v predstihu dostatok 

konkrétnych informácií a kompetencií a potrebách ich využitia na zvládanie podpory a pomoci, 

minimálne formou poradenstva, aj v téme násilia na ženách. 

Prípadové štúdie boli zostavené tak, aby nemohlo dôjsť k identifikácii konkrétnej ženy, 

klientky jednotlivých poradenských centier, išlo o fakty poskladané z mozaiky viacerých reálnych 

prípadov tak, aby identifikácia nebola možná. Navyše išlo vždy o informácie z prípadov už uzavretých 

a teda nie o prípady, v rámci centier v súčasnosti riešených z dôvodu ochrany žien a ich detí, ako aj 

ochrany poradkýň, ktoré s prípadmi pracovali, u „živých“ prípadov, ešte pracujú. K samotným 

prípadových štúdiám vytvorila jedna z regionálnych koordinátoriek - expertiek set logicky kladených 

otázok, ktorými bolo možné jednak zistiť posudzovanie prípadu samotného (identifikácia násilia, 

odhad nebezpečenstva, formy a druhy násilia prejavujúce sa v jednotlivých prípadoch a pod.) ako aj 

dať dopytovaným reprezentantom jednotlivých inštitúcií a organizácií možnosť vyjadriť sa k reálnym 

postupom, ktoré sú v ich právomoci, kompetencii, možnostiach (dostala by žena vo Vašej inštitúcií 

rýchlu a účinnú pomoc?, je pomoc, ktorú žena u Vás dostane dostatočne rýchla, účinná?, a pod.). 

 

Vo všetkých štyroch Prípadových štúdiách išlo o nasledujúci súbor otázok: 

1) Ide, podľa Vás, o násilný vzťah? Ak áno, na základe čoho ste ho takto posúdili? 

2) Aké formy násilného správania je možné identifikovať z popisu vzťahu muža a ženy*? 

3) Aké rizikové faktory vnímate v správaní zneužívateľa, ktoré sú alebo by mohli byť pre ženu a jej 

deti ohrozujúce? Vnímate situáciu ako mierne / vážne / veľmi vážne ohrozujúcu ženu a jej deti? 

4) Aké potreby vnímate na strane ženy? 

5) Aké obavy má žena? Čoho ešte by ste sa obávali keby ste boli v situácii ženy? 

6) Akú ochranu, pomoc a podporu podľa Vás potrebuje žena a jej deti? 

7) Akú ochranu, pomoc a podporu by jej a deťom poskytla Vaša inštitúcia / organizácia? Aký by bol 

presný postup (y) na strane Vašej inštitúcie, keby sa na Vás žena obrátila so žiadosťou o pomoc? 

Ako dlho by to trvalo? Čo musí žena pre to urobiť / čo musí doložiť alebo mať pre to, aby pomoc 

dostala? 

8) Sú jednotlivé intervencie a postupy, ktoré ste popísali, koordinované a nadväzujú na seba? Sú, 

podľa Vás, dostatočne rýchle a odborné? Dostala by, podľa Vás, v súčasnosti žena a jej deti 

rýchlu, účinnú a odbornú ochranu, pomoc a podporu, ktorú potrebuje?  

9) Ak áno, čo z navrhnutých postupov a možností ochrany, pomoci a podpory považujete za 

najúčinnejšie a prečo? 

10) Ak nie, čo chýba / je nedostačujúce alebo neúčinné? 

11) Ako by podľa Vás mala v ideálnej situácii vyzerať koordinovaná, rýchla, účinná a odborná 
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ochrana, pomoc a podpora pre ženu a jej deti? Aké zmeny by bolo treba na to, aby takáto ochrana, 

pomoc a podpora bola dostupná štandardne pre všetky ženy zažívajúce násilie? 

*v každej prípadovej štúdii tu bolo konkrétne meno klientky a jej násilného partnera (Prípadová štúdia 

1: Anna a Tibor, Prípadová štúdia 2: Renáta a Tomáš, Prípadová štúdia 3: Blanka a Peter, Prípadová 

štúdia 4: Jana a Miro 

 

Jednotlivé regionálne skupiny MS pristupovali k riešeniu prípadových štúdií rôzne. 

U niektorých išlo o spoločnú diskusiu a záznam s odpoveďami zaznamenával koordinátor/ 

koordinátorka skupiny MS, u niektorých išlo o samostatné vypracovávanie odpovedí písomnou 

formou členmi skupiny za jednotlivé zúčastnené inštitúcie a organizácie. Výsledkom tejto 

nejednotnosti boli odovzdané záznamové hárky za jednotlivé regionálne skupiny v rozdielnom 

rozsahu a detailnosti popisu jednotlivých opatrení. Záznam odpovedí za jednotlivé kraje zhrnuté 

koordinátormi a koordinátorkami do zdrojového dotazníka mal výhodu integrovaného zhodnotenia 

podobností a rozdielov v postupoch, čo zjednodušovalo prácu pri celkovom zhodnotení opatrení 

jednotlivých inštitúcií v jednotlivých krajoch. Keďže hlavným cieľom našej odbornej práce 

s prípadovými štúdiami bolo porovnať možnosti poskytnutej intervencie v štyroch rozdielnych 

situáciách a poukázať na prístupy a postupy intervencie inštitúcií a organizácií vo všetkých 8 

krajoch v „totožných“ situáciách žien ohrozených násilím, a poukázať na vhodnosť až nutnosť 

spolupráce inštitúcií a organizácií, bolo regionálnymi expertmi dohodnuté, že k samotnému 

porovnávaniu dôjde až v prípade otázok od čísla 7) Akú ochranu, pomoc a podporu by jej a deťom 

poskytla Vaša inštitúcia / organizácia?.... Prvých šesť otázok vykazovalo zhodu a jasnú identifikáciu 

násilia v jednotlivých prípadoch. Pre zjednodušenie vyhodnocovania postupov v jednotlivých krajoch 

boli spracované tri hodnotiace hárky pre každú Prípadovú štúdiu formou tabuľky na záznam odpovedí.  

 

Každá prípadová štúdia bola hodnotená zástupcami inštitúcií a organizácií reprezentujúcich tri 

zo šiestich základných sekcií pôsobiacich v rámci skupín MS (viď Mapa spolupráce)55:  

 Sekcia trestno-právna (polícia, prokuratúra, súdy, Ministerstvo spravodlivosti SR, okresné 

úrady, Akadémia Policajného zboru, právnická fakulta, ústav na výkon trestu odňatia slobody) 

 Sekcia podpory (úrady PSVR, referáty poradensko-psychologických služieb) 

 Špecializované a nešpecializované poradenské centrá (neziskové mimovládne organizácie; 

špecializované pracujú len so ženami zažívajúcimi násilie, na základe rodovo citlivého 

a strániaceho prístupu s rešpektovaním faktu, že ide o násilie – o problém spoločenský a nie 

sociálny, nešpecializované pracujú s rôznymi cieľovými skupinami, na problematiku násilia 

obvykle nazerajú ako na sociálny problém súvisiaci s inými sociálno-patologickými javmi.)  

 Otázka zaradenia jednotlivých inštitúcií do sekcií ostáva v súčasnosti otvorenou najmä 

v otázke špecializovaných a nešpecializovaných poradenských centier. Na Slovensku nie je dostatok 

centier, v ktorých ženy nachádzajú adekvátnu a primeranú podporu a pomoc a kde sa ich problém 

násilia nechápe ako problém domáceho konfliktu, ale ako problém ľudsko-právny, problém 

nedostatočnej ochrany a bezpečia všetkých členov našej spoločnosti, ktorý sa týka nie len rodiny, 

v ktorej sa násilie deje, ale celej spoločnosti „ochotnej“ toto násilie tolerovať a nevyužívať všetky 

dostupné prostriedky na jeho zastavenie, elimináciu a prevenciu. Do obdobia, kým si Slovensko splní 

svoje záväzky nie len voči vlastným občanom a občiankam, ale aj voči medzinárodným dohovorom, 

ktoré podpísalo v oblasti ochrany práv žien a detí na život bez násilia, a zabezpečí komplexné služby 

                                                           
 
55 Sekcia bývania, Zdravotná sekcia a Sekcia prevencie a vyhľadávania neboli v regionálnych skupinách MS v dostatočnom 

zastúpení a tým nebolo možné posúdiť zhodu resp. rozdielnosť ich postupov. Odpovede za Zdravotnú sekciu sú v zdrojovom 

dotazníku MS BSK, príloha č. 2 
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formou podpory budovania a prevádzky špecializovaných centier s vyškoleným personálom 

a adekvátnym technickým zabezpečením, budú naďalej poskytovať služby aj nešpecifické poradenské 

centrá. Navyše, sú ženy, ktorým prístup týchto organizácií vyhovuje aj z dôvodu pre ne 

primeranejšieho ideologického prístupu k podpore a pomoci formou vytvárania novej závislosti žien 

odchádzajúcich od násilného partnera na službách charitatívneho charakteru.  

 Sekciu bývania nevyužíva dostatočne ani štát, regióny či obce, sú však možnosti na vytváranie 

podmienok pre sociálne bývanie kategorizované podľa možností klientov/klientok a dôvodu prepadu 

do sociálnej záchrannej siete. Je preto otázne akým spôsobom môže v súčasnosti prispieť účasť 

reprezentantov odborov bývania úradov regionálnej a miestnej samosprávy v skupinách MS. Do 

budúcna je však potrebné uvažovať aj o tlaku na zmeny práve v tejto oblasti, ktoré by členovia skupín 

MS dokázali vyvinúť na orgány a inštitúcie štátu, regiónov a obcí vo veci zvyšovania dostupnosti 

sociálneho bývania pre ženy – „samoživiteľky“, z dôvodu ukončenia násilného vzťahu s otcom detí.  

 Pri celkovom hodnotení odpovedí zúčastnených reprezentantov inštitúcií pôsobiacich 

vo všetkých ôsmich skupinách MS môžeme skonštatovať, že: 

- štát nemá dostatok kapacít a nepreberá zodpovednosť za pomoc ženám, najmä 

prostredníctvom inštitúcií a organizácií zriadených za účelom ochrany a pomoci občanom 

a občiankam štátu,  

- vo väčšine štátnych inštitúcií sa nerealizuje odhad rizika u ženy ohrozenej násilím, 

identifikácia nebezpečenstva, ktoré hrozí jej alebo jej deťom zo strany intímneho partnera. 

- inštitúcie, ktoré prichádzajú s týmito ženami do styku často nepoznajú minimálne štandardy 

pomoci navrhované Radou Európy ako najúčinnejší nástroj ich ochrany a pomoci pri zastavení 

násilia,  

- v niektorých regiónoch bolo kreovanie MS a spoločné riešenie prípadových štúdií prvou 

skutočnou príležitosťou na vzájomné spoznávanie svojich kompetencií a možností pri riešení 

prípadov násilia páchaného na ženách. 

 

3.1 Prípadová štúdia – Anna a Tibor 

 

 Anna má tri maloleté deti (10, 7 a 4 ročné). Za Tibora sa vydala, keď s ním čakala prvé dieťa. 

Manželstvo trvá desať rokov. Od začiatku manželstva bývajú vo svojom dome na dedine, ktorá je 

hodinu cesty od mesta. Tibor pracuje ako živnostník - stolár a má dielňa priamo v rodinnom dome. 

Anna je nezamestnaná. Deti navštevujú základnú školu priamo v obci. 

 Pred desiatimi rokmi, v čase keď bola Anna v ôsmom mesiaci tehotenstva, ju Tibor prvýkrát 

napadol. Vyčítal jej, že lekár u ktorého boli na vyšetrení sa na ňu „príliš milo usmieval“, pýtal sa jej či 

s ním niečo mala. Anna sa snažila Tiborovi vysvetliť, že to tak nie je. Tibor však nepočúval čo hovorí, 

neveril jej. Pritlačil ju silou k skleneným dverám, tak že mala modriny na rukách a bála sa, že pod 

tlakom praskne sklo. Anna sa vyľakala, pretože jej Tibor povedal, že ak sa takto bude správať aj ďalej, 

tak jej to „zráta“.  

 Postupne ju začal sledovať, kontroloval kam chodí, s kým sa stretáva, s kým hovorila a o čom. 

Často jej vykrikuje, že je „kurva“ a ktovie s kým každým spí. Zakázal jej hľadať si prácu, nechcel aby 

pracovala. Ponižuje a nadáva jej, hovorí jej, že je neschopná a hlúpa, že by ju aj tak nikde 

nezamestnali. Nezriedka ju ponižoval aj pred deťmi, deťom hovoril „pozrite sa akú máte hlúpu 

a neschopnú matku, nič nevie robiť, nevie sa o vás ani len postarať“.  

 Tibor zarába dobre, darí sa mu, veľa peňazí míňa na svoje záľuby. Začal sa venovať 

poľovníctvu a má doma legálne poľovnícku zbraň a plynovú pištoľ. Anna postupne prestala s Tiborom 

intímne žiť, pretože s ním nechcela mať ďalšie dieťa. Tibor ju však pravidelne núti k sexuálnemu 
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styku a hovorí jej, že jej jeho žena a je to jej povinnosť „mu dať“. Pred dvomi týždňami ju pridusil 

vankúšom tak, že takmer upadla do bezvedomia. Po útoku z domu odišiel a nechal ju tak.  

 Anna sa už dlhší čas odhodláva podať návrh na rozvod a odísť od Tibora, pretože sa bojí, že 

Tibor jej a deťom môže ublížiť, alebo ich zabiť. V minulosti niekoľko krát musela odísť z domu 

po útoku Tibora, aby ochránila seba a deti. Vždy keď odišla, Tibor ju vyhľadal, hovoril, že ľutuje čo 

urobil, že nechce Anne a deťom ubližovať, ale že ona za to môže tiež, lebo ho provokuje, robí mu 

naschvál a keby robila to, čo robí každá poriadna žena, on by sa tak nesprával. Anna sa doposiaľ vždy 

vrátila zo strachu o seba a o deti a kvôli tomu, že mala obavu, že deti sama neuživí. Často premýšľa 

o tom, čo mohla robiť inak, aby sa k nej Tibor takto nesprával. So svojou rodinou nemá už niekoľko 

rokov kontakt, pretože Tibor osočoval jej rodinu, bránil jej v kontakte a vyvolával konflikty a spory. 

Niekoľko krát jej pomohla kamarátka a suseda, mohla u nich v situácii ohrozenia ostať niekoľko dní, 

avšak Tibor sa im začal vyhrážať. Majú obavu z Tibora už nechcú Anne pomáhať.  

 Anna v súčasnosti takmer nemôže odísť z domu bez toho, aby na to mala „dobrý dôvod“, 

Tibor kontroluje každý jej krok, pýta sa detí čo robila mama keď nebol doma, deti mu to musia 

„hlásiť“. Kontroluje jej aj telefón a keď s niekým telefonuje, musí ho mať v Tiborovej prítomnosti 

na hlasný odposluch. 

 V poslednom čase sa správa k Anne násilne 2-3 za týždeň, nadáva jej, keď príde z práce 

„vypočúva“ ju kde bola a čo robila, niekedy jej bráni v spánku a trvá na tom, že sa s ňou chce 

rozprávať a často jej pri tom hovorí, že jej to jedného dňa „škaredo zráta“. Bráva deti na prechádzky 

do lesa a ukazuje im ako vie strieľať. Často sa po návrate z lesa Anne vyhráža, že ak nebude robiť to 

čo on chce a bude mu odporovať tak „sa jedného dňa deti z lesa nemusia vrátiť“. Anna by chcela od 

Tibora odísť. Bojí sa však, že keby aj s deťmi odišla, Tibor ich bude hľadať a keby čokoľvek proti 

nemu urobila, bol by schopný ju zabiť. 

 

 Keď sa pozrieme na návrhy riešení a možnosti jednotlivých inštitúcií a organizácií 

v Prípadovej štúdii č. 1: Anna a Tibor z pohľadu sekcie špecializovaných a nešpecializovaných 

poradenských centier, odhalíme prvé rozdiely práve z nemožnosti nešpecifických služieb poskytnúť 

služby v súlade s návrhom Minimálnych štandárd rady Európy. Prístup k pomoci v prípade 

špecializovaných poradenských centier je jednoduchší z dôvodu nebyrokratickej, administratívne 

nenáročnej dostupnosti – žene je poskytnuté poradenstvo aj v prípade, že nezverejní svoje meno, 

rešpektuje sa potreba bezpečia, adresa poradní je obvykle utajená, snaha jednotlivých organizácií tohto 

typu umožňuje poskytnutie rýchlej odbornej aj právnej pomoci a v prípade voľných kapacít umožňuje 

aj rýchle poskytnutie utajeného ubytovania bez zdĺhavých procesov vybavovania potvrdení napr. 

o výške príjmu a podobne ako je to v nešpecifických zariadeniach riadiacich sa Zákonom o sociálnych 

službách. V prílohe č. 2 sú v hodnotiacej tabuľke Prípadovej štúdie č.1 v Sekcii Špecializovaných 

a nešpecializovaných služieb v žltom poli zvýraznené odpovede zástupcov nešpecializovaných 

služieb, v ktorých je možné si všimnúť aj rozdiel v hodnotení služieb, kde špecializované zariadenia 

zohľadňujú účinnosť poskytnutej pomoci a podpory hlavne z pohľadu bezpečia Anny pri kontakte 

s ďalšími inštitúciami, organizáciami (polícia, súdy), kým nešpecializované zariadenia hodnotia 

účinnosť nimi poskytovanej pomoci bez jasného prepojenia a potreby účinnosti a efektívnosti pomoci 

aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Z pohľadu polície bolo detailne popísané súčasné 

legislatívne prostredie, členovia MS v jednotlivých krajoch poznajú a odporúčajú inštitút vykázania 

zo spoločného obydlia v prípade opodstatnenej obavy, že bude Tibor vo svojom správaní pokračovať. 

Za vzorový a odporúčaný postup je v tomto prípade vysokého rizika možné považovať odpoveď 

zo strany polície jedného kraja. Hodnotenie účinnosti pomoci jednotlivých úradov práce, sociálnych 

vecí a rodiny (najčastejšie odporúčaná distribúcia do špecializovaného centra, podanie trestného 

oznámenia v spolupráci s políciou) bolo väčšinou považované za dostatočne kvalitnú a rýchlu pomoc. 

Iný postup bol navrhovaný zástupkyňami Košického kraja, čo môže byť výsledkom viacročného 
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pôsobenia zástupkýň úradov PSVR v skupine MS, prístupom k informáciám a chápanie širších 

súvislostí z pohľadu bezpečia žien a detí, ako výsledok dlhodobej efektívnej a účinnej spolupráce 

so špecializovaným poradenským centrom Fenestra. Z ich pohľadu bola otázna rýchlosť pomoci a jej 

dostupnosť. 

3.2 Prípadová štúdia – Renáta a Tomáš 

 

 Renáta je 24 ročná študentka vysokej školy. Približne pred tromi rokmi sa zoznámila 

s Tomášom a po nejakom čase spolu začali chodiť. Tomáš pracuje v IT oblasti. V prvom polroku bol 

vzťah pre Renátu celkom v poriadku, hoci si uvedomovala, že Tomáš sa niekedy ohradil voči tomu, že 

niekam šla s kamarátkami a hovoril jej, že spolu trávia málo času a počas jej stretnutí s kamarátkami 

jej volal alebo posielal sms-ky, či je v poriadku a či pre ňu má prísť. Nikdy jej na stretnutia nebránil 

ísť, ale Renáta mala pocit, že na ňu vytvára nevypovedaný tlak na to, aby sa s nimi stretávala menej. 

Keďže je Tomáš IT špecialista, Renáta mu umožnila prístup na svoj e-mail, profil na Facebooku a tiež 

do mobilu, lebo Tomáš jej často hovoril, že je dôležité, aby mala dobre nastavené bezpečnostné 

nastavenia. Neskôr však Renáta zistila, že jej do mobilu nainštaloval aplikácie, ktoré monitorovali jej 

polohu a tiež jej sledoval e-maily a Facebook. Často vedel, kde je bez toho, aby mu to predtým 

povedala a vedel s kým je v kontakte cez e-maily a Facebook. Renáta z toho začala mať nepríjemný 

pocit, že ju sleduje a keď mu to povedala, rozčúlil sa a hovoril jej, že on sa stará o jej bezpečie 

a namiesto toho, aby sa mu poďakovala, ho obviňuje. O pár týždňov neskôr však Tomáš večer začal 

na Renátu kričať, že nie je taká, ako si myslel, že je len obyčajná „kurva“, ktorá sa poza jeho chrbát 

stretáva s inými mužmi. Keď od neho Renáta žiadala vysvetlenie, povedal jej, že vie o tom, že si často 

cez Facebook píše s nejakým Petrom a inými mužmi. Renáta sa mu snažila vysvetliť, že Peter je jej 

veľmi dobrý kamarát z detstva a tí iní muži sú jej spolužiaci, s ktorými bežne komunikuje o veciach 

v škole. Tiež mu hovorila, že má rada jeho a nemá záujem byť s inými mužmi. Tomáš pokračoval 

v obviňovaní Renáty z toho, že sa zaujíma o iných mužov a pri tom ju fyzicky tlačil do kúta a držal jej 

ruky. Renáta sa z takéhoto správania dosť preľakla. Od tohto večera si začala dávať väčší pozor na to, 

čo píše do mailov a na Facebook, aby sa Tomáš opäť nerozčúlil. Celý čas si uvedomovala, že je to 

absurdné, keďže nemala čo skrývať a Tomáša mala rada.  

 Tomáš si od nej začal vynucovať viac pozornosti, žiadal si často objatia s tým, že čítal 

na internete, že je to pozitívna energia. Pri týchto objatiach Renátu veľmi silno stískal a keď mu 

povedala, že ju to bolí a chcela, aby ju pustil, strašne sa urazil a kričal na ňu, že je citovo chladná 

a nevie, čo je to láska. Renáte sa zatiaľ podarilo vždy Tomáša upokojiť, ale začínala sa vo vzťahu 

s ním cítiť veľmi obmedzovaná a začala mať z neho strach. 

 Tomáš naďalej stupňoval kontrolu Renáty, raz ho prichytila, ako sa jej prehrabuje v kabelke 

a pozerá si jej telefón, keď šla na WC. Keď ho s tým konfrontovala, začal opäť kričať a obviňovať ju 

z toho, že keby ho mala naozaj rada, tak si nepíše s inými mužmi a on by nemal dôvod jej 

nedôverovať. Renáta mu povedala, že takto to ďalej nejde, že nemá právo ju sledovať a kontrolovať 

a že ak neprestane, rozíde sa s ním. Tomáš na to zareagoval tak, že jej dal facku, opľul ju a povedal jej, 

že je obyčajná „kurva“, s ktorou aj tak nebude chcieť nikto byť a že ak odíde, on sa postará o to, že ju 

nebude mať nikto iný a aj o to, že nebude mať jediný deň „kľudu“. 

 Renáta sa s Tomášom rozišla, neodpovedala mu na sms-ky a telefonáty. Po pár dňoch 

neustáleho telefonovania a sms-iek nech sa k nemu vráti, mu Renáta napísala, aby jej dal pokoj a tiež, 

že sa k nemu určite nevráti. 

 Niekoľko dní na to dostali jej rodičia, jej spolužiaci, kamaráti a dokonca aj niektorí vyučujúci 

e-maily o tom, že Renáta nie je „také dobré kresťanské dievča, za aké sa vydáva, že je to „kurva“, 

ktorá mužov využíva a odkopne“. Maily boli anonymné, ale Renáta bola presvedčená, že sú 
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od Tomáša. Podala trestné oznámenie, ktoré však zastavili, keďže nebolo možné vystopovať IP adresu 

počítača, z ktorého správy prišli a dôkazy Renáta iné nemala.  

 Tomáš začal Renátu vyhľadávať aj osobne, často príde do školy alebo čaká pred internátom 

a keď sa Renáta objaví, príde k nej a ide na chodníku spolu s ňou. Keď mu povie, aby odišiel ignoruje 

to. Naďalej jej neustále vyvoláva, Renáta má výpisy telefonátov, na ktorých je vidno, že denne jej 

zavolá aj 50 až 100 krát. Takto volá aj jej rodičom. Keď ju zastihne na ulici tak, že je sama, kráča 

vedľa nej a hovorí jej, že ak nebude jeho, nebude ani nikoho iného a opakuje jej, že nech ani len 

neuvažuje o tom, že si s niekým začne, lebo zle skončí. Niekoľkokrát ju pri týchto príležitostiach 

opľul, pár krát do nej sotil alebo ju silne držal a vyhrážal sa jej päsťou. Vždy to robí vtedy, keď nie je 

na okolí nikto iný. Vtedy sa Renáta dosť bojí a niekoľkokrát išla pod takýmto nátlakom s Tomášom 

na drink alebo na kávu, aby „mala pokoj“ a aby jej Tomáš neublížil. Na takýchto stretnutiach sa s ním 

odfotiť a fotky dáva na Facebook s tým, že sú ešte stále spolu a majú sa radi. Začína ju nútiť 

k intímnostiam a Renáta má strach, že jej naozaj raz niečo spraví, ak ho bude ďalej odmietať. 

V poslednom čase už nemôže nikam ísť bez toho, aby sa tam neobjavil aj Tomáš. Kamarátky 

a kamaráti od nej začínajú bočiť, je im to celé nepríjemné a hlavne sa chcú baviť a mať súkromie. Jej 

rodičia naďalej dostávajú e-maily, ktoré Renátu popisujú ako „kurvu“, a tlačia na Renátu, aby s tým 

niečo robila. Renáta sa cíti pod obrovským tlakom, je vyčerpaná a zúfalá, keďže táto situácia už trvá 

takmer dva roky. Začala chodiť k psychologičke, lebo je čoraz viac izolovaná a začína nezvládať 

školu. Opakované podania a oznámenia na políciu zatiaľ vždy skončili ako priestupok. Okrem toho, 

Tomáš polícii ukazuje „šťastné“ fotografie na Facebook-u zo spoločných stretnutí s Renátou a hovorí, 

že stále majú vzťah. Začala už uvažovať aj o tom, že sa Tomáša asi nikdy nezbaví a bude jednoduchšie 

sa k nemu vrátiť. Je totiž presvedčená, že Tomáš to myslí vážne, že ak ju nebude mať on, tak ani nikto 

iný a bojí sa, čoho všetkého je schopný.  

 

 Prípadová štúdia č.2: Renáta a Tomáš, bola mnohými členmi a členkami skupín MS 

považovaná za najkomplikovanejšiu, čo sa týka možností pomoci a ochrany Renáty, keďže ide 

o prenasledovanie s veľmi problematickým preukázateľným skutkovým konaním Tomáša, na čo 

poukazovali aj špecializované aj nešpecializované poradenské centrá v rámci sekcie MVO. Tie ako 

jediný účinný nástroj v takýchto prípadoch považujú intervenčný multiinštitucionálny tím, ktorý je 

schopný spoločne identifikovať ohrozenie a spoločným prístupom inštitúcií zastaviť a obmedziť 

Tomášovo nebezpečné konanie. 

 Zástupcovia úradov PSVR zo všetkých krajov zhodne na základe platnej legislatívy udávajú, 

že ich činnosť je zameraná hlavne na rodiny s deťmi. Renáte ako dospelej, bezdetnej žene by inštitúcia 

úrad PSVR - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mohli poskytnúť skôr 

základné sociálne poradenstvo zamerané na mapovanie problému a distribúciu na príslušnú MVO 

organizáciu so špecializáciou na problematiku pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie. Práve 

fakt, že Renáta nemá deti považovali zástupcovia/kune tejto inštitúcie za najproblematickejší fakt, 

ktorý im bráni sa jej prípadom vôbec zaoberať. A to legislatíva pojednáva o pomoci pre „fyzické 

osoby“ teda aj dospelé osoby a nie iba o kompetencii pre pomoc pre deti, prípadne ženu s deťmi. Aj 

profesionálky z oblasti SPO navrhovali odchod do zahraničia, čo akoby indikuje nedôveru v reálnu 

možnosť pomoci na Slovensku v prípade stalkingu, ako je tento. Napriek popísanej realite považujú 

pomoc poskytovanú klientke v takýchto prípadoch za koordinovanú a dostačujúcu i keď zároveň 

navrhujú legislatívne zmeny v zákone č. 448/2008 Z.z. a to v oblasti doplnenia úzkej špecializácie 

sociálnych poradcov/poradkýň na jednotlivé cieľové skupiny vyžadujúce služby špecializovaného 

sociálneho poradenstva, okrem toho by bolo potrebné zaradiť vzdelávanie v oblasti podpory a pomoci 

ženám zažívajúcim násilie a ich deťom do osnov právnických fakúlt a humanitných odborov 

pracujúcich s touto klientelou (sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika). Pri riešení tejto 

Prípadovej štúdie sa objavili návrhy súvisiace s možnosťou posilnenia roly sociálneho pracovníka/čky, 
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kolízneho opatrovníka/čky v zmysle vyššej kompetencie, ochrany a personálneho, technického aj 

finančného zabezpečenia. Špecializované útvary v orgánoch činných v trestnom konaní sú schopné 

identifikovať a účinne zastaviť násilie sú jedným z kľúčových návrhov na zlepšenie situácie aj 

v prípadoch prenasledovania. 

 V rámci sekcie trestno-právnej bolo najčastejším návrhom predstaviteľov polície v tomto 

prípade využiť § 360 nebezpečné vyhrážanie a §360a nebezpečné prenasledovanie. Podanie trestného 

oznámenia však nezaručuje, že sa Renáte zo strany inštitúcií dostane rýchla, účinná a odborná pomoc, 

nakoľko dokazovanie naplnenia skutkovej podstaty je zložité a záleží na odbornosti osoby, ktorá 

trestné oznámenie vyšetruje. V tejto sekcii sa inštitúcie jednoznačne zhodli, že pomoc nie je 

koordinovaná a účinná. Za účinné by sa dalo považovať využite technických prostriedkov, nakoľko 

technické prostriedky bude totiž možné použiť aj v prípade predbežného opatrenia v civilnom konaní, 

ak násilníkovi súd nariadi, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, 

vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Chránenú osobu signalizačné zariadenie upozorní, 

že násilník sa približuje. 

 

3.3 Prípadová štúdia – Blanka a Peter 

 

 Pani Blanka vyrastala v mnohopočetnej rodine na vidieku medzi samými chlapcami. Otec bol 

násilný alkoholik. Aj bratia keď boli starší, začali popíjať, matka zomrela, keď bola Blanka v puberte. 

Pani Blanka sa musela prispôsobiť ťažkému životu. Jej hobby bol futbal, kde sa zoznámila 

s manželom Petrom. Mali sa radi, zosobášili sa. Mali dve dcéry. Manžel zvykol popíjať a po narodení 

prvej dcéry začal byť aj veľmi žiarlivý, aj keď bol triezvy. Čím ďalej tým viac pil, po narodení druhej 

dcéry bil ženu aj pred deťmi. Vyčítal jej, že ho podvádza s mnohými mužmi. Postupne si začal 

dôkazy, ktoré „našiel“ v dome fotiť do mobilu a uchovávať si ich. Pani Blanka bola na výchovu dcér 

sama, ak bol doma všímal si len mladšiu dcéru, o staršiu nejavil záujme, začal Blanku upodozrievať, 

že staršia dcéra nie je jeho. Rodina Petra vedela, ako sa správa, ale skôr ho ľutovali, že je 

prepracovaný, pracoval a pracuje na zmeny. Pani Blanka veľmi trpela. Nikdy nevedela, kedy príde 

manžel domov a začne so „žiarlivostnými“ útokmi alebo opitý a začne ju kontrolovať, s kým dnes 

bola, že ho znova podviedla a pod hrozbami fyzického násilia ju nútil, aby sa k nevere priznala. Začal 

jej kontrolovať spodnú bielizeň a tak zisťovať, či ho podviedla. Deti boli svedkami každodenných 

hádok a občasnej opitosti otca. Blanka a deti sa začali pred Petrom skrývať v dome alebo v stodole.  

 Peter však začal robiť veľké rozdiely medzi dcérami. Viac sa zaujímal o mladšiu, v tom čase 

5-ročnú dcéru, ku ktorej sa správal zhovievavejšie, dával jej darčeky, brával ju na futbal a krátke 

výlety. Pani Blanka už nevládala znášať manželovo správanie a rozhodla sa ho opustiť a odísť bývať 

k tete do rodinného domu. Zbalila sa a chcela odísť s oboma deťmi, no Peter jej nedovolil, aby odišla 

aj s mladšou dcérou, ktorá však chcela s otcom ostať. Matka sa s mladšou dcérou niekoľko mesiacov 

nestretla. Podala návrh na rozvod a zverenie detí do výchovy. Až predbežným opatrením a pomocou 

polície si prevzala mladšiu dcéru do svojej starostlivosti. Dcéra kričala, kopala, bila matku, nechcela 

k nej ísť. Otec jej povedal, že mama ju nemá rada a toto jej „vsugerúval“ celé mesiace, kým sa o ňu 

„staral“. Blanka musela s dcérou prejsť viacerými terapiami, aby sa s ňou dcéra začala vôbec 

rozprávať, nechcela komunikovať ani so svojom o 3 roky staršou sestrou. Časom sa vzťah Blanky 

s mladšou dcérou zlepšil, ako aj komunikácia medzi sestrami a aj napriek tlaku so strany otca si 

vytvorili pozitívne väzby. 

 Niekoľko rokov prebiehali konania o zákaz styku otca s deťmi, tie sa odmietali s otcom 

stretávať. Nútil ich, aby mali napr. vo vrecku diktafón a keď sa rozprávajú s mamou, aby rozhovor 

nahrávali. Otec ich často navštevoval v škole, chodil sa sťažovať na Blanku učiteľom, že nie je dobrá 

matka. Návštev bolo veľa, takže riaditeľ zakázal vstup Petrovi do školy. Peter chodil pravidelne autom 
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pred dom, kde bývali. Keď zastavil pred domom, nechal bežať motor, aby ho počuli a vedeli, že je 

znova pred domom. Inokedy vypol motor a sedel v aute. Keď náhodou vyšli z domu, začal ich fotiť 

a nahrávať na kameru. Na pojednávaniach sa Peter všemožnými prostriedkami domáhal stretávania 

s dcérami – na každé pojednávanie bol perfektne pripravený, nosil si jednu cestovnú tašku 

s fasciklami, vystriedal viacerých advokátov, mal dlhé prejavy, spochybňoval kohokoľvek, kto mu 

protirečil a podával sťažnosti, čím predlžoval konanie. Celú rodinu to vyčerpávalo, dcéry pred súdom 

vypovedali, že sa s otcom nechcú stretávať, museli absolvovať súdnoznalecké vyšetrenie 

za prítomnosti otca, čo bolo pre nich aj pre ich matku mimoriadne stresujúce. Predbežne bol zákaz 

styku otca s deťmi schválený, ale otec sa odvolal a odvolací súd rozhodnutie zrušil. Dcéry tak boli 

nútené sa s otcom stretávať, začali to odmietať, prejavovali sa u nich psychosomatické ťažkosti, 

bolenie brucha, hlavy, nočné budenie, zlé sny. Súd nariadil stretávania na úrade práce. Na tie 

v súčasnosti chodia, ale s odporom. Stále tvrdia, že sa s otcom nechcú stretávať. Boja sa aj o mamu, sú 

v pubertálnom veku, za správanie otca sa aj hanbia. Otec znova súdne žiada o úpravu styku s dcérami. 

Podľa neho sú zmanipulované matkou, preto sa s ním nechcú stretávať, ale „on vie“, že ho majú rady 

a otca potrebujú. Pani Blanka nedôveruje ani systému súdnictva ani polícii. Podala na Petra trestné 

oznámenie viackrát, ale jeho správanie bolo posúdené ako priestupok. Podľa listu z polície sa pán 

Peter nedopustil trestného činu, každý má právo sa pohybovať na verejnom priestranstve, Blanku ani 

jej dcéry, po odchode zo spoločnej domácnosti, fyzicky nenapadol. 

 

 V Prípadovej štúdii č. 3: Blanka a Peter sa špecializované MVO zhodli v prioritách a to 

okamžitej, bezplatnej a primerane dlho poskytovanej podpore formou sociálneho, psychologického 

a právneho poradenstva. V prípade nešpecifických služieb je vo vyjadreniach citeľné prenášanie 

zodpovednosti na ženu: „musí sa odťahovať“, „musí dôverovať orgánom“, „úspech závisí od jej 

psychického nastavenia a rozhodnosti“. Pri ubytovaní v krízovom centre, ide len o ubytovanie bez 

poradenstva a podpory, ubytovanie s poradenstvom podľa zákona č. 448/2008 Z. z., pravdepodobne 

ZNB, len za predpokladu splnenia administratívnych podmienok. Zhoda nastala v konštatovaní, že bez 

zodpovedného prístupu orgánov činných v trestnom konaní takáto situácia nemá adekvátne riešenie, 

z praxe je známe zlyhanie legislatívy a systému, ktorý neposkytne takto prenasledovaným osobám 

potrebnú ochranu. Pri návrhoch ideálneho riešenia jednoznačne figuruje koordinácia zúčastnených 

inštitúcií s dôrazom na zákaz styku a priblíženia sa otca, účinnom konaní súdov, úradov PSVR 

a polície.  

 V trestno-právnej sekcii polícia uvádza, že nekoná zo zákona, keďže nejde o trestný čin. 

Za účinný návrh riešenia považujú v tejto sekcii inštitúcie návrh zmeny legislatívy tak, aby bol medzi 

priestupkom a zločinom nebezpečného prenasledovania prečin, za ktorý by bol Peter odsúdený a boli 

by mu uložené v rámci probačného dohľadu povinnosti a obmedzenia. 

 Zo strany úradov PSVR sa pri tejto Prípadovej štúdii objavili aj viktimizačné postoje a je 

evidentná nejednotnosť postupov, veľká prevaha názorov o prioritne psychologickej pomoci ako pri 

štandardných prípadoch disfunkčnej rodiny, i keď bolo identifikované správanie otca ako násilné, čo 

nekorešponduje s opatreniami; najčastejšie navrhované je sociálne a právne poradenstvo. 

Napr. niektoré úrady PSVR BA nezaoberajú prípadmi NPnŽ pre nedostatočné kapacity, čo iné úrady 

PSVR neuvádzajú. Štandardnou ponukou je spisovanie návrhov a spolupráca s inými subjektmi, ale aj 

práca s násilníkom. Niektoré oddelenia SPOD uviedli, že postupy ich inštitúcie sú koordinované 

a dostatočné, zároveň uvádzajú, že súd nemôže ukladať SPOD úlohy. V rámci výkonu funkcie 

kolízneho opatrovníka pracovník plní úlohy tak, ako ich súd požaduje (zisťovanie pomerov, pohovory, 

komunikácia s inými inštitúciami. Pre mnohých je otázne, kto je kolíznym opatrovníkom detí 

po skončení súdu. Podľa informácie z jedného úradu PSVR sa skončením súdu končí funkcia 

kolízneho opatrovníka ale ten istý pracovník úradu ak je to potrebné môže následne pracovať 

s rodinou ako sociálny pracovník, ako SPODaSK. Nedostatočnú koordináciu prisudzujú ostatné úrady 



55 

 

PSVR aj nedostatku informácií o ich úlohách a na nedostatočné metodické usmerňovanie a tým obava 

o prekročenie pomyselnej čiary kompetencie a právomoci a radšej volia opatrnosť v obave aby 

nepoškodili ženu, ktorá potrebuje odbornú pomoc. Tiež upozorňujú na to, že pri tomto často sa 

vyskytujúcich prejavoch násilia od bývalého partnera, na nepostačujúce a neúčinné konanie súdov, 

polície a niekedy aj formalizmus v konaní kolízneho opatrovníka, vyplývajúce z nedostatočnej 

ochrany pracovníkov/čok SPOD – štatútom verejného činiteľa a jeho dodržiavaní v prax.  

 Jednoznačným záverom vyplývajúcich zo všetkých vyššie uvádzaných modelových riešení 

jednotlivých prípadových štúdií je potreba koordinovaného multiinštitucionálneho prístupu 

realizovaného tímom s dostatočným prepojením informačnej bázy s možnosťami praktických krokov 

vedúcich k reálnej ochrane zdravia a životov žien ohrozených násilím a ich detí, čo drvivá väčšina 

členov všetkých v projekte vytvorených regionálnych pracovných skupín multiinštitucionálnej 

spolupráce považuje za absentujúce. 

 

3.4 Prípadová štúdia – Jana a Miro 

 

 Jana (26) mala asi ročnú známosť, spočiatku to bolo fajn. Keď sa však intímne zblížili, Miro 

(28) začal byť viac majetnícky, chcel vedieť kde a s kým je, naliehal, aby sa k nemu nasťahovala. Jana 

sa na to necítila. Bola z Mira v strese a rozhodla sa vzťah ukončiť. Miro zúril, prosil ju, aby ho 

neopúšťala. Vyhrážal sa, že zverejní ich spoločné intímne fotky na internete, našťastie k tomu nedošlo. 

S fotografiami sa však pochválil v krčme kamarátom. Potom sa upokojil, a keď sa stretli, tak ju len 

pozdravil. Jana mala pocit, že je to už v poriadku.  

 Asi pred pol rokom išla neskoro večer z práce a zastavil pri nej Miro, že ju zvezie domov. Aj 

pred vzťahom ju vozil z práce, takže nasadla. Pred dedinou však odbočil do lesa. Keď sa ho spýtala, 

kam odbočuje, tak že sa ide na niečo pozrieť. Potom zastavil, vystúpil z auta a zavolal aj ju. Jana 

vystúpila, vtedy sa na ňu agresívne vrhol. Ona sa bránila, odstrčila ho, prosila ho aby ju nechal. Na to 

ju však silno chytil, zvalil na zem, stiahol jej nohavice a povedal, že si len berie čo je jeho a aj jej sa to 

bude páčiť. Jana sa však stále bránila, na čo jej vykrútil ruky a povedal, že ak bude zlá, bude zlý aj on. 

Jeho dotyky boli surové a bolestivé. Po znásilnení ju dvihol zo zeme, strčil ju do auta, hodil jej 

nohavice, naštartoval a doviezol ju bez slova domov. 

 Jana o tom vtedy nikomu nepovedala, osprchovala sa a celú noc preplakala. Na druhý deň 

zavolala svojej dobrej priateľke a všetko jej povedala, pritom stále plakala, bála sa ísť do práce. 

Priateľka ju podržala, ale naliehala, že mu to nemôže len tak prejsť a mala by to ísť nahlásiť 

na políciu. Jana cítila hnev na násilníka a aj strach, že by to mohol urobiť znova. Zobrala si pár dni 

voľna a vybrala sa na políciu. Prišla na stálu službu a povedala, že chce nahlásiť trestný čin. Ujal sa jej 

policajt a Jana začala rozprávať, pritom sa často rozplakala. Policajt jej hneď vytkol, že mala prísť 

hneď po incidente, takto už nemá na sebe žiadne stopy. Taktiež jej vyčítal, prečo k nemu sadala 

do auta, aj keď ho upozornila, že pred tým sa nikdy takto nesprával a nechápe príčinu prečo to urobil. 

Policajt sa jej pýtal, či nebola vyzývavo oblečená, či mu nedala nejakú zámienku. Jana sa cítila 

ponížená, sama nad tým uvažovala, či mu nedala nejakú zámienku, obviňovala sa z toho. Policajt jej 

taktiež povedal, že bude musieť ísť na lekárske vyšetrenie a všetci sa o tom dozvedia. Hovoril jej 

o tom, že sa bude musieť s Mirom konfrontovať. Vtedy sa cítila hrozne a ľutovala, že tam vôbec išla. 

Ešte aj s odstupom času pri spomienke na nahlasovanie na polícii prežíva hnev, smútok a zranenie.  

 Na polícii sa ešte stále vedie vyšetrovanie, ona už absolvovala lekársku prehliadku, kde lekár 

už nemohol potvrdiť znásilnenie a ani ho vyvrátiť. Taktiež vie, že už vypočuli aj Mira, ale on tvrdí, že 

to bolo vzájomné a o znásilnení nemôže byť ani reči, na políciu ho nahlásila z pomsty lebo sa rozišli.  

 Jana sa cíti pošpinená. Nepochopili ju ani rodičia, aj keď za ňou stoja, povedali pár viet, 

ktorými Janu obvinili z vyzývavosti a spolu vine na tom čo sa stalo. Od toho dňa sa Jana bojí chodiť 
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domov z práce, nikdy nejde sama, a ak jej to hrozí, platí si radšej taxík, ako by mala ísť na autobus 

sama tam čakať. Niekedy minie aj štvrtinu výplaty mesačne na taxík. V poslednej dobe sa jej však 

neustále vracajú spomienky na traumatickú udalosť, máva hrozné sny, prežíva bezdôvodný strach 

a úzkosť. 

 V Prípadovej štúdii č. 4: Jana a Miro odpovedali členovia expertných skupín MIS 

na skrátený set otázok z dôvodu zhody v definovaní vzťahu ako násilného a zhode vo formách 

a druhoch použitého násilia zo strany zneužívateľa. V tomto prípade bolo dôležité zistiť prístup 

k možným riešeniam danej situácie nie len zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ale zaoberať 

sa aj otázkou, do akej miery špecializované i nešpecializované centrá na podporu žien zažívajúcich 

násilie sa zaoberajú práve sexualizovanou formou násilia, keďže na Slovensku, na rozdiel 

od niektorých iných členských krajín EÚ takéto centrá majú za sebou roky efektívneho fungovania. 

Tento druh pomáhajúcej infraštruktúry na Slovensku absentuje a preto je dôležité poznať súčasný stav 

poskytovania pomoci obetiam znásilnenia, čím snáď prispejeme k vzniku a efektívnejšiemu 

fungovaniu takýchto špecializovaných zariadení. 

 Set otázok použitých v Prípadovej štúdii 4, Jana a Miro: 

1. Akú ochranu, pomoc a podporu by Jane poskytla Vaša inštitúcia / organizácia? Aký by bol 

presný postup (y) na strane Vašej inštitúcie, keby sa na Vás Jana obrátila so žiadosťou 

o pomoc? Ako dlho by to trvalo? Čo musí Jana pre to urobiť / čo musí doložiť alebo mať pre 

to, aby pomoc dostala? 

2. Sú jednotlivé intervencie a postupy, ktoré ste popísali, koordinované a nadväzujú na seba? Sú, 

podľa Vás, dostatočne rýchle a odborné? Dostala by, podľa Vás, v súčasnosti Jana a jej deti 

rýchlu, účinnú a odbornú ochranu, pomoc a podporu, ktorú potrebuje?  

3. Ak áno, čo z navrhnutých postupov a možností ochrany, pomoci a podpory považujete 

za najúčinnejšie a prečo? 

4. Ak nie, čo chýba / je nedostačujúce alebo neúčinné? 

5. Ako by podľa Vás mala v ideálnej situácii vyzerať koordinovaná, rýchla, účinná a odborná 

ochrana, pomoc a podpora pre Janu a jej deti? Aké zmeny by boli potrebné na to, aby takáto 

ochrana, pomoc a podpora bola dostupná štandardne pre všetky ženy zažívajúce sexualizované 

násilie? 

 

 Zhrnutie zistení k modelovému prípadu sexualizovaného násilia za jednotlivé sekcie:  

 Z pohľadu špecializovaných centier je prvoradým neviktimizujúci postoj a kladie sa dôraz 

na rešpektovanie princípu ženy pomáhajú ženám, na rozdiel od centier nešpecifických, ktoré ani 

v tomto prípade nepovažujú podporu znásilneným ženám zo strany žien – poradkýň za kľúčovú. 

Postoj k prípadu je jednoznačne komplexný, špecifické centrá zhodnotili potrebu zabezpečenia 

podpory psychologickej, právnej, sociálnej. U nešpecifických centier je možné badať aj náznaky 

viktimizácie odporúčaním zvýšenej ostražitosti v správaní, čím sa presúva zodpovednosť páchateľa 

na obeť. Potreba psychologickej a emocionálnej podpory je zadefinovaná v prípadoch špecifických 

i nešpecifických zariadení a túto by znásilnená žena dostala bezodkladne a bezpodmienečne. 

Navrhované prístupy jednotlivými inštitúciami a organizáciami nie sú jednotné, vyjadrujú však 

presvedčenie organizácií, že nimi zvolený prístup je koordinovaný a vhodný, pričom sa nezmieňuje 

potreba koordinácie postupov z ďalšími zainteresovanými inštitúciami, organizáciami (polícia, súdy, 

úrady PSVR). Postup Polície, tak ako bol popísaný v prípadovej štúdii, bol jednoznačne považovaný 

za viktimizujúci a neprofesionálny, rovnako ako negatívne bola posúdená administratívna zdĺhavosť 

riešenia prípadov sexualizovaného násilia. Ako ideálny postup bolo viacnásobne odporúčané 

etablovanie špecializovaných centier pre obete znásilnenia so spracovaným spoločným 

koordinovaným postupom v multidisciplinárnych tímoch a jednoznačne bola vyjadrená aj potreba 

vzdelávania a zvyšovania odbornosti v týchto prípadoch pre všetkých zainteresovaných. 
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 V trestno-právnej sekcii sa orgány činné v trestnom konaní zhodujú v tom, že je potrebné 

okamžité zaistenie stôp, čo je v tomto konkrétnom prípade problematické a bez toho je sťažené 

dokazovanie. V prípade začatia trestného stíhania môžu tieto orgány podať návrh na vydanie 

predbežného opatrenia – zákaz priblíženia, zákaz vstupu, súdy však majú povinnosť rozhodnúť 

o prípade do 30-tich dní, čo reálne nezvyšuje v čase konania bezpečnosť Jany. Predstavitelia mestskej 

polície, ako aj policajný vyšetrovatelia sa zhodujú na tom, že je potrebné Janu distribuovať 

do organizácií, ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia. V tomto bode je dôležité pripomenúť, že 

dostupnosť takýchto organizácií nie je na Slovensku rovnaká a v mnohých regiónoch je viac ako 

problematická. Fyzickú ochranu Jany navrhli predstavitelia MP Nitra bez bližšej špecifikácie, 

na základe čoho a akou formou je možné túto ochranu poskytnúť. 

 Jednoznačná zhoda v tom, či sú jednotlivé postupy dostatočne koordinované a odborné sa 

medzi zástupcami/kyňami policajných zborov v jednotlivých krajoch nenašla. Väčšina však vyjadrila 

presvedčenie o dostatočne rýchlej a účinnej pomoci, skeptické vyjadrenia sa odvolávajú na ľudský 

faktor a na nedostatočné vyškolenie príslušníkov policajného zboru zamerané na vypočúvanie 

poškodených. Opätovne sa stretávame s tým, že advokátske kancelárie a súdy považujú intervencie 

v rámci svojich právomocí za rýchle, koordinované a účinné bez toho, aby zohľadňovali ich 

efektívnosť z pohľadu Jany a zvýšenia jej reálnej ochrany a bezpečnosti a koordinácie úkonov 

s ostatnými zainteresovanými subjektmi (poradenské centrá, úrady PSVR). Vo všeobecnosti je 

zdôrazňovaná potreba čo najrýchlejšieho nahlásenia trestného činu zo strany ženy, čomu by mohlo 

napomôcť práve zefektívnenie vyšetrovania týchto činov a reálneho zvýšenia bezpečnosti žien – obetí 

znásilnenia podporené vhodne zvolenou informačnou kampaňou. Za najdôležitejšie alebo 

najúčinnejšie bolo označené samotné podanie trestného oznámenia ako aj podanie návrhu 

na predbežné opatrenie. Ďalšie postupy zahŕňajú poskytnutie psychologickej, právnej a sociálnej 

pomoci, ktorú však neposkytujú orgány činné v trestnom konaní ani súdy, čím sa argumentačne, aj 

zo strany trestno-právnej sekcie, zvyšuje potreba etablovania špecializovaných centier. Samotní 

predstavitelia/predstaviteľky polície, súdov vyjadrili absenciu personálneho aj materiálneho 

zabezpečenia pre túto špecifickú trestnú činnosť, ale taktiež potrebu dopĺňania vzdelania a zvyšovanie 

odbornosti najmä u príslušníkov/príslušníčok polície, prokurátorov a sudcov a poukázali aj 

na neprepojenosť jednotlivých inštitúcií. Zhoda je v potrebe vytvorenia miesta špecializovaného 

príslušníka alebo skôr príslušníčky pre prvý kontakt s poškodenou, prípadne centra pomoci, na ktoré 

by sa mohla obrátiť. Z toho vyplýva aj návrh ideálneho postupu, ktorý zahŕňa vypočutie poškodenej 

vyškolenou, scitlivenou pracovníčkou, najlepšie v prítomnosti psychologičky alebo psychiatričky, 

následne okamžitá pomoc zo strany špecializovaného poradenského centra. 

 Zo strany úradov PSVR a zdravotníckych zariadení sa pomoc zameriava predovšetkým 

na poskytnutie krízovej intervencie, psychologického poradenstva a následnú distribúciu 

k špecialistom a špecialistkám, ak samozrejme, sú k dispozícii. Zdravotnícke inštitúcie sú schopné 

poskytnúť psychoterapiu v prípade nutnosti aj s hospitalizáciou v zariadení. úradov PSVR môže 

zároveň poskytnúť pomoc pri spísaní trestného oznámenia a podaní návrhu na predbežného opatrenia. 

Jednotlivé organizácie pristupujú k pomoci v prípade znásilnenia rôznym spôsobom, v rámci svojich 

kompetencií ich považujú za účinné a rýchle. Panuje zhoda o potrebe vzdelávania a špecializovaných 

tréningov pre pomáhajúce profesie. A opätovne, aj v tejto sekcii, bola vyjadrená potreba vzniku 

odborných centier, ktoré by riešili problém na jednom mieste bez toho, aby klientka musela postupne 

navštevovať rôzne inštitúcie. Veľmi pozitívne je, že v prípade Jany si tieto inštitúcie uvedomujú 

prvoradosť ochrany ženy pred ďalším násilím, čo z ich pohľadu zahŕňa vydanie predbežného 

opatrenia, prípadne sprevádzanie a samozrejmosťou by mala byť psychologická, sociálna a právna 

pomoc a podpora. Nedostatočné kontinuálne vzdelávania všetkých zainteresovaných v téme 

sexualizovaného násilia je v tejto sekcii považované za najväčší nedostatok pre zefektívnenie postupov 

podpory a ochrany žien. 
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 Z návrhov ideálneho riešenia popísanej situácie násilia, je možné integrovať spoločné body:  

- Mal by byť vypracovaný spoločný krízovo – intervenčný plán všetkých zúčastnených strán, 

teda komplexný a koordinovaný prístup (o možnostiach ako rýchlo konať) všetkých rezortov 

a inštitúcií, ktoré sa zapájajú do riešenia problematiky násilia na ženách.  

- Účinná pomoc by mala byť založená na tom, že žena zažívajúca násilie by mala mať možnosť 

svoj problém prebrať s jednou osobou, ktorá by bola garantom celej intervencie (aby nebolo 

potrebné opakovane sa zdôverovať viackrát). 

- Táto osoba by mala nie len koordinovať bezpečnostný plán, ale byť aj kontaktným bodom pre 

ostatných odborníkov z multiinštitucionálne spolupracujúcich subjektov.  

 Týmto návrhom sa opätovne dostávame k potrebe etablovania špecializovaných centier pre 

obete znásilnenia.Máme za to, že účinnosť intervencií, poskytovaných inštitúciami a organizáciami 

sídliacimi na jednotlivých územiach samosprávnych krajov, sú aj odrazom súčasného stavu 

ne/spolupráce inštitúcií a organizácií, poskytujúcich pomoc a podporu ženám na ktorých je páchané 

násilie alebo sú násilím ohrozené.  
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4 SWOT ANALÝZY V OBLASTI  NÁSILIA PÁCHANÉHO   NA ŽENÁCH 

 

 Skratka SWOT je zložená z prvých písmen anglických slov Strengths (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (príležitosti) a Threats (ohrozenia). SWOT analýza je 

univerzálna analytická technika, prostredníctvom ktorej sa členovia pracovných skupín zamerali 

na zhodnotenie vnútorných faktorov (silných a slabých stránok) a vonkajších faktorov (príležitostí 

a ohrozenia), ovplyvňujúcich súčasnú situáciu v oblasti poskytovania ochrany, pomoci a podpory 

ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. 

  Cieľom bolo zhodnotiť silné a slabé stránky existujúceho systému na Slovensku, ako aj 

v jednotlivých regiónoch a poukázať na nevyužité príležitosti a prípadné ohrozenia, ktoré vplývajú na 

rozsah, kvalitu, adresnosť a efektívnosť poskytovania pomoci a služieb pre ženy.  

 Jednotlivé výstupy zo SWOT analýzy, vypracované z pohľadu členov pracovnej skupiny 

v samosprávnych krajoch, tvoria doplnkový analytický materiál, ktorý slúži k dokresleniu 

identifikovaných koncepčných okruhov v Manuáli multiinštitucionálnej spolupráce v prípadoch násilia 

páchaného na ženách. Identifikujú nielen problematické oblasti, ale aj silné stránky a príležitosti 

a dotvárajú celkový obraz o východiskovej situácii v oblasti poskytovania účinnej pomoci ženám, na 

ktorých je páchané násilie.  

 Presnejšia špecifikácia okruhov tém je potrebná pre formulovanie všetkých koncepčných častí, 

návrhov a princípov, pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní a cieľoch, ako aj pre budúce 

monitorovanie a meranie výsledkov aktivít v sledovanej oblasti. 

 

 SILNÉ STRÁNKY 

 Vplyv legislatívy EÚ a postupné zapracovanie odborných usmernení EÚ do legislatívy SR. 

 Existujúci základ inštitucionálneho zabezpečenia politiky rovnosti (Rada vlády pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výbor pre rodovú rovnosť). 

 Participácia odborných pracovníkov a pracovníčok v problematike násilia páchaného 

na ženách, na príprave a pripomienkovaní legislatívnych materiálov a strategických 

dokumentov súvisiacich s problematikou násilia páchaného na ženách a ich deťoch. 

 Existujúce strategické dokumenty pre vybrané oblasti napr. ľudské práva, eliminácia násilia 

páchaného na ženách. 

 Existencia čiastočného legislatívneho rámca pre poskytovanie pomoci a ochrany ženám 

zažívajúcim násilie. 

 Štatistické výkazníctvo MS SR o počte násilných trestných činov a o ich páchateľoch, a to 

za každý kraj zvlášť. 

 Existencia špecifických poradenských centier, ktoré poskytujú dlhodobú, bezplatnú 

a špecifickú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v súlade s ľudsko-

právnymi východiskami a princípmi a s vysokou mierou napĺňania Minimálnych štandardov 

RE pre podporné služby. 

 Prítomnosť špecifických žensko-právnych MVO v SR, ktoré pravidelne realizujú aj aktivity 

zamerané na zvyšovanie informovanosti a povedomia širokej i odbornej verejnosti o násilí 

páchanom na ženách a ľudských právach žien a ich detí; kampane zamerané na zmenu 

postojov verejnosti k násiliu. 

 Existencia zariadení núdzového bývania, a špecifických bezpečných ženských domov. 

 Čiastočné vyčlenenie pracovníčok, ktoré sa zameriavajú na problematiku násilia páchaného 

na ženách vo viacerých inštitúciách, ktoré absolvovali v určitom rozsahu vzdelávanie 

v problematike. 
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 Zapájanie sa SR do rôznych fondov a grantov v problematike násilia páchaného na ženách. 

 Možnosť identifikovať násilie na strane všetkých inštitúcií – priamy kontakt so ženami 

zažívajúcimi násilie a/alebo ich deťmi. 

 Schopnosť poskytnutia základných informácii žene zažívajúcej násilie (práva a/alebo 

informácie o špecifickej pomoci a podpore) na strane väčšiny inštitúcií. 

 Poskytovanie finančných prostriedkov zo strany samosprávy cielene pre ZNB 

a špecializovaných poradcov, a tým zabezpečenie bezplatného poskytovania týchto 

služieb/činností pre obyvateľov kraja. 

 Posilnenie krízovej intervencie a záchyt násilia prostredníctvom národnej NON-STOP 

krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatok finančných prostriedkov a/alebo nedostatočné vyčleňovanie finančných 

prostriedkov pre riešenie problematiky násilia páchaného na ženách zo strany štátnych 

a verejných inštitúcií. 

 Nedostatok geograficky dostupnej špecifickej pomoci a podpory (poradenské centrá 

a bezpečné ženské domy) pre ženy zažívajúce násilie a ich deti podľa Minimálnych 

štandardov RE pre poskytovanie podporných služieb. 

 Absencia dlhodobého špecifického vzdelávania a tréningov pre zamestnancov/kune štátnych 

a verejných inštitúcií v oblasti násilia páchaného na ženách. 

 Absencia interných smerníc a predpisov pre riešenie prípadov násilia páchaného na ženách 

a v intímnych vzťahoch na strane štátnych a verejných inštitúcií a organizácií. 

 Absencia nástrojov na identifikáciu násilia, rizikových faktorov na strane muža a tvorbu 

bezpečnostných plánov na strane zamestnancov/kýň štátnych a verejných inštitúcií 

a organizácií. 

 Absencia špecializovaných oddelení/ útvarov/ aj zamestnancov/kýň pre riešenie prípadov 

násilia páchaného na ženách v inštitúciách. 

 Absencia strategických materiálov k problematike násilia páchaného na ženách (napr. plánov 

rozvoja; materiálov definujúcich východiská a ciele pre riešenie problematiky násilia 

páchaného na ženách a pod.) na strane inštitúcií. 

 Nedostatočné zapájanie sa a /realizácia aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia 

a informovanosti širokej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách na strane 

štátnych a verejných inštitúcií. 

 Obmedzená dostupnosť odbornej, bezplatnej právnej pomoci a právneho zastúpenia pre ženy 

zažívajúce násilie (len cez Centrum právnej pomoci a len v občiansko-právnych konaniach). 

 Nedostatok kompetencií pre efektívne riešenie problematiky násilia páchaného na ženách 

v prípade istých inštitúcií (napr. postavenie obcí; polícia; úradov PSVR a pod.). 

 Nepostačujúca, nejednoznačná a málo komplexná legislatíva pre oblasť násilia páchaného 

na ženách. 

 Ak efektívne riešiť – tak vytvoriť priestor pre vznik akreditovaných subjektov pre uvedenú 

problematiku, kde by prispievateľom na túto činnosť bol štát, napr. MVO.  

 Mimovládne organizácie sú flexibilnejšie, nemajú doslova zviazané ruky nadriadenými 

orgánmi a metodikmi, sú slobodnejší, nerieši sa pracovná doba, ale výsledky práce....  

 Zabúda sa na práva a povinnosti, možnosti pomoci zo strany samosprávy. 

 Násilie páchané na ženách nie je samostatnou agendou inštitúcií. 

 Absencia zberu a vyhodnocovania relevantných údajov o násilí páchanom na ženách na strane 



61 

 

väčšiny inštitúcií. 

 Fluktuácia odborného a skúseného personálu v inštitúciách. 

 Neexistencia efektívnych a rýchlych postupov pri riešení prípadov násilia páchaného 

na ženách na systémovej úrovni (napr. zdĺhavé znalecké dokazovanie, ktoré má zásadný vplyv 

na identifikáciu násilia; nesprávna intervencia z nevedomosti; časté opakujúce sa vypočúvania 

obetí a svedkov násilia v rôznych štádiách prípravného konania v jednej a tej istej veci / pred 

začatím trestného stíhania, po začatí trestného stíhania, po vznesení obvinenia príp. doplňujúce 

výsluchy/ a pod.). 

 Absencia systému efektívnej, koordinovanej intervencie a ochrany, pomoci a podpory pre 

ženy zažívajúce násilie a ich deti. 

 Nedostatočná dostupnosť odbornej bezplatnej psychoterapeutickej starostlivosti pre týrané 

ženy mimo zdravotníckych zariadení.  

 Absencia programov zameraných na prácu s páchateľmi násilia, ktoré by spĺňali štandardy pre 

tieto programy v Európe. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Otvorenie metodicko-koordinačného centra, a vypracovanie jednotného postupu pri riešení 

a poskytovaní pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie, rozvoji spolupráce s ostatnými 

organizáciami, potreba vybudovania väčšieho množstva služieb – ambulantných, aj 

pobytových.  

 Vytvoriť zákonnú možnosť pre akreditáciu neštátnych subjektov, ktoré sa venujú problematike 

NPnŽ – akreditácia subjektu by znamenala možnosť ďalšieho financovania štátom cez úrady 

PSVR v rámci priorít. 

 Dostupnosť mimorozpočtových zdrojov (napr. štrukturálnych fondov) umožňuje realizovať 

(partnerské) projekty zamerané na riešenia reflektujúce tie potreby žien zažívajúcich násilie 

v párových vzťahoch, ktoré nie je možné naplniť v rámci existujúceho legislatívneho rámca. 

 Snaha zvyšovať kvalitu pomoci a podpory a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí 

na strane niektorých inštitúcií. 

 Ďalšie rozvíjanie partnerskej spolupráce inštitúcií a MVO, ktoré sa špecializujú 

na problematiku násilia páchaného na ženách smerom k budovaniu dobrej praxe 

a koordinovanej ochrany, pomoci a podpory. 

 Možnosť participácie pracovných skupín na tvorbe národných aj regionálnych politík 

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. 

 Existencia komunitných centier a terénna sociálna práca na úrovni regiónov – príležitosť pre 

prácu so zraniteľnými skupinami žien, ktoré zažívajú násilie.  

 Ochota niektorých inštitúcií a organizácií zapájať sa do rôznych aktivít zameraných 

na znižovanie tolerancie spoločnosti k násiliu páchanému na ženách a vzdelávacích aktivít. 

 Potenciál sociálnych oddelení samospráv pre poskytovanie základnej špecifickej pomoci 

a podpory ženám zažívajúcim násilie. 

 Možnosti pre spoluprácu so zahraničnými inštitúciami a možnosť inšpirácie sa inými modelmi 

dobrej praxe. 

 Možností vzdelávať sa v zahraničí a môcť tak porovnať dobrú prax a priniesť inovácie 

v riešení problematiky násilia páchaného na ženách. 

 Zvyšovanie záujmu verejnosti o riešenie problematiky násilia páchaného na ženách 

prostredníctvom kampaní metódou scitlivovania prístupu k ohrozeným ženám. 

 Podpora rodovej rovnosti a odstraňovania rodových stereotypov, spoločenských bariér 
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a predsudkov prostredníctvom médií a masovokomunikačných prostriedkov. 

 Legislatívne zmeny – novely zákonov (448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, 

novela o policajnom zbore) môžu priniesť nové možnosti v ochrane a pomoci ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom. 

 Personálne posilnenie súdov, ktoré z objektívnych dôvodov nie sú schopné zabezpečiť 

dodržanie práva na prejednanie veci v primeranej lehote (vrátane prípadov násilia páchaného 

na ženách). Lehotu je nevyhnutné stanoviť zákonom a nemožno zabúdať na vydanie 

predbežného opatrenia.  

 

OHROZENIA 

 Marginalizácia alebo nedostatočná prioritizácia problematiky násilia páchaného na ženách 

zo strany štátnych a verejných inštitúcií. 

 Zhoršovanie celkovej ekonomickej situácie ľudí v krajine a tým vyššie nároky na riešenie 

rôznych sociálnych problémov, ktoré s takýmto vývojom súvisia. 

 Vplyv rôznych konzervatívnych skupín na chápanie rodovej podmienenosti a ľudsko-

právnych východísk a princípov pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách, ako aj 

celkovo na ľudské práva a postavenie žien v spoločnosti. 

 Nedostatočná odbornosť zamestnancov/kýň štátnych a verejných inštitúcií pri riešení 

prípadov násilia páchaného na ženách bude znamenať ohrozovanie bezpečia žien a ich detí 

a obmedzovanie práva žien žiť seba určujúci život bez násilia. 

 Nepripravenosť a/alebo neochota inštitúcií prijímať a/alebo implementovať systémové alebo 

legislatívne zmeny. 

 Fluktuácia odborného personálu inštitúcií. 

 Nedostatočné finančné a personálne kapacity inštitúcií a organizácií. 

 Slabá politická vôľa systémovo riešiť problematiku násilia páchaného na ženách a/alebo 

neochota prevziať zodpovednosť za jej riešenie na strane štátu. 

 Neflexibilné a nesystémové štátne zdroje financovania – nie je zabezpečená udržateľnosť 

kapacít špecifických podporných služieb pre poskytovanie špecifickej pomoci a podpory 

ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, ktoré ju potrebujú. 

 Nedostatok kontrolných a „supervíznych“ mechanizmov zo strany nadriadených orgánov 

pre monitorovanie kvality poskytovaných služieb. 

 Nízky status sociálnych pracovníkov a pomáhajúcich profesií, ich slabé finančné 

ohodnotenie. 

 Nedôvera žien voči štátnym aj neštátnym organizáciám poskytujúcich pomoc a ochranu 

pri ohrození rodovo podmieneným násilím. 

 Absencia špecializovaného systematického vzdelávania a tréningov v téme násilia 

páchaného na ženách z dôvodu absentujúcich legislatívnych normatívov a schválených 

štandardov. 

 Slabá legislatívna ochrana žien pred násilím. 
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SWOT ANALÝZY  - VÝSLEDKY ZA SR 
 

Zo SWOT analýzy jednotlivých 8 samosprávnych krajov SR, ktorá identifikuje súčasnú situáciu 

v oblasti poskytovania ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch 

a ich deťom, vyplynuli nasledovné charakteristiky: 

 Z pohľadu súčasnej situácie je zjavné, že silné stránky SR sa opierajú o vplyv legislatívy EÚ 

a postupné zapracovanie odborných usmernení EÚ do legislatívy SR, existujúce strategické 

dokumenty pre vybrané oblasti napr. ľudské práva, eliminácia násilia páchaného na ženách, existencia 

čiastočného legislatívneho rámca pre poskytovanie pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie. 

Pôsobenie špecifických poradenských centier, ktoré poskytujú dlhodobú, bezplatnú a špecifickú 

pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v súlade s ľudsko-právnymi východiskami 

a princípmi a s vysokou mierou napĺňania Minimálnych štandardov RE pre podporné služby. 

 Existujúci dialóg a neformálnu spoluprácu medzi štátnymi a verejnými inštitúciami a MVO, 

týchto ženských ľudsko-právnych organizácií, ktoré majú skúsenosti a vysokú odbornosť s priamym 

poskytovaním špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a zároveň v SR 

realizujú kampane a vzdelávacie aktivity pre širokú a odbornú verejnosť.  

 Fungovanie zariadení núdzového bývania, a špecifických bezpečných ženských domov 

a čiastočné vyčlenenie pracovníčok, ktoré sa zameriavajú na problematiku násilia páchaného 

na ženách vo viacerých inštitúciách, ktoré absolvovali v určitom rozsahu vzdelávanie v problematike, 

ako aj zapájanie sa SR do rôznych fondov a grantov v problematike násilia páchaného na ženách. 

V súčasnosti aj posilnenie krízovej intervencie a záchyt násilia prostredníctvom národnej NON-STOP 

krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch; 

 Výhodou je participácia odborných pracovníkov a pracovníčok, v problematike násilia 

páchaného na ženách, na príprave a pripomienkovaní legislatívnych materiálov a strategických 

dokumentov súvisiacich s problematikou násilia páchaného na ženách a ich deťoch a čiastočné 

štatistické výkazníctvo jednotlivých rezortov - ako je MS SR (o počte násilných trestných činov 

a o ich páchateľoch), Prokuratúry SR (o počte stíhaných osôb za trestný čin týrania blízkej a zverenej 

osoby, počte obžalovaných a odsúdených), MV SR (štatistiky kriminality - údaje o stíhaných 

a vyšetrovaných osobách, o obetiach kriminality, MZ SR (počet ošetrených žien s podozrením 

na ohrozenie násilím) potvrdzujúcich výskyt násilia na Slovensku. 

 Slabé stránky SR sú ovplyvnené mnohými faktormi, ktoré majú systémový charakter, napr. 

legislatívne zmeny, zmeny v oblasti kompetencií, posilnenie personálnych kapacít, vytvorenie 

špecializovaných útvarov/oddelení, ktoré by sa špecificky zaoberali problematikou násilia páchaného 

na ženách a podobne. 

 Pretrváva fluktuácia odborného personálu z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia, 

celková finančná nestabilita MVO, ktoré fungujú vo veľkej miere na dotáciách a grantoch. 

Pozorujeme nedostatočné prepojenie a spoločne koordinovaný postup pri riešení problému ženy, 

na ktorej je páchané násilie s inými pomáhajúcimi inštitúciami, nevyužitý potenciál zamestnancov 

pre nedostatok povedomia o danej problematike (napr. v zdravotníckych zariadeniach, polícii, 

obciach), absencia primeraného vzdelávania u sudcov všeobecných súdov, nedostatok 

špecializovaných zariadení poskytujúcich komplexnú pomoc pre ženy zažívajúce násilie, neexistuje 

stratégia dlhodobého vzdelávania pomáhajúcich profesií a profylaxie pracovníkov. Zber údajov je 

ďalšia z oblastí, v ktorej je možné urobiť zmeny smerom na strane viacerých inštitúcií, ktoré takéto 

údaje v súčasnosti vôbec nezbierajú alebo ich nevyhodnocujú. 

 Pretrváva nedostatok finančných zdrojov na uplatňovanie a rozširovanie služieb a iných 

foriem podpory pre rýchlu, účinnú a efektívnu pomoc ženám zažívajúcim násilie (poradne, zariadenia 
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núdzového bývania, centrá krízovej intervencie s nepretržitou prevádzkou, resp. ich nedostatočné 

priestory, ale aj kapacity špecializovanej mimovládnej organizácie, angažujúcej sa v tejto oblasti.  

Vo všeobecnosti je zrejmá absencia samostatnej agendy pre oblasť násilia páchaného na ženách, 

neexistujú špecializované útvary/oddelenia dotknutých inštitúcií, ktoré by sa špecificky zaoberali 

problematikou násilia páchaného na ženách (chýbajú strategické akčné plány, vnútorné smernice, 

metodiky, postupy, ako aj poznatková báza o výskyte násilia na ženách). Negatívom sú tiež rezervy 

vo výchove a osvete verejnosti - chýbajú vzdelávacie aktivity pre širokú aj odbornú verejnosť, ako aj 

rezervy v uplatňovaní systematickej a koordinovanej spolupráce a výmene informácií dotknutých 

inštitúcií v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách. V SR sa nerealizujú žiadne programy pre 

páchateľov násilia, ktoré sú v zahraničí bežné a fungujúce a chýba legislatívne ukotvenie realizácie 

takýchto programov. 

  Príležitosťou pre ďalší rozvoj agendy násilia na ženách je vykonanie pozitívnych 

legislatívnych zmien v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách, v oblasti poskytnutia pomoci 

a podpory ženám zažívajúcim násilie a v iných nadväzujúcich oblastiach – t.j. vytvorenie právneho 

a strategického rámca pre oblasť násilia na ženách s vymedzením kompetencií a úloh dotknutých 

inštitúcií, s určením metodík a postupov pre prácu s obeťami násilia, určením koncepcie vzdelávania 

v predškolských zariadeniach, v základnom, strednom a vysokom školstve, vzdelávania 

u vykonávajúcich profesií a pod. 

  Nevyhnutným sa javí poskytnutie dostatočných finančných zdrojov zo ŠR a zo štrukturálnych 

fondov EÚ na poskytovanie a rozširovanie služieb pre týrané ženy a ich deti (bezplatné právne služby, 

krízové centrá, linka dôvery a pod., podpora vzniku mimovládnych organizácií), štátna podpora 

samosprávnej bytovej politiky, vytváranie regionálnych pracovných skupín multiinštitucionálnej 

spolupráce a zvyšovanie ich podielu na tvorbe národných a regionálnych politík. Nevyhnutnosťou sú 

tiež opatrenia na posilnenie personálnych kapacít a ich odbornosti a špecializácie v oblasti poskytnutia 

pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie.  

 V neposlednom rade by bolo veľkým prínosom výraznejšie zapojenie sa médií 

a masovokomunikačných prostriedkov do oblasti podpory eliminácie a prevencie násilia na ženách 

a vytvorenie poznatkovej bázy o výskyte násilia páchaného na ženách prostredníctvom podrobného 

monitoringu tejto oblasti.  

Možnosť na obdobie začiatku pozitívnych zmien sa spája s v otvorením Koordinačného 

metodického centra, vytvorenie intervenčných tímov, vypracovanie jednotného postupu pri riešení 

a poskytovaní pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie, rozvoj spolupráce s ostatnými 

organizáciami a vytvorenie spoločnej platformy organizácií a inštitúcií pracujúcich v danej 

problematike, potreba vybudovania väčšieho množstva služieb. 

 Ako príležitosti sú vnímané aj pokračovania v rozvíjaní vzájomnej spolupráce medzi 

inštitúciami a MVO, ochota niektorých inštitúcií a organizácií viac sa zapájať do kampaní a ďalších 

aktivít pre verejnosť, ktorých cieľom je zvyšovanie povedomia ľudí o NPNŽ a znižovanie tolerancie 

násilia. Potenciál na ďalší rozvoj a zlepšovanie je možné vidieť na strane konkrétnych inštitúcií – 

napr. potenciál sociálnych oddelení samospráv, rola miest a obcí v oblasti bývania, lepšej identifikácii 

obetí násilia, využívanie mimorozpočtových zdrojov financovania špecifickej pomoci a podpory 

pre ženy na strane samospráv, zvyšovanie odbornosti zamestnancov a zamestnankýň inštitúcií 

v spolupráci s MVO a podobne.  

Príležitosťou je vybudovanie bezpečných ženských domov v každom kraji, zvýšenie 

dostupnosti špecializovaného poradenstva a psychoterapie pre ženy zažívajúce násilie. Ako aj 

zverejňovanie príkladov dobrej praxe zo zahraničia alebo uvádzanie Slovenska ako možnosti 

inšpirácie v danej oblasti. 

 Záverom je možné konštatovať, že existencia silných stránok ich dostatočné využitie, 

posilnenie a rozširovanie v spojení s jeho príležitosťami by mali mať za následok znižovanie vplyvu 
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slabých stránok a existujúcich ohrození, čo v konečnom dôsledku prispeje k vybudovaniu 

multiinštitucionálnej siete pomáhajúcich inštitúcii, ktoré dokážu žene zažívajúcej násilie 

sprostredkovať adekvátnu, odbornú, účinnú, včasnú a koordinovanú pomoc, podporu a ochranu, ako aj 

k zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o potrebe a dôležitosti riešenia tejto problematiky, ktorá sa 

týka nás všetkých.  

 

SWOT ANALÝZY PRE OBLASŤ NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH Z POHĽADU JEDNOTLIVÝCH 

KRAJOV 

 

Banskobystrický kraj 

SILNÉ STRÁNKY 

 Rast sebauvedomenia žien v BB kraji. 

 Existencia nonstop liniek pomoci. 

 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva a kontaktovanie s možnými spolupracovníkmi 

z oblasti poradenstva – úrady PSVR, akreditované subjekty na území mesta, MVO poskytujúce 

služby. 

 Ochota vzdelávať sa u zamestnancov pracujúcich v jednotlivých organizáciách. 

 Existencia štandardov EU pre zariadenia vykonávajúce činnosti zohľadňujúce diverzifikované 

potreby žien vystavených násiliu, alebo hrozbe násilia v oblasti sociálnych služieb. 

 Existencia legislatívneho rámca pre poskytovanie pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie 

v intímnych vzťahoch. 

 Možnosť rozšírenia spolupráce o iné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú uvedenou problematikou. 

 Zriadená linka dôvery s možnosťou psychologických služieb pre príslušníkov a ich rodinných 

príbuzných v prípade stretu s krízovou situáciou, možnosť využitia aj rodiny v prípade, že by 

boli týraní. 

 Dobrý odborný základ a kvalifikácia ľudí pracujúcich v jednotlivých inštitúciách. 

 Dobrý odborný základ a kvalifikácia zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách. 

 Aktívne MVO a cirkev poskytujúce pomoc ženám v núdzi (OZ Signál, OZ Dom sv. Alžbety, 

LC, VIPA SK). 

 Existencia zariadení sociálnych služieb, ktoré dokážu čiastočne suplovať funkciu bezpečných 

ženských domov (Krízové strediská, Útulky, Zariadenia núdzového bývania). 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 V BB kraji chýba bezpečný ženský dom. 

 Nedostatok asistenčných služieb pre ženy zažívajúce násilie. 

 Nízky počet sociálnych pracovníkov v kraji vyškolených na oblasť práce so ženami zažívajúcich 

násilie. 

 Nedostatok bezplatných ambulantných foriem pomoci pre ženy zažívajúce násilie v kraji. 

 Absencia špeciálneho vzdelávania zameraného na prácu a obeťami násilia, ako aj na prácu 

s agresorom (muži sociálni pracovníci). 

 Nedostatok špecifických poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v kraji. 

 Nedostatočné zaškolenie a vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň inštitúcií pre prácu 

so ženami zažívajúcimi násilie v intímnych vzťahoch a pre prácu s násilnými mužmi. 

 Nedostatočné špecifické vzdelávanie pre pracovníkov pracujúcich s týranými ženami. 

 Nedostatočný počet sociálnych pracovníkov (mužov), ktorí by erudovane pracovali s agresorom 

a orientovali by sa na prácu s násilnými mužmi (táto oblasť práce je značne poddimenzovaná). 
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 Nie sú vytvorené stratégie, koncepcie a plány na riešenie problematiky násilia páchaného 

na ženách v intímnych vzťahoch na úrovni mesta a kraja, ako aj jednotlivých inštitúcií v nich 

pôsobiacich. 

 Na riešenie problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch neboli v Lučenci 

doteraz špecificky vyčlenené žiadne finančné prostriedky. 

 Kapacita špecifických poradenských služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch je 

často nepostačujúca. 

 Ústav pre výkon trestu odňatia slobody nie je primárne zameraný na obete násilia (ženy a deti), 

vyplýva to z pôsobnosti a hlavných úloh zboru, ktoré sú ustanovené zákonom. 

 Chýba spätná väzba a monitoring páchateľov násilných trestných činov, po vykonaní trestu. 

 Väčšia aktivita občianskych združení a neziskových organizácií zaoberajúcich sa danou 

problematikou. 

 Neexistujúci systém, manuál, metodika pomoci, resp. postupu a inštitúcií, ktoré pomáhajú ženám 

pri existujúcom násilí, vyskytujúce sa problémy v praxi, rodina sa obáva návratu odsúdeného – 

tyrana do domácnosti. 

 Slabá informovanosť o možnostiach pomoci a ochrany pre rodiny. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Vybudovanie bezpečného ženského domu v BB kraji. 

 Zvýšenie dostupnosti špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie. 

 Návrh zmien a doplnenie legislatívy pre domáce násilie môžu priniesť nové možnosti v ochrane 

a pomoci ženám zažívajúcim násilie. 

 Zverejňovanie príkladov dobrej praxe – možnosti inšpirácie v danej oblasti práce. 

 Intenzívnejšia spolupráca medzi pomáhajúcimi profesiami. 

 Vytvorenie špeciálneho súdu pre domáce násilie. 

 Možnosť časom zaradenia do výučbového procesu predmetu kriminológie. 

 Zvyšovanie kvalifikácie pomáhajúcich profesií. 

 Krízové strediská a všetky zariadenie pre obete násilia by mali prejsť pod metodickú, 

legislatívnu a finančnú podporu štátu 

 Zabezpečiť pre ženy prežívajúce násilie rýchlu a nebyrokratickú pomoc 

 Orientácia na prevenčné aktivity – na prácu s deťmi a mládežou z dôvodu eliminácie ich 

prípadného násilného správania sa v budúcnosti 

 

OHROZENIA 

 Neisté financovanie poradenských služieb – legislatíva SR je založená na jednoročnom 

zmluvnom financovaní sociálnych služieb – zmluvy sa uzatvárajú vždy na obdobie jedného roka, 

potrebná zmena legislatívy v tejto oblasti aby došlo k stabilizácii organizácií a zabezpečilo by sa 

dostatočné, kontinuálne a stabilné financovanie štátom 

 Podceňovanie problematiky násilia páchaného na ženách.  

 Strach žien hovoriť o probléme a následne vyhľadať pomoc. 

 Zhoršenie ekonomickej situácie ktoré vedie k nárastu sociálnych problémov a následne k agresii. 

 Neochota meniť legislatívu tak, aby postihovala agresora. 

 Nezvyk občanov na využívanie inštitucionálnych foriem pomoci. 

 Nedodržiavanie štandardov kvality sociálnych služieb v zariadeniach pre nedostatok personálu 

a finančných prostriedkov. 

 Vysoký počet klientov na jedného sociálneho pracovníka. 
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 Nemotivujúce finančné ocenenie sociálnych pracovníkov ich mzda je podstatne nižšia ako mzda 

zdravotníkov a pedagógov. 

 Nedostatočné kapacity jednotlivých inštitúcií v kraji z aspektu personálnych a finančných 

možností. 

 

 Z vypracovaných a zaslaných SWOT analýz od členiek a členov tímu Banskobystrického 

kraja sme zostavili celkovú SWOT analýzu, z ktorej je zrejmé, že medzi silné stránky 

organizácii/inštitúcií patrí rast sebauvedomenia žien v Banskobystrickom kraji, existencia nonstop 

liniek pomoci. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva a kontaktovanie s možnými 

spolupracovníkmi z oblasti poradenstva – úrady PSVR, akreditované subjekty na území mesta Banská 

Bystrica, MVO poskytujúce služby. Ochota vzdelávať sa u zamestnancov pracujúcich v jednotlivých 

organizáciách. Existencia štandardov EU pre zariadenia vykonávajúce činnosti zohľadňujúce 

diverzifikované potreby žien vystavených násiliu, alebo hrozbe násilia v oblasti sociálnych služieb. 

Existencia legislatívneho rámca pre poskytovanie pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie 

v intímnych vzťahoch. Možnosť rozšírenia spolupráce o iné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú uvedenou 

problematikou. 

 Členovia/ky pracovnej skupiny MS za Banskobystrický poukázali na slabé stránky 

organizácii/inštitúcii, v kraji chýba bezpečný ženský dom, je nedostatok asistenčných služieb pre ženy 

zažívajúce násilie. V kraji máme nízky počet sociálnych pracovníkov vyškolených na oblasť práce 

so ženami zažívajúcich násilie. Nedostatok bezplatných ambulantných foriem pomoci pre ženy 

zažívajúce násilie. 

 Absencia špeciálneho vzdelávania zameraného na prácu a obeťami násilia, ako aj na prácu 

s agresorom (muži sociálni pracovníci). Nedostatok špecifických poradenských centier pre ženy 

zažívajúce násilie v kraji. Je nedostatočné zaškolenie a vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň 

inštitúcií pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie a nedostatočné špecifické vzdelávanie 

pre pracovníkov pracujúcich s týranými ženami. 

 Príležitosťou podľa členiek a členov tímu v kraji je vybudovanie bezpečného ženského domu, 

zvýšenie dostupnosti špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie. Návrh zmien 

a doplnenie legislatívy pre domáce násilie môžu priniesť nové možnosti v ochrane a pomoci ženám, 

ktoré zažívajú násilie. Zverejňovanie príkladov dobrej praxe – možnosti inšpirácie v danej oblasti 

práce. Intenzívnejšia spolupráca medzi pomáhajúcimi profesiami. 

 Ako ohrozenia tím pociťuje neisté financovanie poradenských služieb – legislatíva SR je 

založená na jednoročnom zmluvnom financovaní sociálnych služieb – zmluvy sa uzatvárajú vždy 

na obdobie jedného roka, potrebná zmena legislatívy, v tejto oblasti aby došlo k stabilizácii organizácií 

a zabezpečilo by sa dostatočné, kontinuálne a stabilné financovanie štátom. Podceňovanie 

problematiky násilia páchaného na ženách. Strach žien hovoriť o probléme a následne vyhľadať 

pomoc. Zhoršenie ekonomickej situácie, ktoré vedie k nárastu sociálnych problémov a následne 

k agresii. Neochota meniť legislatívu tak, aby postihovala agresora. Nezvyk občanov využívať 

inštitucionálne formy pomoci. 

Bratislavský kraj 

SILNÉ STRÁNKY 

 Participácia odborných pracovníkov a pracovníčok z verejných a mimovládnych organizácií na 

území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej iba „BSK“), ktoré sa zaoberajú problematikou 

násilia páchaného na ženách, na príprave a pripomienkovaní legislatívnych materiálov a 

strategických dokumentov súvisiacich s problematikou násilia páchaného na ženách a ich 

deťoch. 

 Regionálna pracovná skupina v BSK (od roku 2010) pre prevenciu a elimináciu násilia 
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páchaného na ženách pre Bratislavský kraj, zložená z kľúčových aktérov v oblasti pomoci 

ženám, na ktorých je páchané násilie. 

 Vytvorenie odborného multidisciplinárneho tímu v rámci Regionálnej pracovnej skupiny, ktorá 

sa pravidelne stretáva a tvorí koncepčné materiály v danej oblasti. 

 Vypracovanie a schválenie Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách pre Bratislavský kraj na roky 2011-2013 a na roky 2014-2016.  

 Od roku 2014 realizuje Úrad BSK Sociálny program „Pomoc ženám, na ktorých je páchané 

násilie“, ktorý je zameraný na prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách a od roku 

2009 Sociálny program na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa 

nachádzajú v krízovej situácii - „Centrum pre rodiny v kríze“ v spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami. 

 Fungovanie kancelárie prvého kontaktu pre oblasť sociálnych vecí na Úrade BSK a v mestských 

častiach (poskytnutie základného sociálneho poradenstva, informácií o organizáciách, ktoré 

poskytujú pomoc ženám, ktoré zažívajú násilie). 

 Dlhodobé, stabilné a pravidelné poskytovanie finančného príspevku mimovládnym 

organizáciám, ktoré sa venujú problematike násilia páchaného na ženách a sociálneho programu 

z rozpočtu Úradu BSK. 

 Existencia metodiky pre zdravotných pracovníkov prostredníctvom Odborného usmernenia MZ 

SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene 

ohrozenej násilím. 

 Nonstop dostupnosť zdravotníckych služieb (centrálny príjem nemocníc, LSPP, záchrannej 

zdravotnej služby). 

 Existencia sociálnych pracovníkov v nemocniciach, ktorí v prípade potreby (po súhlase 

pacientky) kontaktujú príslušné inštitúcie.  

 Informovanie zdravotníckych zariadení o problematike prostredníctvom zdravotníckeho registra 

na Úrade BSK. 

 Kvalitná odborná základňa organizácií, odborníkov a odborníčok v danej problematike, vrátane 

viacerých zamestnankýň verejných a štátnych inštitúcií (BSK, obce, mestské časti v Bratislave, 

úrad PSVR SR) a ich vzájomná spolupráca. 

 Existencia špecifických poradenských miest pre ženy zažívajúce násilie (občianske združenia 

Pomoc ohrozeným deťom – Centrum nádej, Unicef, Brána do života, DOMOV-DÚHA, Aliancia 

žien Slovenska). 

 Budovanie nových kapacít a služieb, napr. bezpečné ženské domy (v BSK Brána do života, 

DOMOV-DÚHA). 

 Existencia siete zariadení núdzového bývania a útulkov. 

 Dobrá spolupráca s niektorými oddeleniami polície, vyšetrovateľmi, s dozorujúcimi 

prokurátormi a MVO v BSK. 

 Dlhoročná skúsenosť v práci so ženami, ktoré zažívajú násilie a skúsenosť s rôznymi projektmi. 

 Vyhovujúce priestory pre realizáciu aktivít a prevádzkovanie utajeného bývania. 

 Realizácia a podpora prevenčných a edukačných programov na základných a stredných školách, 

v denných centrách pre seniorov. 

 Zvyšovanie odbornosti a vzájomná výmena skúseností a poznatkov organizovaním prednášok, 

seminárov, prostredníctvom odborných konferencií a kampaní, zameraných na zmenu postojov 

verejnosti k násiliu a podporu nulovej tolerancie k násiliu páchaného na ženách. 

 Informovanosť o téme domáceho násilia prostredníctvom web stránky BSK, obcí a 

mimovládnych organizácií pôsobiacich v BSK. 
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 Vyhotovenie informačných brožúr týkajúcich sa viacerých oblastí napr. násilia páchaného 

na ženách, senioroch, v partnerských vzťahoch, rozvod, výživné). 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nízky záujem obcí o riešenie problémov svojich občanov, ktorí žijú v disfunkčných rodinách. 

 Zvýšená fluktuácia odborných zamestnancov ( napr. z dôvodu nedostatočného finančného 

ohodnotenia). 

 Nedostatočná finančná podpora pre ženy, na ktorých je páchané násilie, aspoň počas prvých 

týždňoch (na bývanie, stravu, cestovné napr. pre deti do školy). 

 MVO, ktoré fungujú vo veľkej miere na dotáciách a grantoch. 

 Nedostatok ľudských a odborných kapacít najmä na výkon terénnej činnosti, sprevádzanie 

klientky. 

 Celková vyťaženosť zamestnancov/kýň jednotlivých inštitúcií/organizácií (rôznorodosť 

pracovnej náplne), syndróm vyhorenia. 

 Vysoký počet tzv. „spisov“ – prípadov na jedného pracovníka/pracovníčku v štátnej správe 

(Úrady PSVR SR), v BA napr. 450-500 spisov. 

 Nedostatočné informácie zdravotných pracovníkov a pracovníčok o možnostiach pomoci. 

 Nedostatočná koordinácia pri riešení konkrétneho problému ženy, na ktorej je páchané násilie 

a jej detí (napr. lekár rieši iba poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ošetrenie poranenia). 

 Nedostatok času na anamnézu od pacientok, pri ošetrení potrebný súhlas pacientky. 

 Nevyužitý potenciál zamestnancov pre nedostatok povedomia o danej problematike (napr. 

v zdravotníckych zariadeniach, polícii, obciach). 

 Potreba väčšieho počtu právnikov, resp. bezplatných právnych služieb pre zabezpečenie 

komplexného poskytovania právnej pomoci a poradenstva v rôznych oblastiach práva (trestné, 

rodinné, občianske a iné) pre ženy zažívajúce násilie. 

 Absencia primeraného vzdelávania u sudcov všeobecných súdov so zameraním na problematiku 

násilia páchaného na ženách. 

 Nedoriešené kapacity dočasného a náhradného ubytovania a nedostatok sociálnych ubytovní a 

nájomných bytov pod obcami. 

 Nedostatok špecializovaných zariadení poskytujúcich komplexnú pomoc pre ženy zažívajúce 

násilie. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Vznik metodicko-koordinačného centra, a vypracovanie spoločného postupu pri riešení a 

poskytovaní pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie na národnej úrovni. 

 Systematická previazanosť agendy medzi rezortmi štátnej správy, samosprávou a ďalšími 

subjektmi. 

 Personálne posilnenie súdov, ktoré z objektívnych dôvodov nie sú schopné zabezpečiť 

dodržanie práva na prejednanie veci v primeranej lehote (vrátane prípadov násilia páchaného na 

ženách).  

 Aktivovať záujem zdravotníckych pracovníkov o túto problematiku. 

 Zvýšiť mieru informovanosti o danej problematike u všetkých poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti. 

 Príprava a realizácia vzdelávania zameraného na zdravotníckych pracovníkov a pracovníčky. 

 Rozvoj spolupráce s ostatnými organizáciami a vytvorenie spoločnej platformy organizácií a 

inštitúcií pracujúcich v danej problematike. 
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 Zlepšenie sieťovania subjektov k zefektívneniu spolupráce – polícia, prokuratúra, súdy, 

neziskové organizácie, zdravotnícke zariadenia, samospráva... 

 Nové služby a možnosť zvyšovania kapacít, napr. bezpečné ženské domy. 

 Vytvorenie národného dotačného systému zameraného na problematiku násilia páchaného na 

ženách, kombinácia zdrojov zo štátneho rozpočtu a samosprávy. 

 Potreba vybudovania služieb a zariadení, ktoré budú následne zabezpečovať pomoc žene, ktorá 

napr. opustí bezpečný ženský dom. 

 Manažment v príslušných inštitúciách bude podporovať a vytvárať priestor na prípravu a 

vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok v problematike násilia páchaného na ženách. 

 Vzdelávanie pedagógov na stredných odborných policajných školách, ako aj na Akadémii PZ v 

tematike domáceho násilia, ako aj školenia riaditeľov a ich zástupcov na Obvodných 

oddeleniach PZ. 

 Vytvorenie samostatnej webstránky o problematike a šírenie informácií aj cez sociálne siete 

 

OHROZENIA 

 Nedostatočná vykonateľnosť schválených zákonov (napr. pre nedostatok vyškolených 

policajtov, vyšetrovateľov, sudcov). 

 Nedostatok času na riešenie niekedy zdĺhavého a nefungujúceho vzájomného prepojenia medzi 

inštitúciami, kedy žena stráca dôveru že jej niekto pomôže. 

 Strata dôvery k polícii po negatívnych skúsenostiach, prípadne zmeny vo svojej výpovedi – 

v trestnom oznámení. 

 Prieťahy v jednotlivých konaniach (polícia, súdy). 

 Nedôslednosť dodržiavania jednotného metodického postupu pri riešení a poskytovaní pomoci a 

ochrany ženám zažívajúcim násilie. 

 Zníženie nastaveného štandardu poskytovania odborných služieb. 

 Nejednoznačnosť v kompetencii v oblasti financovania služieb pre ženy, ktoré zažívajú násilie. 

 Na národnej úrovni nealokovanie finančných prostriedkov zo strany štátu a samospráv na 

podporu organizácií a celého systému pomoci ženám. 

 Málo veľkých grantových výziev vyhlásených pre MVO v Bratislavskom samosprávnom kraji 

(pri čerpaní štrukturálnych fondov je BSK často vyčlenený). 

 Nedostatočná spolupráca tzv. feministických a tzv. nefeministických organizácií aktívnych 

v problematike domáceho násilia. 

 Nedostatok ľudských a odborných kapacít. 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie a strata motivácie k tejto práci. 

 Strata aktívneho prístupu alebo úplná pasivita ženy k riešeniu svojho problému – spoliehanie sa 

napr. na inštitucionálnu formu pomoci, prenášanie zodpovednosti za riešenie situácie na iné 

osoby, inštitúcie. 

 Nezáujem o vzdelávanie, napr. zo strany obcí, polície, úradov... 

 Nezáujem škôl, napr. cirkevných, o preventívne aktivity v oblasti rodovej rovnosti, násilia 

páchaného na ženách. 

 Nezohľadnenie významu rodovej problematiky zo strany verejnosti, médií. 

 Pasivita ľudí (malá participácia na riešení problému týkajúci sa žien zažívajúcich násilie). 

 

Zo SWOT analýzy bratislavského kraja v oblasti poskytovania účinnej ochrany, pomoci 

a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch vyplýva, že silné stránky BK spočívajú 

v existencii kvalitnej odbornej základne organizácií, odborníkov a odborníčok v danej problematike, 
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vrátane zamestnankýň verejných a štátnych inštitúcií (BSK, obce, najmä niektoré mestské časti, úrady 

PSVR SR) a ich vzájomná spolupráca. Stále prebieha budovanie nových aj ubytovacích kapacít, napr. 

bezpečné ženské domy a krízové centrá. Títo odborníci participujú aj na príprave a pripomienkovaní 

legislatívnych materiálov a strategických dokumentov súvisiacich s problematikou (príprava nového 

zákona o násilí páchanom na ženách). V úrade BSK funguje pracovná skupina zložená z kľúčových 

aktérov v oblasti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie, so snahou o vytvorenie odborného 

multidisciplinárneho tímu v rámci Regionálneho akčného plánu pre pomoc ženám, na ktorých je 

páchané násilie.  

 Slabé stránky spočívajú v absencii špecializovaných útvarov na riešenie problematiky násilia 

páchaného na ženách vo verejných a štátnych inštitúciách. Pretrváva fluktuácia odborného personálu 

z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia, celková finančná nestabilita MVO, ktoré fungujú 

vo veľkej miere na dotáciách a grantoch. V BK je nedostatočné prepojenie a spoločne koordinovaný 

postup pri riešení problému ženy, na ktorej je páchané násilie s inými pomáhajúcimi inštitúciami, 

nevyužitý potenciál zamestnancov pre nedostatok povedomia o danej problematike 

(napr. v zdravotníckych zariadeniach, polícii, obciach), absencia primeraného vzdelávania u sudcov 

všeobecných súdov, nedostatok špecializovaných zariadení poskytujúcich komplexnú pomoc pre ženy 

zažívajúce násilie, neexistuje stratégia dlhodobého vzdelávania pomáhajúcich profesií. 

 Príležitosti vidíme v otvorení metodicko-koordinačného centra, a vypracovaní jednotného 

postupu pri riešení a poskytovaní pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie, rozvoji spolupráce 

s ostatnými organizáciami a vytvorenie spoločnej platformy organizácií a inštitúcií pracujúcich v danej 

problematike, potreba vybudovania väčšieho množstva služieb – ambulantných, aj pobytových. 

Manažment v príslušných inštitúciách bude podporovať a vytvárať priestor na prípravu a vzdelávanie 

pracovníkov a pracovníčok v problematike násilia páchaného na ženách, 

 Ohrozenia vyvoláva nedostatok ľudských a odborných kapacít, nedostatočná dôvera žien 

v štátne a verejné inštitúcie, nedostatok odborných služieb, bezpečných ženských domov a pod. 

nezáujem o vzdelávanie, napr. zo strany obcí, polície, úradov, v absencii veľkých grantových výziev 

vyhlásených pre MVO v Bratislavskom samosprávnom kraji, nedostatočná spolupráca 

tzv. feministických a tzv. nefeministických organizácií aktívnych v problematike domáceho násilia. 

Košický kraj 

SILNÉ STRÁNKY 

 Otvorenosť pre zmenu a spoluprácu na strane vedenia väčšiny inštitúcií na úrovni kraja. 

 Dobre vybudovaná istá miera neformálnej spolupráce medzi ženskými MVO a štátnymi 

a verejnými inštitúciami v meste Košice a snaha budovať spoluprácu aj v iných mestách kraja. 

 Existencia špecifických poradenských centier, ktoré poskytujú dlhodobú, bezplatnú a špecifickú 

pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom (Fenestra v Košiciach; OZ Pomoc 

rodine v Michalovciach; OZ HANA v Spišskej Novej Vsi) v súlade s ľudsko-právnymi 

východiskami a princípmi a s vysokou mierou napĺňania Minimálnych štandardov RE pre 

podporné služby. 

 Prítomnosť špecifických žensko-právnych MVO v kraji znamená prístup ku kvalitnému 

odbornému vzdelávaniu pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií 

a iných organizácií v kraji. 

 Ženské MVO v kraji pravidelne realizujú aj aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti 

a povedomia širokej i odbornej verejnosti o násilí páchanom na ženách a ľudských právach žien 

a ich detí; kampane zamerané na zmenu postojov verejnosti k násiliu. 

 Existencia zariadení núdzového bývania v kraji, ktoré čiastočne suplujú rolu špecifických 

bezpečných ženských domov. 

 Kvalifikačné predpoklady niektorých zamestnankýň/cov štátnych a verejných inštitúcií a iných 
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organizácií, ktoré/í absolvovali tréning a/alebo workshopy zamerané na ich scitlivenie 

k problematike násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a/alebo zvyšovanie ich 

zručností pri riešení prípadov násilia. 

 Čiastočné vyčlenenie pracovníčok, ktoré sa zameriavajú na problematiku násilia páchaného 

na ženách vo viacerých inštitúciách a ktoré absolvovali v nejakom rozsahu vzdelávanie v tejto 

problematike - pracovníčka pre oblasť násilia (kumulovaná funkcia) v prípade KSK a MČ 

Košice – Juh; vyšetrovateľky, ktoré sa zameriavajú na prípady násilia páchaného na ženách 

v rámci polície. 

 Otvorenosť pre zapájanie sa do rôznych fondov a grantov na strane KSK. 

 Možnosť identifikovať násilie na strane všetkých inštitúcií – priamy kontakt so ženami 

zažívajúcimi násilie a/alebo ich deťmi. 

 Schopnosť poskytnutia základných informácii žene zažívajúcej násilie (práva a/alebo informácie 

o špecifickej pomoci a podpore) na strane väčšiny inštitúcií. 

 Poskytovanie finančných prostriedkov zo strany KSK cielene pre ZNB a špecializovaných 

poradcov, a tým zabezpečenie bezplatného poskytovania týchto služieb/činností pre obyvateľov 

kraja. 

 Existencia „registra“ poskytovateľov sociálnych služieb na web stránke KSK, kde sú uvedené 

aktuálne voľné miesta – aktualizácia samotnými zariadeniami. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatok finančných prostriedkov a/alebo nedostatočné vyčleňovanie finančných prostriedkov 

pre riešenie problematiky násilia páchaného na ženách zo strany štátnych a verejných inštitúcií. 

 Nedostatok geograficky dostupnej špecifickej pomoci a podpory (poradenské centrá a bezpečné 

ženské domy) pre ženy zažívajúce násilie a ich deti podľa Minimálnych štandardov RE pre 

poskytovanie podporných služieb. 

 Absencia dlhodobého špecifického vzdelávania a tréningov pre zamestnancov/kune štátnych 

a verejných inštitúcií v oblasti násilia páchaného na ženách. 

 Absencia interných smerníc a predpisov pre riešenie prípadov násilia páchaného na ženách 

a v intímnych vzťahoch na strane štátnych a verejných inštitúcií a organizácií. 

 Absencia nástrojov na identifikáciu násilia, rizikových faktorov na strane muža a tvorbu 

bezpečnostných plánov na strane zamestnancov/kýň štátnych a verejných inštitúcií a organizácií. 

 Absencia špecializovaných oddelení/ útvarov/ jednotlivých zamestnancov/kýň pre riešenie 

prípadov násilia páchaného na ženách v inštitúciách. 

 Absencia strategických materiálov k problematike násilia páchaného na ženách (napr. plánov 

rozvoja; materiálov definujúcich východiská a ciele pre riešenie problematiky násilia páchaného 

na ženách a pod.) na strane štátnych a verejných inštitúcií. 

 Nedostatočné zapájanie sa /realizácia aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia 

a informovanosti širokej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách na strane 

štátnych a verejných inštitúcií. 

 Obmedzená dostupnosť odbornej, bezplatnej právnej pomoci a právneho zastúpenia pre ženy 

zažívajúce násilie (len cez Centrum právnej pomoci a len v občiansko-právnych konaniach). 

 Nedostatok kompetencií pre efektívne riešenie problematiky násilia páchaného na ženách 

v prípade istých inštitúcií (napr. postavenie obcí; polícia; Úrady PSVR a pod.). 

 Nepostačujúca, nejednoznačná a málo komplexná legislatíva pre oblasť násilia páchaného 

na ženách. 

 Násilie páchané na ženách nie je samostatnou agendou inštitúcií. 
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 Absencia zberu a vyhodnocovania relevantných údajov o násilí páchanom na ženách na strane 

väčšiny inštitúcií. 

 Fluktuácia odborného a skúseného personálu v inštitúciách. 

 Neexistencia efektívnych a rýchlych postupov pri riešení prípadov násilia páchaného na ženách 

na systémovej úrovni (napr. zdĺhavé znalecké dokazovanie, ktoré má zásadný vplyv 

na identifikáciu násilia; nesprávna intervencia z nevedomosti; časté opakujúce sa vypočúvania 

obetí a svedkov násilia v rôznych štádiách prípravného konania v jednej a tej istej veci / pred 

začatím trestného stíhania, po začatí trestného stíhania, po vznesení obvinenia príp. doplňujúce 

výsluchy/ a pod.). 

 Absencia systému efektívnej, koordinovanej intervencie a ochrany, pomoci a podpory pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Nezávislosť samospráv na všetkých úrovniach (kraj, mestá, mestské časti) umožňuje tvorbu 

regionálnych politík, stratégií, koncepcií a plánov, ako aj vyčlenenie prostriedkov na ich 

realizáciu. 

 Dostupnosť mimorozpočtových zdrojov (napr. štrukturálnych fondov) umožňuje realizovať 

(partnerské) projekty zamerané na riešenia reflektujúce tie potreby žien zažívajúcich násilie 

v párových vzťahoch, ktoré nie je možné naplniť v rámci existujúceho legislatívneho rámca. 

 Snaha zvyšovať kvalitu pomoci a podpory a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí na strane 

niektorých inštitúcií. 

 Ďalšie rozvíjanie partnerskej spolupráce inštitúcií a MVO, ktoré sa špecializujú na problematiku 

násilia páchaného na ženách smerom k budovaniu dobrej praxe a koordinovanej ochrany, 

pomoci a podpory. 

 Možnosť participácie pracovných skupín na tvorbe národných aj regionálnych politík 

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. 

 Existencia komunitných centier a terénna sociálna práca v kraji – príležitosť pre prácu 

so zraniteľnými skupinami žien, ktoré zažívajú násilie. 

 Ochota niektorých inštitúcií a organizácií zapájať sa do rôznych aktivít zameraných 

na znižovanie tolerancie spoločnosti k násiliu páchanému na ženách a vzdelávacích aktivít. 

 Legislatívne zmeny môžu priniesť nové možnosti v ochrane a pomoci ženám zažívajúcim násilie 

a ich deťom. 

 Potenciál sociálnych oddelení samospráv pre poskytovanie základnej špecifickej pomoci 

a podpory ženám zažívajúcim násilie. 

 Možnosti pre spoluprácu so zahraničnými inštitúciami a možnosť inšpirácie sa inými modelmi 

dobrej praxe. 

 

OHROZENIA 

 Marginalizácia alebo nedostatočná prioritizácia problematiky násilia páchaného na ženách 

zo strany štátnych a verejných inštitúcií. 

 Zhoršovanie celkovej ekonomickej situácie ľudí v krajine a tým vyššie nároky na riešenie 

rôznych sociálnych problémov, ktoré s takýmto vývojom súvisia. 

 Vplyv rôznych konzervatívnych skupín na chápanie rodovej podmienenosti a ľudsko-právnych 

východísk a princípov pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách, ako aj celkovo 

na ľudské práva a postavenie žien v spoločnosti. 

 Nedostatočná odbornosť zamestnancov/kýň štátnych a verejných inštitúcií pri riešení prípadov 
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násilia páchaného na ženách bude znamenať ohrozovanie bezpečia žien a ich detí 

a obmedzovanie práva žien žiť sebaurčujúci život bez násilia. 

 Nepripravenosť a/alebo neochota štátnych a verejných inštitúcií prijímať a/alebo implementovať 

systémové alebo legislatívne zmeny. 

 Fluktuácia odborného personálu inštitúcií. 

 Nedostatočné finančné a personálne kapacity inštitúcií a organizácií. 

 Slabá politická vôľa systémovo riešiť problematiku násilia páchaného na ženách a/alebo 

neochota prevziať zodpovednosť za jej riešenie na strane štátu. 

 Neflexibilné a nesystémové štátne zdrojov financovania – nie je zabezpečená udržateľnosť 

kapacít špecifických podporných služieb pre poskytovanie špecifickej pomoci a podpory ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom, ktoré ju potrebujú. 

 

Zo SWOT analýzy košického kraja z pohľadu súčasnej situácie v oblasti poskytovania účinnej 

ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom je zjavné, že 

silné stránky kraja sa opierajú najmä o už existujúci dialóg a neformálnu spoluprácu medzi štátnymi 

a verejnými inštitúciami a MVO, ako aj o existenciu ženských ľudsko-právnych MVO, ktoré majú 

skúsenosti a vysokú odbornosť s priamym poskytovaním špecifickej pomoci a podpory ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom a zároveň v kraji realizujú kampane a vzdelávacie aktivity pre širokú 

a odbornú verejnosť.  

Slabé stránky sú ovplyvnené mnohými faktormi, ktoré majú systémový charakter, 

napr. legislatívne zmeny, zmeny v oblasti kompetencií, posilnenie personálnych kapacít, vytvorenie 

špecializovaných útvarov/oddelení, ktoré by sa špecificky zaoberali problematikou násilia páchaného 

na ženách a podobne. Zároveň sa identifikovali niektoré ďalšie oblasti, ktoré čiastočne dokážu 

ovplyvniť a zmeniť zo svojej pozície štátne a verejné inštitúcie v kraji - napr. prijatie strategických 

materiálov o násilí páchanom na ženách je v kompetencii viacerých inštitúcií a organizácii v kraji, ako 

dokazuje Košický samosprávny kraj, ktorý sa vo svojej koncepcii rozvoja sociálnych služieb 

špecificky venuje aj oblasti násilia páchaného na ženách, prípadne prijímanie miestnych 

a regionálnych akčných plánov k problematike NPnŽ, ktoré by boli vytvárané v spolupráci s MVO. 

Zber údajov je ďalšia z oblastí, v ktorej je možné urobiť zmeny smerom na strane viacerých inštitúcií, 

ktoré takéto údaje v súčasnosti vôbec nezbierajú alebo ich nevyhodnocujú. 

Ako príležitosti je možné vnímať viacero veľmi konkrétnych vecí, ako je pokračovanie 

v rozvíjaní vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami a MVO, ochotu niektorých inštitúcií a organizácií 

viac sa zapájať do kampaní a ďalších aktivít pre verejnosť, ktorých cieľom je zvyšovanie povedomia 

ľudí o NPnŽ a znižovanie tolerancie násilia. Potenciál na ďalší rozvoj a zlepšovanie je možné vidieť 

na strane konkrétnych inštitúcií – napr. potenciál sociálnych oddelení samospráv, rola miest a obcí 

v oblasti bývania, v rámci KR PZ Košice sa preventívne analyzujú hlásenia prípadov domáceho násilia 

na operačných strediskách a stálych službách na OO PZ, kde sa tieto následne vyhodnocujú 

a prijímajú sa opatrenia k ich zamedzeniu resp. lepšej identifikácii obetí násilia, využívanie 

mimorozpočtových zdrojov financovania špecifickej pomoci a podpory pre ženy na strane samospráv, 

zvyšovanie odbornosti zamestnancov a zamestnankýň inštitúcií v spolupráci s MVO a podobne. 

Skutočnosť, že niektoré inštitúcie, ako aj organizácie vnímajú ako príležitosť participáciu pracovných 

skupín pre multiinštitucionálnu spoluprácu na tvorbe národných aj regionálnych politík na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch je rovnako veľmi pozitívna. 

Celkovo je možné povedať, že košický kraj má značný potenciál využiť svoje silné stránky 

a identifikované príležitosti na vybudovanie účinnej a koordinovanej spolupráce medzi inštitúciami 

a organizáciami, ktorá bude viesť k vyššej a účinnejšej ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich 

násilie a zároveň bude pozitívne ovplyvňovať širšiu zmenu postojov verejnosti k násiliu páchanému 
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na ženách ako vážnemu celospoločenskému problému a porušovaniu ľudských práv žien a ich detí. 

Mnohé z identifikovaných príležitostí a silných stránok je zároveň možné využiť na efektívnu 

elimináciu niektorých ohrození a rizík pomenovaných v SWOT analýze. 

Nitriansky kraj  

SILNÉ STRÁNKY 

 Odborná metodická a supervízna pôsobnosť vo viacerých organizáciách a inštitúciách – 

predchádzanie syndrómu vyhorenia. 

 Dostupnosť základného sociálneho poradenstva na inštitúciách v rámci násilia páchaného 

na ženách. 

 Existencia zariadení sociálnych služieb pre dospelé ženy, ktoré dokážu čiastočne suplovať 

funkciu bezpečných ženských domov (domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, 

špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, Útulok pre jednotlivca s dieťaťom). 

 Existencia Bezpečného ženského domu (Centrum Slniečko, n.o.).  

 Existencia bezplatnej Telefonickej linky pomoci pre ženy, ktoré zažívajú násilie (Centrum 

Slniečko, n.o.). 

 Existencia MVO (Centrum Slniečko), ktorá má vyše dvadsaťročná prax a skúsenosti v riešení 

rodovo podmieneného násilia a násilia páchaného na ženách. 

 Existencia špecifických poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch 

a ich deti (Centrum Slniečko, n.o.).  

 Vyškolený a stmelený tím pracovníkov a pracovníčok, širokospektrálne zastúpenie 

pomáhajúcich profesií, zaškolenie odborného personálu, účasť na rôznych vzdelávaniach 

(Centrum Slniečko, n.o.). 

 Participácia na legislatívnych zmenách. 

 Kapacita pre špecifické vzdelávanie v téme násilia páchaného na ženách (Centrum Slniečko, 

n.o.). 

 Vstupovanie do prípravného konania na polícii a do súdneho konania v záujme klientov cestou 

splnomocnenca poškodeného § 53 Trestného poriadku. 

 Realizácia preventívnych programov. 

 Organizovanie Informačných kampaní pre odbornú aj širokú verejnosť. 

 Existencia legislatívneho rámca pre poskytovanie pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie. 

 Osobná angažovanosť a vôľa zamestnancov/kýň inštitúcií a organizácií podieľať sa na riešení 

problematiky násilia páchaného na ženách nad rámec svojich pracovných povinností a času. 

 Dobrý odborný základ a kvalifikácia ľudí pracujúcich v jednotlivých inštitúciách. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Absencia smernice, štandardy, metodiky, letáky vo vzťahu k ženám zažívajúcim násilie. 

 Absencia prepojenie a spoločné postupy s inými pomáhajúcimi inštitúciami. 

 Nedostatok sociálnych bytov. 

 Nízky záujem obcí o riešenie problémov svojich občanov, ktorí žijú v disfunkčných rodinách. 

 Systém financovania krízových stredísk – podľa obsadenosti. 

 Nízky záujem majoritnej časti obyvateľstva o znevýhodnených obyvateľov. 

 Nedostatok špecializovaných zariadení poskytujúcich komplexnú pomoc pre ženy zažívajúce 

násilie.  

 Zmiešaná klientela v zariadeniach. 

 Fluktuácia odborného personálu z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia. 

 Nedostatok personálu a prepracovanosť, syndróm vyhorenia. 
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 Nevyužitý potenciál pre nedostatok povedomia. 

 Celková vyťaženosť zamestnancov/kýň jednotlivých inštitúcií/organizácií (rôznorodosť 

pracovnej náplne). 

 Nedostatočné zaškolenie a vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň inštitúcií pre prácu 

so ženami zažívajúcimi násilie v párových vzťahoch a ich deťmi a pre prácu s násilnými mužmi. 

 Inštitúcie nemajú špecializovanú útvary na riešenie problematiky násilia páchaného na ženách. 

 Nedostatočný zber štatistických údajov týkajúcich sa násilia páchaného na ženách v párových 

vzťahoch jednotlivými inštitúciami. 

 Bezpečný ženský dom sa nenachádza zakotvený v slovenskej legislatíve, čo spôsobuje problémy 

pri jeho financovaní po ukončení projektu. 

 Hroziaca absencia dostatočného počtu právnikov pre zabezpečenie komplexného poskytovania 

právnej pomoci a poradenstva v rôznych oblastiach práva (trestné, rodinné, občianske a iné) pre 

ženy zažívajúce násilie. 

 Finančné toky (MVO)pochádzajú z projektov sú len na určité, vymedzené obdobie, nedochádza 

k plynulému prechodu na financovanie zo strany štátu. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Legislatívne zmeny – novely zákonov (448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, 

novela o policajnom zbore) môžu priniesť nové možnosti v ochrane a pomoci ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom. 

 Dotačný systém – špeciálne zameraný na problematiku násilia páchaného na ženách. 

 Formálna spolupráca medzi jednotlivými organizáciami/inštitúciami môže výrazne prispieť 

k pomoci ženám zažívajúcim násilie. 

 Vypracovanie metodického postupu pri riešení a poskytovaní pomoci a ochrany ženám 

zažívajúcim násilie. 

 Možnosti školenia, vzdelávanie zamestnancov/kýň v oblasti problematiky násilia páchaného 

na ženách. 

 Spracovanie špeciálnej legislatívnej úpravy pre oblasť eliminácie a prevencie násilia páchaného 

na ženách. 

 Možnosti inšpirovať sa úspešnými zahraničnými modelmi dobrej praxe. 

 Zvýšenie informovanosti v oblasti domáceho násilia. 

 Možnosť vytvorenie špecializovaných útvarov na inštitúciách zameraných na riešenie 

problematiky násilia páchaného na ženách. 

 Vytvorenie jednotného metodického postupu pri riešení a poskytovaní pomoci a ochrany ženám 

zažívajúcim násilie. 

 Doplnenie štatistických údajov pri určitých trestných činoch (týranie blízkej a zverenej osoby, 

nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné prenasledovanie, ublíženie na zdraví, vražda, zabitie a pod.) 

o pohlavie obete. 

 Dostupnosť informácií o úspešných zahraničných modeloch pri riešení problematiky násilia 

páchaného na ženách v párových vzťahoch. 

 Možnosť participácie odborných zamestnancov na tvorbe programov na prevenciu a elimináciu 

násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. 

 

 

OHROZENIA 
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 Predlžovanie trestného konania. 

 Fluktuácia osôb vzdelaných v oblasti násilia páchaného na ženách. 

 Nedôslednosť dodržiavania jednotného metodického postupu pri riešení a poskytovaní pomoci 

a ochrany ženám zažívajúcim násilie. 

 Neisté financovanie poradenských služieb, poskytovateľov sociálnych služieb. 

 Zhoršenie celkovej ekonomickej situácie môže viesť k nárastu sociálnych problémov 

a zvýšeným nárokom na ich riešenie. 

 Nepripravenosť inštitúcie na zavedenie legislatívnych zmien. 

 Pasivita ľudí (malá participácia na riešení problému týkajúci sa žien zažívajúcich násilie). 

 Nedostatočná dôvera žien v štátne inštitúcie. 

 

 Cieľom spracovania výstupov za NSK bolo vytvorenie jedinej SWOT analýzy zo získaných 

SWOT analýz jednotlivých inštitúcií a organizácií s rešpektovaním váhy podľa dôležitosti. I napriek 

mnohorakosti a pestrosti pohľadov jednotlivých subjektov na možnosti poskytovania pomoci 

a ochrany ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, boli v jednotlivých častiach SWOT analýz 

zaznamenané podobné výstupy alebo výstupy, ktoré popisovali veľmi blízku skutočnosť.  

 Medzi silné stránky v rámci NSK za jednotlivé participujúce subjekty sa do popredia dostáva 

intervencia zo strany Centra Slniečko n.o. týkajúca sa zabezpečovania pomoci a ochrany poskytovanej 

ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom a to hlavne: Existencia Bezpečného 

ženského domu. Existencia bezplatnej Telefonickej linky pomoci pre ženy, ktoré zažívajú násilie. 

Existencia MVO (Centrum Slniečko), ktorá má vyše dvadsaťročná prax a skúsenosti v riešení rodovo 

podmieneného násilia a násilia páchaného na ženách. Existencia špecifických poradenských centier 

pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti. Vyškolený a stmelený tím pracovníkov 

a pracovníčok, širokospektrálne zastúpenie pomáhajúcich profesií, zaškolenie odborného personálu, 

účasť na rôznych vzdelávaniach. Kapacita pre špecifické vzdelávanie v téme násilia páchaného 

na ženách.  

 Pre dosiahnutie stanovených zámerov tvoria dobré predpoklady i osobná angažovanosť a vôľa 

zamestnancov/kýň inštitúcií a organizácií podieľať sa na riešení problematiky násilia páchaného 

na ženách nad rámec svojich pracovných povinností a času (školstvo). 

 Silnou stránkou je i vedomie, že existuje legislatívny rámec pre poskytovanie pomoci 

a ochrany ženám zažívajúcim násilie (úrady PSVR, NSK, MsÚ, mestská polícia). 

 Medzi slabé stránky žiaľ prioritne patria absencia smernice, štandardy, metodiky, letáky 

vo vzťahu k ženám zažívajúcim násilia ako i absencia prepojenie a spoločné postupy s inými 

pomáhajúcimi inštitúciami, nedostatočné zaškolenie a vzdelávanie zamestnancov zamestnankýň 

inštitúcií pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie v párových vzťahoch a ich deťmi a pre prácu 

s násilnými mužmi (úrad PSVR, MVO - Centrum Slniečko, MsÚ, mestská polícia, školstvo). 

Opakujúcim sa deficitom je nedostatok špecializovaných zariadení poskytujúcich komplexnú pomoc 

pre ženy zažívajúce násilie (MsÚ, MVO - Centrum Slniečko). 

 Nemenej dôležitým faktorom spomínaným v rámci inštitúcií i organizácií sú nedostatočné 

finančné zdroje potrebné, či už ako motivácia zamestnancov ale hlavne v rámci MVO tieto finančné 

toky pochádzajú z projektov a sú len na určité, vymedzené obdobie, nedochádza k plynulému 

prechodu na financovanie zo strany štátu, nedostatok financií bráni prijatiu nových pracovníkov 

(MVO, mestská polícia, zdravotníctvo – FN). 

 Špecifickým bodom v rámci uvedenej časti SWOT analýzy, ktorý nemožno opomenúť i keď je 

udávaný len jednou organizáciou je fakt, že Bezpečný ženský dom sa nenachádza zakotvený 

v slovenskej legislatíve, čo spôsobuje problémy pri jeho financovaní po ukončení projektu (MVO -

Centrum Slniečko, n.o.). 
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 Medzi dôležité príležitosti SWOT analýzy za NSK určite patria novelizácie zákonov, kto 

môžu priniesť nové možnosti v ochrane a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom (ÚPSVR, 

Školstvo, Advokátska kancelária, MsÚ, Mestská polícia). Dôležitou príležitosťou ako možno odborne 

a adekvátne poskytnúť pomoc, ochranu, poradenstvo ženám zažívajúcim násilie v partnerskom vzťahu 

je vypracovanie metodického postupu pri riešení a poskytovaní pomoci a ochrany ženám zažívajúcim 

násilie (zdravotníctvo – FN, mestská polícia, MsÚ, NSK, úrad PSVR, advokátska kancelária).  

 Medzi ohrozenia, ktoré vážne môžu naštrbiť dôveru ženy, na ktorej je páchané násilie 

v partnerskom vzťahu patrí nedôslednosť dodržiavania jednotného metodického postupu pri riešení 

a poskytovaní pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie (úrad PSVR, MsÚ, NSK). 

Prešovský kraj 

SILNÉ STRÁNKY 

 Pokračovanie činnosti už existujúcej expertnej skupiny, nezakladanie na zelenej lúke. 

 Využitie mnohoročných skúsenosti jednotlivých odborníkov a zástupcov kľúčových inštitúcií 

pri práci so ženami zažívajúcimi násilie v intímnych vzťahoch. 

 Zastúpenie väčšiny inštitúcií, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky násilia páchaného 

na ženách v intímnych vzťahoch a tiež mimovládnych organizácií zameraných na túto 

problematiku. 

 Potreba existencie formy spolupráce na strane zúčastnených inštitúcií. 

 Existencia základného legislatívneho rámca pre poskytovanie pomoci a ochrany ženám 

zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. 

 Existencia poradenského centra pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti 

a ubytovania (MyMamy).  

 Existencia národnej, 24-hod telefonická linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch. 

 V Prešove je pred dokončením Bezpečný ženský dom s vytvorenými možnosťami komplexnej 

podpory a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. 

 Skúsenosti s prevádzkou špecificky zameraného ZNB – MyMamy. 

 Existujú skúsenosti a sú vytvorené predpoklady na kvalitnejšiu tvorbu Regionálnej stratégie – 

Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách (RAP). 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Chýbajú kvalitné a detailné stratégie, koncepcie a plány na riešenie problematiky násilia 

páchaného na ženách v intímnych vzťahoch na úrovni mesta a kraja, ako aj jednotlivých 

inštitúcií v nich pôsobiacich. 

 Na riešenie problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch neboli v Prešove 

doteraz špecificky vyčlenené žiadne finančné prostriedky. 

 Činnosť pracovnej expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 

v intímnych vzťahoch pre Prešovský kraj nebola doteraz kontinuálna a tým je stále na začiatku. 

 Právne normy, aplikované pri riešení prípadov násilia páchaného na ženách v intímnych 

vzťahoch, nie sú špecifické a neodrážajú realitu a potreby žien zažívajúcich násilie. 

 Nedostatočné zaškolenie a vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň inštitúcií pre prácu 

so ženami zažívajúcimi násilie v intímnych vzťahoch a ich deťmi a pre prácu s násilnými mužmi. 

 Absencia špecifických smerníc pre riešenie prípadov násilia páchaného na ženách v intímnych 

vzťahoch pre jednotlivé profesie a jednotlivé inštitúcie – interné smernice. 

 V inštitúciách nie sú špecificky vytvorené pozície/ funkcie/oddelenia/útvary pre riešenie 

prípadov násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. 

 Kapacita špecifických poradenských služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch je 

nepostačujúca. 
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 Absencia predstaviteľov súdov, prokuratúry a súdnych znalcov v skupine multiinštitucionálnej 

spolupráce v PSK. 

 Nedostatočné kompetencie jednotlivých inštitúcií pri riešení špecifických prípadov násilia 

páchaného na ženách. 

 Nepochopenie niektorých inštitúciu potrebu prepojenia ako neziskových organizácii strániacich 

ženám, s poradenskými službami i represívnymi inštitúciami, lebo byť objektívnym neznamená 

vyhnúť sa pomoci a zostať v ústraní z obavy pred poskytnutím pomoci iba jednej strane. 

 Suplovanie povinností štátu činnosťou neziskových organizácií a záujmových združení, často 

bez potrebných finančných prostriedkov a kompetencií. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Možnosť samosprávy na všetkých úrovniach (kraj, mesto, mestské časti) vytvárať regionálne 

politiky, stratégie, koncepcie a plány v problematike násilia páchaného na ženách, ako aj 

vyčlenenie prostriedkov na ich realizáciu. 

 Možnosť participácie členov skupiny multiinštitucionálnej spolupráce na tvorba novej legislatívy 

(Zákon o NPnŽ) tak, aby vyhovovala čo najviac potrebám žien a ich detí. 

 Možnosť zasieťovania jednotlivých inštitúcií v smere vzájomnej informovanosti a v rámci 

možností jednotlivých inštitúcií. 

 Možnosť prispieť k budovaniu jednotného efektívneho postupu v riešení prípadoch násilia 

páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a ich deťoch. 

 Dostupnosť mimorozpočtových zdrojov (napr. štrukturálnych fondov) umožňuje realizovať 

(partnerské) projekty zamerané na riešenia reflektujúce tie potreby žien zažívajúcich násilie 

v párových vzťahoch, ktoré nie je možné naplniť v rámci existujúceho legislatívneho rámca. 

 Možnosti inšpirovať sa úspešnými zahraničnými modelmi dobrej praxe. 

 Možnosti pre spoluprácu so zahraničnými inštitúciami. 

 Iniciovať zo strany inštitúcií a MVO zakotvenie finančnej podpory (napr. jednorazová forma 

pri príchode do BŽD) na poskytovanie služieb pre ženy a ich deti v BŽD. 

 Možnosť apelovať na personálne posilnenie organizácii podieľajúcich sa na tejto problematike. 

 Zabezpečiť také prepojenie jednotlivých inštitúcií, ktoré by nezáviselo len na jednotlivcoch 

v nich pracujúcich, aby sa tým predišlo tomu, že daný človek, ktorý je nadchnutý pre danú prácu 

odíde na iné miesto a celé to „zastagnuje“, lebo to všetko viselo nie na prístupe inštitúcie, ale 

jednotlivca. 

 

OHROZENIA 

 Zhoršenie celkovej ekonomickej situácie môže viesť k nárastu sociálnych problémov 

a zvýšeným nárokom na ich riešenie. 

 Marginalizácia alebo nedostatočná prioritizácia problematiky násilia páchaného na ženách 

v párových vzťahoch môže viesť k nedostupnosti finančných zdrojov na jej riešenie, vrátane 

poskytovania konkrétnej pomoci a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí. 

 Sťažená a komplikovaná implementácia legislatívnych zmien na inštitúciách. 

 Nedostatočné personálne a finančné kapacity jednotlivých inštitúcií. 

 Fluktuácia odborného personálu jednotlivých o inštitúcií. 

 Nedostatok politickej vôle riešiť problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych 

vzťahoch. 
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Trenčiansky kraj 

SILNÉ STRÁNKY 

 Empatický prístup. 

 Schopnosť porozumieť problematike násilia páchaného na ženách. 

 Možnosť podržať ohrozenú ženu v bezpečí na nejaký čas. 

 Možnosť zabezpečiť jej úľavu od bolesti. 

 Možnosť poskytnúť jej psychologickú aj medikamentóznu pomoc. 

 Organizácia zamestnáva sociálne pracovníčky, ktoré žene poskytnú informácie a pomoc. 

 Soc. pracovníčky majú VŠ vzdelanie, niektoré aj psychoterapeutické. 

 Soc. pracovníčky majú kontakt na úrady aj mimovládne organizácie, ktoré môžu takýmto ženám 

byť nápomocné. 

 Dobrá spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami, v rámci nemocnice. 

 Bezplatná pomoc obetiam domáceho násilia. 

 Služby v poradniach poskytujú špeciálne zaškolení sociálni pracovníci, právnici 

a psychológovia. 

 Klientkam sú poskytované komplexné služby až do ukončenia prípadu, alebo podľa jej okolnosti 

a aktuálnych potrieb. 

 Pomoc pri spísaní súvisiacich návrhov a podaní na súdne pojednávania, alebo v trestnom konaní,  

 Dobre rozvinutá sieť sociálnych služieb s potenciálom ďalšieho rozvoja, najmä v tých oblastiach, 

ktoré absentujú, s cieľom poskytovať služby pre široké spektrum občanov rôznych vekových 

a sociálnych skupín. 

 Ponuka kvalitného odborného poradenstva. 

 Ochota sociálnych pracovníkov zvyšovať si kvalifikáciu. 

 Dostatok priestorov pre poskytovanie sociálnych služieb a iných foriem pomoci, potenciál 

na rozvoj. 

 Adresnosť a efektívnosť poskytovania sociálnych služieb - dobre vypracovaná metodika. 

 Aktívne miestne združenia tretieho sektora (mimovládny sektor), dobre zabehnutý systém 

dobrovoľníckej pomoci a vzájomnej spolupráce s mestskou samosprávou. 

 Skúsenosti a dobre zabehnutý systém terénnej opatrovateľskej služby v domácnosti občana 

(potenciál pre rozvoj a podporu sociálnych služieb v oblasti násilia na ženách). 

 Skúsenosti a dobre zabehnutý systém v oblasti terénnej komunitnej sociálnej práce so zameraním 

na vyhľadávaciu činnosť a pomoc priamo v teréne (potenciál pre rozvoj a podporu sociálnych 

služieb v oblasti násilia na ženách). 

 Podpora občianskej spolupatričnosti prostredníctvom využitia mestskej prevádzky Zberňa 

šatstva (možnosť darovať iným sociálne slabším spoluobčanom základné ošatenie, obuv). 

 Existencia mestských nájomných bytov – možnosť a ochota mestskej samosprávy riešiť bytovú 

otázku týranej osoby. 

 Pozitívne nasmerovaná spolupráca so zariadeniami v kraji poskytujúcimi pomoc ženám 

zažívajúcim násilie. 

 Okamžitý zásah polície v ktorejkoľvek dobe, keď o to požiada žena zažívajúca násilie. 

 Aplikácia v praxi inštitútu vykázania zo spoločného obydlia. 

 Polícia má oprávnenie otvoriť byť v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok. 

 Veľakrát zabezpečí ihneď aj odvoz ženy zažívajúcej násilie na lekárske ošetrenie. 

 Polícia v očiach občanov je represívnou zložkou – vznesenie obvinenia, inštitút väzby a celé 

trestné konanie je veľakrát pre ženu zažívajúce násilie podporujúce, ochraňujúce. Pre ženu môže 

znamenať veľkú psychickú podporu, že polícia koná. 
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 Poskytnutie rozsiahleho odborného, adresného a efektívneho sociálneho poradenstva ktorým 

žene pomôžeme sa zorientovať v situácii. 

 Možnosť sprostredkovania bezplatného psychologického poradenstva.  

 Prostredníctvom pohotovostnej služby – 24 hodín 7 dní v týždni je poskytnutie pomoci 

k dispozícií nonstop, kedykoľvek počas dňa aj noc. 

 Zabezpečenie poradenstva so psychológom, právnikom. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nie všetci zamestnanci sú rovnako scitlivení na známky násilia. 

 Bagatelizácia problematiky u niektorých zamestnancov. 

 Tlak na rýchle prepúšťanie z hospitalizácie. 

 V prípade hospitalizácie nie vždy skontaktujú pacientku, u ktorej je podozrenie na páchanie 

násilia so soc. pracovníčkou. 

 Malý počet soc. pracovníčok, ktoré sú zaradené ako administratívne pracovníčky. 

 Nedostatok priestorov pre pokojný rozhovor. 

 Neustále problémy so získavaním základného finančného krytia organizácie. 

 Služby poskytované v obmedzenom, nedostatočnom rozsahu. 

 Pracovníci vykonávajú svoju činnosť popri hlavnom zamestnaní, často na úkor voľného času.  

 uvedené podmienky znižujú dostupnosť a kvalitu služieb pre klientky. (Problémy násilia 

v partnerských vzťahoch si vyžadujú ďaleko viac pozornosti a času na to, aby sa riešili a hlavne, 

aby sa neopakovali). 

 Nedostatočná informovanosť o činnosti organizácií. 

 Napríklad ženy z vidieka a odľahlejších usadlostí, ktoré nemajú možnosti (vedomosť) použiť 

internet, ale aj ženy, ktoré sa slabšie orientujú v systéme hľadania informácii sa často nedozvedia 

o možnosti hľadať pomoc v našej poradni. 

 Nedostatočné personálne kapacity pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie. 

 Nedostatočná odbornosť a kvalifikácia sociálnych pracovníkov pre oblasť násilia na ženách 

(absencia špecializovaného systematického vzdelávania a tréningov v téme násilia páchaného 

na ženách). 

 Odchod vzdelaných mladých ľudí do iných miest, chýbajúci odborníci z dôvodu nedostatku 

pracovných príležitostí na území mesta a aj okresu. 

 Nízke finančné ohodnotenie pracovníkov sociálnej oblasti. 

 Absencia samostatnej agendy pre oblasť násilia páchaného na ženách – neexistujú žiadne 

vnútorné metodiky, smernice, postupy, strategické materiály (akčné plány). 

 Absencia monitoringu výskytu násilia na ženách a jeho dopadov na život rodiny s cieľom 

eliminácie a prevencie násilia (neexistujú údaje za túto oblasť – špeciálne sa nesledujú). 

 Nedostatočná informovanosť, výchova a osveta verejnosti v prospech rodovej rovnosti z dôvodu 

nedostatočného využívania disponibilných zdrojov a z dôvodu nezáujmu občianskej verejnosti. 

 Absencia špecializovanej mimovládnej organizácie zameranej na pomoc obetiam násilia 

na území mesta a aj okresu Partizánske (poradňa), ktorá by bola partnerom mestskej 

samosprávy. 

 Absencia špecifického zariadenia núdzového bývania pre obete násilia na území mesta a aj 

okresu. 

 Absencia centra krízovej prevencie s nepretržitou prevádzkou linky dôvery, resp. tiesňového 

volania pre obete násilia (problematika sa preto nerieši preventívne, ale len následne). 

 Nedostatočná systematická a koordinovaná výmena informácií a spolupráca všetkých 
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dotknutých inštitúcií v oblasti eliminácie a prevencie násilia na území mesta, príp. okresu. 

 Nedostatočne motivujúce rodinné prostredie – nezáujem rodičov, neorganizovaný voľný čas detí 

a mládeže. 

 Nízka vzdelanostná úroveň populácie mesta. 

 Veľké administratívne zaťaženie. 

 Nedostatočná opora v legislatíve v oblasti násilia páchaného na ženách . 

 Niekedy podceňovaná situácia zo strany policajta (prvého kontaktu – vychádza len z informácií 

podaných ženou zažívajúcou násilie, ktorá celú situáciu bagatelizuje). 

 Polícia koná len v zmysle zákona o PZ, Trestného zákona, Trestného poriadku a nie je tu priestor 

na nejakú sociálnu pomoc, finančnú pomoc, právnu pomoc zo strany polície, pričom ale žena 

zažívajúca násilie očakáva nielen že sa s ňou spíše trestné oznámenie ale bude sa s ňou riešiť 

daná situácia v celosti – teda psychologická pomoc jej i deťom, právnik pomôže podať návrh 

na predbežné opatrenie, uplatňovať práva v trestnom konaní ako je podávať návrhy, sťažnosti 

a pod. a v neposlednom rade aj finančná pomoc, nakoľko veľakrát žena zažívajúca násilie je bez 

finančných prostriedkov nakoľko je na materskej (napr. bezplatný odvoz do krízových centier). 

 Trestné konanie sa zdá v očiach verejnosti a taktiež žene zažívajúcej násilie veľmi zdĺhavé, 

veľmi administratívne – vypisovanie príliš veľkého množstva papierov. 

 Nie sú stanovení na každom Obvodnom oddelení PZ, na úrovni okresov, kraja konkrétni 

vyškolení policajti na danú problematiku. 

 Veľakrát vysoká zaťaženosť vyšetrovateľov znamená malý priestor na to, aby policajt konal 

v zmysle nielen zákona ale najmä veľmi citlivo s ohľadom na danú problematiku – mal priestor 

porozprávať sa so ženou a pod. 

 Samotný inštitút úradu - hľadaniu pomoci u nás sa ľudia radšej vyhnú – nechcú mať „opletačky“ 

s úradom, prípadne ju využijú ako krajnú možnosť. 

 Nedostatočná dostupnosť odbornej bezplatnej psychoterapeutickej starostlivosti pre týrané ženy 

mimo zdravotníckych zariadení. 

 Absencia programov zameraných na prácu s páchateľmi násilia. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Vypracovaný písomný postup čo robiť v prípade zaznamenania násilia páchaného na ženách. 

 Telefonický kontakt na osobu, ktorá v prípade, že žena nebude hospitalizovaná príde a prevezme 

starostlivosť o ženu. 

 Dobrá informovanosť verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách. 

 Dostatok edukačných príručiek pre ženy zažívajúce násilie aj pre pacientov dostupné 

v priestoroch nemocnice. 

 Fungujúca sieť mimovládnych organizácií. 

 Vo vzdelávaní na VŠ v odbore soc. práca možnosť špecializácie na soc. prácu v zdravotníctve 

a následné vzdelávanie v rámci tejto špecializácie, kde bude zakomponovaná aj tematika násilia 

páchaného na ženách. 

 Vytvorenie azylového zariadenia pre ženy ohrozené násilím v meste Trenčín. 

 Zavádzanie preventívnych programov pre deti pred násilím páchanom na ženách a deťoch. 

 Doplnenie legislatívy, ktorá zabezpečí financovanie služieb pre obete domáceho násilia. 

 Odborní pracovníci musia mať dostatočné podmienky, aby sa mohli dôkladne venovať riešeniu 

jednotlivých prípadov, mali túto prácu ako hlavný pracovný pomer s adekvátnym finančným 

ohodnotením. 

 Možnosť získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. 
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 Štátne dotácie ústredných orgánov SR účelovo určené na elimináciu a prevenciu násilia 

na ženách. 

 Zodpovedajúce a dostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov sociálnej oblasti. 

 Existencia špecializovaného systematického vzdelávania a tréningov v téme násilia páchaného 

na ženách. 

 Existencia samostatnej agendy pre oblasť násilia páchaného na ženách – vnútorné metodiky, 

smernice, postupy, strategické materiály (akčné plány). 

 Existencia poznatkovej bázy o výskyte násilia na ženách na území mesta – vykonávanie 

monitoringu výskytu násilia a jeho dopadov na život rodiny s cieľom eliminácie a prevencie 

násilia. 

 Existencia centra krízovej prevencie s nepretržitou prevádzkou linky dôvery, resp. tiesňového 

volania pre obete násilia na regionálnej, príp. na okresnej úrovni. 

 Existencia špecializovanej mimovládnej organizácie zameranej na pomoc obetiam násilia 

na území mesta a aj okresu Partizánske (poradňa), ktorá by bola partnerom mestskej 

samosprávy. 

 Legislatívne zmeny v oblasti predškolskej výchovy a školského vzdelávania na všetkých 

stupňoch – zavedenie vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti. 

 Podpora rodovej rovnosti a odstraňovania rodových stereotypov, spoločenských bariér 

a predsudkov prostredníctvom médií a masovokomunikačných prostriedkov. 

 Zriadiť v pôsobnosti minimálne každého krajského mesta bezplatné krízové centrá, v ktorých 

budú právnici, psychológovia, sociálni pracovníci, policajti a pri každom trestnom oznámení by 

bolo zabezpečené prepojenie na pracovníka krízového centra, ktorý by sa ihneď kontaktoval 

so ženou zažívajúcou násilie, čím by sa zabezpečila kompletná starostlivosť o ženu zažívajúcu 

násilie a deti. 

 Úzko spolupracovať nielen s vytvorenými krízovými centrami ale aj s lekármi, na ktorých sa 

žena zažívajúca násilie veľakrát obráti, resp. vidia rozdiel mechanizmu vzniku zranení. 

 Vytvorenie všeobecne záväznej metodiky postupu práce s týranými ženami s cieľom 

stransparentniť a zefektívniť poskytovanie pomoci týraným ženám.  

 Zcitlivovanie verejnosti voči problematike domáceho násilia. 

 

OHROZENIA 

 Nedostatočne fungujúca spolupráca so samosprávou. 

 Samospráva nemá zariadenia pre ženy ohrozené násilím. 

 Bagatelizácia problematiky násilia páchaného na ženách medzi verejnosťou. 

 Nerozpoznanie násilia páchaného na ženách medzi zdravotníkmi na všeobecných a pediatrických 

ambulanciách. 

 Nedostatočná informovanosť verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách v rámci 

regiónu. 

 Nedostatočné právne vedomie žien. 

 Žena ohrozená násilím musí osobne vycestovať za pracovníkmi mimovládnych organizácií často 

ďaleko od jej bydliska. 

 Absencia špecializácie soc. práce na prácu v zdravotníctve a následná špecializácie v tomto 

odbore, ktorý by vyučoval aj problematiku násilia páchaného na ženách. 

 Nepostačujúce formálne vylepšenia v legislatíve. 

 Kozmetické úpravy a len teoretizovanie o problematike bez konkrétnych zabezpečení 

komplexných a dobre fungujúcich služieb pre obete domáceho násilia nezmenia bezútešnú 
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situáciu obetí násilia v intímnych vzťahoch. 

 Odsúvanie riešenia problematiky rodovej rovnosti a násilia na ženách do úzadia z dôvodu 

výskytu a „potreby rýchlejšieho“ riešenia iných ekonomických alebo spoločenských faktorov. 

 Nevyužitie možnosti získať finančné prostriedky zo ŠR resp. zo štrukturálnych fondov EÚ. 

 Nedostatočná štátna podpora samosprávnej bytovej politiky . 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov sociálnej oblasti. 

 Absencia špecializovaného systematického vzdelávania a tréningov v téme násilia páchaného 

na ženách z dôvodu absentujúcich legislatívnych normatívov a schválených štandardov. 

 Absencia centra krízovej prevencie s nepretržitou prevádzkou linky dôvery, resp. tiesňového 

volania pre obete násilia na regionálnej, príp. na okresnej úrovni. 

 Absencia špecializovanej mimovládnej organizácie zameranej na pomoc obetiam násilia 

na území mesta a aj okresu Partizánske (poradňa), ktorá by bola partnerom mestskej 

samosprávy. 

 Pretrvávajúci nezáujem občianskej verejnosti o problematiku rodovej rovnosti a násilia, 

zotrvávanie na tradičných rodových stereotypoch. 

 Žena zažívajúca násilie má veľmi krátku dobu 48 h na podanie predbežného opatrenia, pričom je 

vystavená stresu, strachu a preto by bolo vhodné danú lehotu predlžiť na 5 – 10 dní. 

 Veľakrát policajt nemá vplyv na konečné rozhodnutie v danej veci, pretože o vine a treste 

rozhoduje súd. 

 Neželaná medializácia konkrétnych prípadov. 

 V praxi sa oveľa viac hovorí o právach obvineného, resp. existuje veľa rozhodnutí o porušení 

práv na obhajobu u obvineného ale oveľa menej sa hovorí o právach poškodeného, t.j. o právach 

ktoré má žena zažívajúca násilie. 

 Bolo by vhodné riešiť (liečiť) samotného násilníka, nakoľko môže byť nasledujúca žena ďalšou 

obeťou toho istého násilníka zažívajúcou násilie.  

 Narastajúca byrokracia – zvyšovanie administratívneho zaťaženia pracovníkov na úkor kvality 

poskytovanej pomoci.  

 Pretrvávanie nedôvery, negatívneho nastavenia voči pracovníkom úradu. 

 

  Zo SWOT analýzy za Trenčiansky kraj, ktorá definuje súčasnú situáciu v oblasti poskytovania 

ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, vyplynuli 

nasledovné charakteristiky: 

  Za silné stránky trenčianskeho regiónu možno považovať dobre rozvinutú sieť inštitúcii, ktoré 

dokážu prostredníctvom kvalifikovaného personálu sprostredkovať žene zažívajúcej násilie adresné, 

efektívne, cielené a odborné poradenstvo, komplexnú pomoc i ochranu, ktoré potrebuje. 

Psychologické i právne poradenstvo dokážu inštitúcie sprostredkovať žene bezplatne. Dobre rozvinutá 

sieť sociálnych služieb, skúsenosti a spolupráca zariadení sociálnych služieb v regióne (najmä 

poradenských a pobytových) má potenciál ďalšieho rozvoja v oblasti eliminácie a prevencie násilia 

na ženách. Pozitívom je aj dobre rozvinutá sieť organizácií tretieho sektora (MVO), ktoré vytvárajú 

predpoklad pre ďalšiu koordinovanú spoluprácu v regióne. Kladne hodnotíme aj dobre zabehnutý 

systém dobrovoľníckej pomoci.  

  Za slabé stránky v trenčianskom regióne možno považovať nedostatočné finančné zdroje 

na uplatňovanie a rozširovanie služieb a iných foriem podpory pre rýchlu, účinnú a efektívnu pomoc 

ženám zažívajúcim násilie, ako aj nedostatočné personálne kapacity a ich nedostatočnú odbornosť 

pre oblasť násilia páchaného na ženách (najmä z dôvodu absencie špecializovaného systematického 

vzdelávania), veľké administratívne zaťaženie a nízke finančné ohodnotenie pracovníkov v sociálnej 

oblasti. Z tohto dôvodu evidujeme chýbajúce kapacity špecializovaných zariadení na pomoc žene 
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zažívajúcej násilie – poradne, zariadenia núdzového bývania, centrá krízovej intervencie s nepretržitou 

prevádzkou telefónnej linky, resp. ich nedostatočné priestory, ale aj kapacity špecializovanej 

mimovládnej organizácie, angažujúcej sa v tejto oblasti. Vo všeobecnosti je zrejmá absencia 

samostatnej agendy pre oblasť násilia páchaného na ženách – neexistujú špecializované 

útvary/oddelenia dotknutých inštitúcií, ktoré by sa špecificky zaoberali problematikou násilia 

páchaného na ženách (chýbajú strategické akčné plány, vnútorné smernice, metodiky, postupy, ako aj 

poznatková báza o výskyte násilia na ženách). Negatívom sú tiež rezervy vo výchove a osvete 

verejnosti - chýbajú vzdelávacie aktivity pre širokú aj odbornú verejnosť, ako aj rezervy v uplatňovaní 

systematickej a koordinovanej spolupráce a výmene informácií dotknutých inštitúcií v oblasti 

eliminácie a prevencie násilia na ženách.  

  Príležitosťou pre ďalší rozvoj agendy násilia na ženách je vykonanie pozitívnych 

legislatívnych zmien v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách, v oblasti poskytnutia pomoci 

a podpory ženám zažívajúcim násilie a v iných nadväzujúcich oblastiach – t.j. vytvorenie právneho 

a strategického rámca pre oblasť násilia na ženách s vymedzením kompetencií a úloh dotknutých 

inštitúcií, s určením metodík a postupov pre prácu s obeťami násilia, určením koncepcie vzdelávania 

v predškolských zariadeniach, v základnom, strednom a vysokom školstve, vzdelávania 

u vykonávajúcich profesií a pod. Nevyhnutným sa javí poskytnutie dostatočných finančných zdrojov 

zo ŠR a zo štrukturálnych fondov EÚ na poskytovanie a rozširovanie služieb pre týrané ženy a ich deti 

(bezplatné právne služby, krízové centrá, linka dôvery a pod., podpora vzniku mimovládnych 

organizácií), štátna podpora samosprávnej bytovej politiky, vytváranie regionálnych pracovných 

skupín multiinštitucionálnej spolupráce a zvyšovanie ich podielu na tvorbe národných a regionálnych 

politík. Nevyhnutnosťou sú tiež opatrenia na posilnenie personálnych kapacít a ich odbornosti 

a špecializácie v oblasti poskytnutia pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie. V neposlednom 

rade by bolo veľkým prínosom výraznejšie zapojenie sa médií a masovokomunikačných prostriedkov 

do oblasti podpory eliminácie a prevencie násilia na ženách a vytvorenie poznatkovej bázy o výskyte 

násilia páchaného na ženách prostredníctvom podrobného monitoringu tejto oblasti.  

  Existencia silných stránok Trenčianskeho kraja, ich dostatočné využitie, posilnenie 

a rozširovanie v spojení s jeho príležitosťami by mali mať za následok znižovanie vplyvu slabých 

stránok a existujúcich ohrození, čo v konečnom dôsledku prispeje k vybudovaniu multiinštitucionálnej 

siete pomáhajúcich inštitúcii, ktoré dokážu žene zažívajúcej násilie sprostredkovať adekvátnu, 

odbornú, účinnú a koordinovanú pomoc, podporu a ochranu, ako aj k zvýšeniu povedomia širokej 

verejnosti o potrebe a dôležitosti riešenia tejto problematiky, ktorá sa týka nás všetkých. 

Trnavský kraj 

SILNÉ STRÁNKY 

 Pripravenosť zúčastnených zástupcov inštitúcií na otvorenú participáciu pri riešení a pomoci 

ženám zažívajúcich násilie. 

 Disponovanie „zanieteným“ personálom v inštitúciách v ktorých je potenciál na kvalitné a citlivé 

sprevádzanie klientky v jej životnej situácii a majú kvalifikačné predpoklady na empatickú prácu 

s klientkou. 

 Existujúca už sieť spolupráce zariadení a inštitúcií, ktorá však ešte nie je regionálne a celoplošne 

efektívne prepojená.  

 Ochota mnohých pracovníkov sa celoživotne vzdelávať. 

 Možnosti poskytovania dotácii a finančných prostriedkov od TTSK a Miest – adresná pomoc 

zariadeniam, alebo obyvateľom žijúcich v danom regióne. 

 Bezplatné zabezpečenie poskytovania služieb, poradenstva a činností s tým spojené pre ženy 

zažívajúce násilie. 

 Zabezpečovanie osvety pre obyvateľov trnavského kraja o existujúcich pomáhajúcich 
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organizáciách a službách, ktoré pomáhajú žene a príp. jej deťom riešiť jej životnú situáciu. 

 Metodické usmerňovanie samosprávou a koordinácia činnosti subjektov poskytujúcich služby 

a poradenstvo s otvoreným pozitívnym prístupom pre spoluprácu. 

 Existencia zariadení núdzového bývania v trnavskom kraji, ktoré poskytujú pomoc ženám. 

 Zabezpečenie širokej škály služieb a pomoci pre obete násilia v niektorých regiónoch. 

 Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb- ich prezentácia zamerania a aktivít na web 

stránkach TTSK a miest v kraji. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Absencia systémového prístupu a koordinovaného zabezpečenia pomoci ženám zažívajúcim 

násilie. 

 Absencia scitlivenia štátnych úradníkov – predovšetkým polície a súdov, ale i niektorých 

sociálnych pracovníkov a teda pracovníkov pracujúcich v tejto oblasti. 

 Absencia sekundárnej a terciárnej prevencie v našom kraji. 

 Stretávanie sa s odlišným prístupom k ženám zažívajúcim násilie z málo podnetného sociálneho 

prostredia a etnických minorít. 

 Absencia politiky v samosprávach a v obciach – opatrení na predchádzanie všetkých foriem 

násilia páchaného na ženách. 

 Absencia rôznych foriem vzdelávania a aktivít pre zamestnancov v štátnych a verejných 

poskytovateľov v danej oblasti. 

 Absencia vzorových smerníc, predpisov a nástrojov s možnosťou využitia pri riešení prípadov 

násilia páchaného na ženách vo všetkých inštitúciách zameraných na pomoc ženám. 

 Nekomplexná, zdĺhavá a neúčinná legislatíva pre danú oblasť. 

 Absencia kvalitných štatistík a ich relevantných údajov – spätná väzba na prácu s klientom 

a prípadné skvalitňovanie služieb v našom kraji. 

 Nedostatok finančných prostriedkov v štátnych a verejných inštitúciách pre oblasť a riešenie 

problematiky násilia v kraji. 

 Nedostatočná finančná motivácia zamestnancov pracujúcich s klientom v zariadeniach 

a inštitúciách trnavského kraja. 

 Slabé využívanie služby – supervízie v danej oblasti u zamestnancov pracujúcich 

v organizáciách a štátnych inštitúciách, ktorá by mnoho krát prispela ku optimálnejšiemu 

výsledku v rámci pomoci žene zažívajúcej násilie. 

 Geograficky nerovnomerne rozložené služby pomoci v trnavskom kraji. 

 Absencia systému koordinovanej spolupráce a intervencie organizácie pre ženu na ktorej je 

páchané násilie. 

 Existencia zariadení núdzového bývania v trnavskom kraji, ktoré poskytujú pomoc ženám, ktoré 

však nie všetky spĺňajú štandardy EU. 

 Nepostačujúca osveta pre obyvateľov trnavského kraja o existujúcich pomáhajúcich 

organizáciách a službách, ktoré pomáhajú žene a príp. jej deťom riešiť jej životnú situáciu. 

 Nedostatočná spolupráca a pružnosť s políciou, súdov a prokuratúrou v trnavskom kraji - veľké 

rezervy a možnosti na efektívnu pomoc pre ženy zažívajúce násilie. 

 Absencia právnej služby - bezplatnej resp. nízke zastúpenie v kraji. 

 Nepostačujúci počet pracovníkov na inštitúciách. 

 Nedostatok komplexne ucelených informácií o problematike násilia páchaného na ženách ako aj 

konkrétnych postupoch pri práci s takouto klientelou. 

 Nepostačujúca psychohygiena a ochrana pracovníkov pomáhajúcich ženám. 
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 Nedostatočná participácia obcí s inštitúciami a organizáciami, ktoré sa snažia žene pomáhať. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Rozširovanie s skvalitňovanie odbornosti a zručností u pracovníkov pracujúcich v tejto oblasti. 

 Rozširovanie, zapájanie dobrovoľníkov. 

 Vytváranie podmienok a systému na koordináciu a lepšiu spoluprácu všetkých zainteresovaných 

subjektov od štátnej správy až po neziskové organizácie. 

 Vybudovanie a skvalitňovanie ambulantných služieb podľa regionálnych potrieb. 

 Vypracovanie systému komplexnej pomoci legislatívou pre ženy na ktorých je páchané násilie. 

 Rozširovanie služieb pomoci podľa potrieb regiónov trnavského kraja. 

 Rozširovanie psychologických starostlivosti a služieb prostredníctvom zdrojov zdravotného 

poistenia (požiadavka EU)- mimo tradičného objemu poskytnutého zdravotnou poisťovňou. 

 Prepojenosť spolupráce a participácie s inštitúciami v zahraničí – iný pohľad z dobrej praxe. 

 Rozšírenie osvety pre obyvateľov trnavského kraja o existujúcich pomáhajúcich organizáciách 

a službách, ktoré pomáhajú žene a príp. jej deťom riešiť jej životnú situácií. 

 

OHROZENIA 

 Nepostačujúce finančné a personálne kapacity zamestnancov v inštitúciách pomáhajúcich 

zariadeniach. 

 Nedostatočné garancie zo strany štátu – finančných zdrojov pri vzniku špecializovaných služieb 

z grantov a výziev a teda in následnej udržateľnosti. 

 Slabá motivácia, rehabilitácia a psychohygiena pracovníkov pacujúcich v tejto oblasti. 

 Nedostatočná identifikácia regionálnych potrieb. 

 Legislatívne obmedzenia pre poskytovanie psychologickej zdravotnej starostlivosti – tzv. 

finančné limity na mesiac u klinických psychológov a limitovanie minimálnou verejnou sieťou 

(na 50000 obyvateľov pripadá 1 klinický psychológ). 

 Nedostatočná odbornosť a citlivosť niektorých zamestnancov v štátnych a verejných 

inštitúciách, Polície, Súdov, Prokuratúry. 

 Stúpajúci počet rodín zasiahnutý chudobou – ekonomická závislosť ženy na násilnom 

partnerovi, čo často býva jeden z dôvodov, prečo žena svoju ťažkú životnú situáciu nerieši. 

 Existencia zariadení núdzového bývania v trnavskom kraji, ktoré neposkytujú ubytovanie 

ženám zažívajúcim násilie bezplatne. 

 

 SWOT analýza trnavského kraja nám odkrýva pozitívne a negatívne aspekty pri práci - 

v rámci pomoci ženám zažívajúce násilie. K silným stránkam v trnavskom kraji je pripravenosť 

a ochota vzdelávania sa u zamestnancov v jednotlivých organizáciách a inštitúciách. V trnavskom 

kraji je vytvorená už neformálna sieť medzi organizáciami, inštitúciami a MVO, ktoré sa snažia si 

navzájom pomáhať a však nie sú dostatočne chránené a jasne prepojené zákonnou legislatívou. Škála 

poskytovateľov sociálnych služieb je široká, avšak nie je úmerne regionálne rozložená. Pracovníci 

pracujúci s touto klientelou sú profesionálne a odborne zdatní, avšak chýbajú im „špecializované 

poznatky“ v rámci tohto spoločenského problému ako je násilie. V Trnavskom kraji sú zriadené 

zariadenia na pomoc ženám na ktorých je páchané násilie, avšak nie všetky sa riadia a spĺňajú 

štandardy EU.  
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 V slabých stránkach vo SWOT analýze trnavského kraja sa ukazuje absencia systémového 

prístupu a koordinovaného zabezpečenia pomoci a ochrany ženám zažívajúcich násilie. Kde 

neoddeliteľnou zložkou tohto prístupu a postupu je aj polícia, súdy, prokuratúra, avšak mnohým 

pomáhajúcim organizáciám a inštitúciám nie sú jasné pravidlá, možnosti riešenia situácie a rýchleho 

zásahu u ženy zažívajúcej násilie, ktoré sú v kompetencii polície, súdov a prokuratúry. V trnavskom 

kraji sa ukazuje absencia rôznych foriem vzdelávania pre zamestnancov pracujúcich v tejto oblasti, 

ktoré by prispeli k scitliveniu, zefektívneniu pri práci s klientelou. Ďalej sa nám ukázala nekomplexná, 

zdĺhavá a neúčinná legislatíva pre danú oblasť a nedostatok finančných prostriedkov v štátnych, 

verejných a MVO organizáciách pre oblasť a riešenie problematiky násilia v kraji. Objavuje sa 

i nedostatočná participácia medzi obcami a inštitúciami. Taktiež i nedostatok komplexne ucelených 

informácií o problematike násilia, ako aj konkrétnych postupoch pri práci s ženou. Často sa 

v organizáciách a inštitúciách TTK vyskytuje informácia o nedostatočnom počte zamestnancov 

pre prácu so ženami zažívajúcich násilie, nedostatočné finančné ohodnotenie, slabá motivácia 

a psychohygiena u zamestnancov pracujúcich s touto klientelou. Nedostatočne je aj v kraji využívania 

služba - supervízia, ktorá môže priniesť nové pohľady a nové i efektívnejšie možnosti pomoci 

pre ženy. 

 Príležitosti vidíme ako skupina TTK v skvalitňovaní a prehlbovaní spolupráce medzi 

inštitúciami zainteresovanými do problematiky násilia, v rozšírení osvety a prevencie u obyvateľov 

TTK a všetkých inštitúcii poskytujúci služby pre ženy zažívajúce násilie. Taktiež je možnosť 

rozširovania služieb podľa regionálnych potrieb, aj možnosť zapájania dobrovoľníkov do tejto oblasti 

i prostredníctvom terénnej sociálnej práce . Jednou z priorít by malo byť aj rozšírenie služby - pomoci 

ženám bezplatnou ambulantnou formou napr. psychologickej starostlivosti - zmenou legislatívy 

v oblasti zdrojov zdravotného poistenia (požiadavka EU) – mimo tradičného objemu poskytnutého 

zdravotnou poisťovňou. V rámci príležitostí je možnosť zabezpečiť prepojenosť spolupráce 

a participácie s inštitúciami v zahraničí - iný pohľad dobrej praxe. 

 V rámci ohrozenia, sa tím TTK zhodol na aspektoch, ktoré nevyhnutne ovplyvňujú kvalitu, 

kvantitu a udržanie už vzniknutých zariadení poskytujúcich sociálne služby v našom kraji a to sú 

finančné zdroje čiže nedostatok finančných zdrojov. Taktiež je viditeľná i nedostatočná motivácia, 

rehabilitácia a psychohygiena zamestnancov, čo môže ohroziť v konečnom dôsledku i samotného 

klienta. Alarmujúce je i taktiež stúpajúci počet rodín z ekonomickými problémami, ktoré bývajú často 

spúšťačom rôznych problémov v rodinách – násilie a agresivita, stupňujúca sa mnohokrát z neistoty do 

budúcnosti a v prípade násilia v tejto rodine žena nevyhľadá pomoc z obáv „čo bude ďalej a ako by to 

zvládala sama“. Vo SWOT analýze TTK sa často upozorňuje v rámci ohrozenia na nedostatočnú 

odbornosť a citlivosť u niektorých pracovníkov, čo na psychiku ženy vplýva veľmi negatívne 

a frustrujúco.  

Žilinský kraj 

SILNÉ STRÁNKY 

 Zastúpenie všetkých inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou násilia páchaného na ženách. 

 Silná základňa MVO zameraných na pomoc ženám zažívajúcim násilie. 

 Vykonávanie 24 hodinovej služby SPODaSK v prípade žien zažívajúcich násilie s maloletými 

deťmi. 

 Vysoká úroveň krízovej intervencie. 

 Existujúca legislatíva umožňujúca pomoc ženám zažívajúcim násilie. 

 Zaškolení pracovníci MVO, ktorí sú schopní poskytnúť odborné vzdelávanie ostatným 

inštitúciám problematike násilia páchaného na ženách. 

 Záujem pracovníkov v oblasti násilia o vzdelávanie a kvalifikovaní pracovníci. 

 Spolupodieľanie sa VÚC na financovaní. 
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 Existencia zariadení núdzového bývania a krízové centrá. 

 Dobré podmienky pre vyhľadávajúcu činnosť v oblasti násilia páchaného na ženách cez MVO, 

prevenciu na školách a prvý kontakt cez CPPPaP. 

 Vysoká dôveryhodnosť, diskrétnosť, anonymné služby a profesionalita pri práci so ženami 

zažívajúcimi násilie. 

 V Žilinskom kraji je zabezpečená bezplatná sociálna, právna a psychologická pomoc ženám 

zažívajúcim násilie. 

 V CPPPaP dostatok kvalifikovaných psychológov a dostatok diagnostických testov 

na zisťovanie psychických dôsledkov násilia na deťoch, čo umožňuje sprostredkovane odhadnúť 

násilie páchané aj na žene – matke. 

 Veľmi dobrá spolupráca so sudcami a prokuratúrou v niektorých okresoch. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nestabilné finančné zdroje a financovanie MVO, sociálny pracovníci musia tráviť veľa času 

administratívnou prácou a projektovou činnosťou. 

 Hroziaci odliv profesionálnych pracovníkov a vyškolených odborníkov v problematike násilia 

páchaného na ženách. 

 Často nedostatočné kapacity odborníkov a preťaženosť zamestnancov, chýbajú zamestnanci 

vyškolení len priamo na prácu so ženami zažívajúcimi násilie, väčšinou je to iba časť ich náplne 

práce, častá fluktuácia zamestnancov, stále riziko znižovania stavov. 

 Slabá dostupnosť služieb núdzového bývania pre región. 

 V žilinskom kraji je nedostatočná informovanosť verejnosti o poskytovaní špecializovaných 

služieb pre ženy zažívajúce násilie a absencia vzdelávania o domácom násilí. 

 Nejasné kompetencie pri poskytovaní správ a posudkov pre inštitúcie mimo svojich rezortov. 

 Nedostatočná koordinácia a spolupráca všetkých pomáhajúcich a zainteresovaných subjektov. 

 Dlhá čakacia doba na vybavenie pre klientky. 

 Zvýšená administratíva a jej náročnosť na čas na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, obmedzenosť vykonávať terénnu sociálnu prácu. 

 Neakceptovanie MVO ako rovnocenného partnera pri spolupráci s inštitúciami. 

 Výkon štátnej správy v oblasti riešenia hmotnej núdze, náhradného výživného, dotácií na stravu, 

štátnych sociálnych dávok, príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti o dieťa ako 

i v oblasti posudkových činností je administratívne náročný. 

 Pracovné vyťaženie zamestnancov zdravotníctva, nevhodné priestory na vytvorenie empatického 

a dôveryhodného kooperatívneho vzťahu medzi zdravotníkom a ženou zažívajúcou násilie, 

časová tieseň a nedostatok personálu. 

 Slabé právne vedomie žien zažívajúcich násilie, nesprávna informovanosť v médiách, čo znižuje 

dôveru v sociálnych pracovníkov v oblasti pomoci ženám zažívajúcich násilie. 

 Absencia smerníc, stratégií, koncepcií a plánov pre riešenie prípadov žien zažívajúcich násilie 

pre jednotlivé profesie a inštitúcie. 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Príležitosti v Žilinskom kraji sú najmä v naplnení národného akčného plánu. 

 V prijatí zákona na elimináciu domáceho násilia. 
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 V zabezpečení financovania zo štátneho rozpočtu pre MVO a financovania všetkých odborníkov 

a organizácií v nadstavbovej činnosti pre ženy zažívajúce násilie (rôzne typy terapie, preškolenie 

žien v sociálno-psychologických zručnostiach...). 

 V zlepšení spolupráce s partnerskými organizáciami a inštitúciami. Možnosti spolupráce 

a spájania aktivít jednotlivých inštitúcií a organizácii v riešení problematiky domáceho násilia 

a hlavne udržiavať a rozširovať dobrú spoluprácu.  

 Vytvoriť intervenčné tímy, ktoré by efektívne pomáhali ženám zažívajúcim násilie. 

 Veľkým pozitívum bude zavedenie elektronických náramkov od 01.01.2016, čím sa zvýši aj 

ochrana obetí zažívajúceho násilie. 

 Veľkým pozitívom by bol zvýšený záujem verejnosti o riešenie problematiky domáceho násilia. 

 Vytvoriť širšiu sieť poradní v SR a bezpečných ženských domov rovnomerne podľa regiónov. 

 Využívanie všetkých dostupných možností na vytváranie nových pracovných miest 

a zabezpečenie vzdelávania pracovníkov, pracujúcich so ženami zažívajúcimi násilie nie len 

v oblasti násilia (aj keď toto považujeme za najdôležitejšie), ale i v oblasti riešenia konfliktov, 

zvládania stresových situácií, školenia zamerané na psychohygienu a možnosť pravidelnej 

supervízie. 

 Využívanie štrukturálnych fondov na financovanie projektov zameraných na ženy zažívajúce 

násilie. 

 Viac možností vzdelávať sa v zahraničí a môcť tak porovnať dobrú prax a priniesť inovácie 

v riešení problematiky násilia páchaného na ženách. 

 Zamerať sa viac na preventívnu činnosť formou prednášok, besied, konzultácií. 

 

OHROZENIA 

 Ak sa nezabezpečí financovanie organizácií, nie je možné ich stabilné udržanie. 

 Hrozba znižovania stavov kompetentných pracovníkov kvôli financovaniu, čo bude viesť 

k preťažovaniu zamestnancov, k neefektívnosti a časovej zdĺhavosti práce. 

 Nízky status pracovníkov sociálnych služieb a slabé finančné ohodnotenie. 

 Nespolupráca zo strany niektorých zainteresovaných subjektov. 

 Ohrozenie vnímame aj v poškodzovaní mena organizácií v médiách, alebo radikálmi. 

 Často sa stretávame s neuplatňovaním zákona zo strán inštitúcií čo potom vedie k nedoriešeniu 

konkrétneho prípadu ženy zažívajúcej násilie. 

 Nedostatok kontrolných a supervíznych mechanizmov zo strany nadriadených orgánov pre 

monitorovanie kvality poskytovaných služieb. 

 Nedostatok priestoru zamestnancov zdravotníctva viesť so ženou, ktorá potenciálne zažíva 

násilie dôverný rozhovor a častá ľahostajnosť lekárov. 

 Nízke sankcie pre páchateľov násilia. 

 Vysoké administratívne zaťaženie. 

 

 Na základe SWOT analýz zaslaných od členiek tímu Žilinského kraja sme zostavili celkovú 

SWOT analýzu, z ktorej je zrejmé, že medzi silné stránky organizácii/inštitúcií patrí vysoká miera 

profesionality pri práci so ženami zažívajúcimi násilie, pričom je zachovaná diskrétnosť a anonymita, 

ktorá je v prvom rade zabezpečovaná bezplatne. Pozitívna je taktiež existencia diagnostických 

materiálov a metodík na zisťovanie prítomnosti násilia v živote ženy a jej detí. Bohužiaľ sa nevyužíva 

vo všetkých inštitúciách a organizáciách. Členky expertnej skupiny za Žilinský kraj poukázali na slabé 

stránky organizácii/inštitúcii, kde najviac zdôrazňovali nedostatočné kapacity zamestnancov, 

na neustále riziko znižovania stavov ako aj na stále zvyšujúce sa požiadavky v oblasti administratívy, 

čím sa len začína zintenzívňovať kvantita práce a zabúda sa na kvalitu práce so ženami zažívajúcimi 
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násilie. Z tohto dôvodu sa často stáva, že zmena nepriaznivej situácie ženy zažívajúcej násilie sa 

zbytočne predlžuje. Príležitosť, ako zmeniť tieto slabé stránky vidia členky tímu v zabezpečení 

kooperácie medzi zainteresovanými zložkami ako aj vytvorenie intervenčných tímov, ktoré by 

efektívne pomáhali ženám zažívajúcim násilie, pričom členovia týchto tímov by boli zostavení 

z odborníkov, ktorí by eklekticky vykonávali svoju činnosť. Za dôležité považujú využiť viac 

možnosti prevencie násilia v párových vzťahoch a v informovaní širšej verejnosti o problematike 

násilia, aby sa aj ženy, ktoré zažívajú násilie, ľahšie dostali k informáciám o tom, že ich situácia je 

riešiteľná a na koho sa môžu obrátiť. Organizácie/inštitúcie ohrozujú pred efektívnou činnosťou 

problémy súvisiace s financovaním, ako aj neustálym rizikom znižovania stavov a absentujúcou 

súčinnosťou medzi organizáciami. Členky tímu poukázali aj na absentujúcu supervíziu, čím dochádza 

k tomu, že so ženami zažívajúcimi násilie pracujú „odborníci“, ktorú túto činnosť vykonávajú 

intuitívne, nakoľko neboli do tejto problematiky zaškolení a chýba im kontrola ako aj spätná väzba, 

pričom často narážajú na byrokratický systém. 
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5 VÝCHODISKÁ, CIELE A PRINCÍPY MULTIINŠTITUCIONÁLNEJ 

SPOLUPRÁCE  
 

  

 Základom pre dobré fungovanie multiinštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany, pomoci a 

podpory žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch a ich detí je existencia spoločných cieľov, 

princípov a východísk práce so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, a preto sa táto kapitola venuje 

podrobnejšie aj týmto aspektom. V prvej časti kapitoly uvádzame dôvody, pre ktoré je dôležité, aby 

multiinštitucionálne skupiny/intervenčné tímy a ich členky a členovia zastupujúce/i konkrétnu 

inštitúciu alebo MVO, mali rovnaké východiská, ciele a princípy poskytovania ochrany, pomoci 

a podpory ženám zažívajúcim násilie. Inými slovami, prečo je dôležité, aby rovnako rozumeli 

príčinám a dôsledkom násilia páchaného na ženách a dosiahli zhodu na tom, čo má byť cieľom 

multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie a na akých spoločných princípoch budú toto spoločné 

úsilie stavať. 

 Zároveň táto kapitola ponúka návrhy formulovania spoločných cieľov multiinštitucionálnej 

spolupráce v niekoľkých oblastiach prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a príklady 

princípov, ktorými sa môže riadiť jednako komunikácia v rámci multiinštitucionálnych skupín 

a intervenčných tímov a tiež spoločná práca smerujúca k systémovým riešeniam problematiky násilia 

páchaného na ženách a/alebo konkrétne intervencie. Tieto príklady a návrhy sú výstupmi z práce 

regionálnych multiinštitucionálnych skupín (ďalej len „regionálne MS skupiny“), ktoré vznikli 

a pracovali v rámci Národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách. 

 

5.1 Význam spoločných cieľov, princípov a východísk   

 

 Ako bolo spomenuté v úvode tejto kapitoly, pre dobré fungovanie akejkoľvek 

multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie je kľúčové definovanie základných spoločných cieľov, 

princípov a východísk a ich zdieľanie a chápanie všetkými inštitúciami zastúpenými 

v multiinštitucionálnej spolupráci.  

 Prvým krokom k úspešnej a efektívnej multiinštitucionálnej spolupráce je zdieľanie 

spoločných východísk, teda spoločného chápania príčin a dôsledkov násilia páchaného na ženách. 

Ak multiinštitucionálne skupiny, tímy alebo iniciatívy rovnako rozumejú príčinám a dôsledkom násilia 

páchaného na ženách a zároveň rozumejú širším štrukturálnym vzorcom násilia na ženách 

v spoločnosti, je veľmi pravdepodobné, že vytýčené ciele a stratégie na ich dosiahnutie budú smerovať 

k postupnému a systematickému odstraňovaniu príčin násilia páchaného na ženách.  

 Príklady východísk multiinštitucionálnej spolupráce, ako ich definovali niektoré 

z regionálnych MS skupín, sú: 

 Násilie páchané na ženách je rodovo podmienené a jeho príčinou je historicky nerovnomerné 

rozdelenie moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. 

 Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien. 

 Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie. 

 Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha. 

 Keď multiinštitucionálne skupiny dospejú k spoločnému chápaniu príčin a dôsledkov násilia 

páchaného na ženách, môžu sa v procese posunúť k definovaniu cieľov a princípov 

multiinštitucionálnej spolupráce. Ciele si môžu definovať v jednej alebo vo viacerých oblastiach, ako 

sú napríklad zmena postojov širokej a odbornej verejnosti k násiliu páchanému na ženách, zvyšovanie 

informovanosti a povedomia, primárna prevencia, intervencia a podobne. Na záver tohto procesu je 
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užitočné si naformulovať princípy, na ktorých bude založená ich spoločná práca. Medzi základné 

princípy poskytovania ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, na ktorých 

je postavená práca špecifických podporných služieb pre ženy sú bezpečie, posilnenie a spoločenská 

zmena a je pravdepodobné, že tieto princípy sa objavia aj v procese uvažovania o princípoch v rámci 

multiinštitucionálnej spolupráce. Okrem týchto základných princípov si však môžu 

multiinštitucionálne skupiny definovať aj iné, na ktorých sa ako skupina zhodnú.  

 Proces definovania základných cieľov, princípov a východísk multiinštitucionálnej spolupráce 

môže byť na začiatku výzvou, keďže v skupine ľudí prichádzajúcich z rôznych prostredí a inštitúcií, sa 

môžu objaviť nesúhlasné názory, prípadne môžu ľudia odlišne rozumieť napríklad príčinám 

a dôsledkom násilia páchaného na ženách. Preto je dobré venovať mu dostatočný priestor a čas, ako aj 

priestor a čas na vyjadrenie sa všetkých členov a členiek skupiny.  

 Cieľom je vytvoriť také podmienky, aby bol v skupine možný konsenzus na základných 

východiskách, cieľoch a princípoch multiinštitucionálnej spolupráce a aby na konci procesu boli 

všetky členky a všetci členovia multiinštitucionálnej skupiny skutočne stotožnené/í s tým, na čom sa 

dohodnú.  

 Dôležitú rolu v tomto, ako aj ďalších procesoch rozvíjania multiinštitucionálnej spolupráce, 

zohrávajú mimovládne organizácie, ktoré sa špecializujú na problematiku násilia páchaného na 

ženách, majú skúsenosti s priamym poskytovaním pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie, ako 

aj so vzdelávaním odborníkov a odborníčok v tejto oblasti. Z výstupov práce regionálnych 

multiinštitucionálnych skupín, ktoré vznikli v rámci národného projektu, je zrejmé, že vo viacerých 

skupinách ich členky a členovia zastupujúce/i rôzne inštitúcie poukazujú na dôležitosť mimovládnych 

organizácií, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou multiinštitucionálnej spolupráce a zohrávajú v nej 

kľúčovú úlohu.  

 

5.2 Východiská multiinštitucionálnej spolupráce  

 

 Pod východiskami multiinštitucionálnej spolupráce rozumieme zdieľané chápanie príčin a 

dôsledkov násilia páchaného na ženách. Súčasné medzinárodne akceptované chápanie násilia 

páchaného na ženách je založené na jeho vnímaní ako závažného celospoločenského problému 

a porušovania základných ľudských práv žien zažívajúcich násilie ako sú právo na život, právo na 

slobodu a rovnosť, právo na sebaurčenie, právo na rovnakú ochranu pred zákonom, právo nebyť 

nijakým spôsobom diskriminovaná alebo právo nebyť podrobená mučeniu alebo inému krutému, 

neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu. 

 Medzinárodné dohovory aj národné strategické dokumenty56 k násiliu páchanému na ženách 

za jeho príčinu považujú historicky nerovnomerné rozloženie moci medzi mužmi a ženami 

v spoločnosti a hovoria o tom, že násilie páchané na ženách je rodovo podmienené násilie, čiže násilie, 

ktoré žena zažíva preto, že je žena alebo ktoré ženy postihuje nepomerne viac57. Táto mocenská 

nerovnováha medzi mužmi a ženami v spoločnosti sa potom zo systémovej úrovne prenáša aj do ich 

intímnych vzťahov. Najnovšiu a aj najkomplexnejšiu definíciu násilia páchaného na ženách, rozšírenú 

o ľudsko-právne hľadisko, ponúka Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 

                                                           
 
56 Ide napr. o Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský 

dohovor), Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Všeobecné odporúčanie č. 19 

k tomuto dohovoru, Dohovor OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, Národná stratégia na prevencii a elimináciu 

násilia páchaného na ženách, Národné akčné plány na prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách a podobne. 
57 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), 

Článok 3, Rada Európy, 2011 a Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie 

žien, General Comments, OSN, 1992 



94 

 

a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), ktorý v článku 3 hovorí, že „pojmom 

„násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien sa rozumejú 

všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, 

duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku 

alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“ a rodovú 

podmienenosť násilia vysvetľuje nasledovne: „pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa 

rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena alebo ktoré ju postihuje nepomerne 

viac“58. 

 Na začiatku rozvíjania multiinštitucionálnej spolupráce sa môže stať, že budú inštitúcie 

rozumieť odlišne príčinám násilia páchaného na ženách. Ak jednotlivé inštitúcie v rámci 

multiinštitucionálnej spolupráce vnímajú príčiny násilia páchaného na ženách odlišne a ak je ich 

chápanie ovplyvnené mýtmi a predsudkami, ktoré v spoločnosti o násilí na ženách stále existujú, je 

pravdepodobné, že spolupráca nebude z dlhodobého hľadiska smerovať k odstraňovaniu jeho 

skutočných príčin. Keďže rôzne mýty a predsudky o násilí páchanom na ženách sú v spoločnosti silne 

prítomné a ovplyvňujú naše vnímanie a chápanie príčin a dôsledkov násilia. Za efektívne považujeme, 

aby členovia a členky multiinštitucionálnych skupín, iniciatív a intervenčných tímov absolvovali 

základný scitlivovací tréning k problematike násilia páchaného na ženách a v ideálnom prípade, aby 

ich jednotliví členovia a členky dostali aj dlhodobé a kontinuálne špecifické vzdelávanie k tejto téme. 

To vytvára predpoklad, že budú vedieť spoluprácu rozvíjať z miesta, v ktorom budú rovnako rozumieť 

skutočným príčinám násilia páchaného na ženách a ich spoločná práca a úsilie budú v konečnom 

dôsledku nielen v prospech žien zažívajúcich násilie, ale budú prispievať aj k širšej zmene postojov 

spoločnosti k ženám a k násiliu páchanému na ženách.  

 Na úrovni intervencií v konkrétnych prípadoch násilia páchaného na ženách vedie chápanie 

príčin násilia, ktoré je zaťažené mýtmi a predsudkami, k viktimizácii žien, k obviňovaniu žien z násilia 

a prenášaniu zodpovednosti za násilie na ne, k nevyvodzovaniu zodpovednosti voči mužom, ktorí sa 

správajú násilne a tým k pokračovaniu v porušovaní základných ľudských práv žien a ich detí.  

Naopak, ak multiinštitucionálne skupiny a intervenčné tímy do hĺbky rozumejú ľudsko-právnemu 

a rodovému charakteru násilia páchaného na ženách a dynamike násilných vzťahov, intervencie budú 

smerovať k účinnej ochrane a podpore žien a ich detí, k uznaniu a rešpektovaniu skúsenosti žien 

s násilím a ich práva na sebaurčenie, k vyvodzovaniu zodpovednosti voči páchateľom násilia 

a k účinným preventívnym, legislatívnym a iným systémovým opatreniam. 

 Multiinštitucionálne skupiny preto potrebujú pracovať s medzinárodne uznávanými 

definíciami násilia páchaného na ženách a jeho príčin, diskutovať o nich a zhodnúť sa na niektorej 

z nich, ako na východiskovej a záväznej pre svoju prácu. Rovnako si môžu na základe týchto 

všeobecne uznávaných definícií naformulovať svoju vlastnú definíciu, ktorá bude odrážať ľudsko-

právne a rodové aspekty násilia páchaného na ženách.  

 Spoločná definícia násilia páchaného na ženách sa v nasledujúcich procesoch môže stať 

súčasťou spoločného vyhlásenia o cieľoch, princípoch a východiskách multiinštitucionálnej 

spolupráce.  

 

 

5.3 Ciele multiinštitucionálnej spolupráce  

 

                                                           
 
58 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, Článok 3, Rada Európy, 

2011 
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V nasledujúcom texte sa zameriame na proces definovania  krátkodobých a dlhodobých cieľov 

a výstupy práce regionálnych multiinštitucionálnych skupín.  

 

5.3.1. Dlhodobé a krátkodobé ciele a ich význam 

 

 Ciele multiinštitucionálnej spolupráce môžu byť definované v jednej alebo viacerých 

oblastiach násilia páchaného na ženách. Je užitočné vytýčiť si víziu alebo dlhodobý cieľ, ktorý môže 

byť formulovaný ako ideálny stav, ktorý by sme v spoločnosti chceli dosiahnuť v oblasti prevencie 

a eliminácie násilia páchaného na ženách. Inými slovami „víziu je možné definovať ako dlhodobé 

ciele, ako ideál, ktorý by iniciatíva chcela dosiahnuť“, ako “sen, ktorý spoločne snívame”. Spoločná 

vízia je dôležitou hnacou silou multiinštitucionálnych iniciatív, ktorá generuje energiu potrebnú na to, 

aby mohli v práci pokračovať a prekonávať prekážky a výzvy“59. Vytýčiť si cieľ, ktorý popisuje 

ideálny stav sa môže javiť ako náročné a príliš idealistické a niektorí ľudia môžu mať pocit, že to 

znamená usilovať sa o niečo nedosiahnuteľné. Ako hovoria autorky publikácie Mosty k pomoci60 

„nedokážeme však uskutočniť veci, o ktorých ani len nevieme rozmýšľať, alebo si ich predstaviť!”  

 Rizikom vytýčenia si dlhodobého cieľa, ktorý nesmeruje k dosiahnutiu ideálneho stavu je, že 

sa vzdáme predstavy a/alebo presvedčenia, že násilie páchané na ženách raz nemusí byť bežnou 

realitou tisícok žien, ale len veľmi ojedinelým javom. Môže sa nám stať, že si vytýčime zdanlivo 

realistickejší dlhodobý cieľ a po jeho dosiahnutí zistíme, že za ním sú ďalšie oblasti a aspekty, 

s ktorými sme nerátali alebo už nebudeme cítiť motiváciu ísť ďalej. Diskusiu o dlhodobom cieli 

považujeme za veľmi dôležitá súčasť procesu rozvíjania multiinštitucionálnej spolupráce, vzhľadom k 

tomu, že má v konečnom dôsledku vplyv na to, čo spoluprácou z dlhodobého hľadiska a z pohľadu 

žien zažívajúcich násilie dosiahneme. 

 Na dlhodobý cieľ prirodzene nadväzuje tvorba stratégií na jeho dosiahnutie a definovanie 

krátkodobých cieľov – inými slovami, identifikovanie toho, čo potrebujeme zmeniť a/alebo začať 

robiť na dosiahnutie dlhodobého cieľa a aké konkrétne, čiastkové kroky a opatrenia nás postupne 

k cieľu dovedú. Krátkodobé ciele by mali byť realistické a postupné a opierať sa o analýzu 

východiskového stavu. Stratégie a ich čiastkové ciele sa zvyčajne pripravujú na isté obdobie, 

priebežne sa sleduje to, ako sa darí stratégiu napĺňať a v závere obdobia, na ktoré bola stratégie 

vytvorená, je dobrou praxou dôsledne jej výsledky vyhodnotiť z hľadiska ich prínosu a efektivity. Ide 

o opakovaný proces, na ktorý je nevyhnutné vytvoriť dostatok priestoru a času, mať dostatok kapacít 

a zdrojov a hlavne zhodu a prijatie spoločného záväzku v multiinštitucionálnej skupine alebo iniciatíve 

k tomu, že sa každá zúčastnená inštitúcia alebo organizácie bude na stratégií a jej úlohách 

plnohodnotne podieľať. Za potrebné považujeme poukázať na to, že záväzok by mali prijímať okrem 

členov aj vedúci inštitúcií či rezorty, ktoré ich riadia. 

 Výrazne k tomu môže prispieť dialóg s vedením inštitúcií a aj podpora širokej verejnosti. 

Multiinštitucionálne skupiny a iniciatívy sa preto môžu rozhodnúť intenzívne pracovať aj v oblastiach 

akú sú scitlivovanie, zvyšovanie informovanosti a povedomia verejnosti o násilí páchanom na ženách 

a jeho príčinách a dôsledkoch. 

 

 

 

5.3.2. Výsledky práce regionálnych multiinštitucionálnych skupín  

 

                                                           
 
59 Logar, R: Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci. Manuál na účinnú spoluprácu medzi inštitúciami pri 

riešení problematiky domáceho násilia. WAVE, Viedeň, 2006, str. 98 
60 Tamtiež. 
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 Počas trvania národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách sa 

pravidelne stretávalo a pracovalo osem regionálnych skupín pre multiinštitucionálnu spoluprácu (ďalej 

len „MS skupiny“). Jedna z oblastí, na ktoré sa zamerali bolo aj formulovanie návrhov cieľov 

multiinštitucionálnej spolupráce. V ďalšej časti tejto kapitoly uvádzame výsledky diskusií jednotlivých 

regionálnych skupín pre oblasť cieľov. 

 Väčšina regionálnych MS skupín definovala ciele multiinštitucionálnej spolupráce 

vo viacerých oblastiach, ktoré je možné zhrnúť do troch základných kategórií: 

1. Oblasť tvorby politík, stratégií a legislatívy 

2. Oblasť primárnej prevencie a zvyšovania povedomia 

3. Oblasť poskytovania ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie. 

 Takúto zhodu na oblastiach, v ktorých by mali multiinštitucionálne skupiny pôsobiť 

a pracovať je možné vnímať ako veľmi pozitívnu. Znamená to, že rôzne inštitúcie a organizácie 

v jednotlivých krajoch SR veľmi podobne chápu význam multiinštitucionálnej spolupráce a rolu, ktorú 

multiinštitucionálne skupiny môžu zohrávať nielen pri riešení konkrétnych prípadov násilia, ale aj 

na systémovej a celospoločenskej úrovni. 

 V prvej z oblastí, ktorou je tvorba politík, stratégií a legislatívy, sa ciele formulované 

regionálnymi MS skupinami týkajú viacerých aspektov ako sú zber údajov (nielen o výskyte násilia 

páchaného na ženách, ale aj o formách násilia a dopadoch násilia a súvislostiach medzi nimi), ktorý by 

slúžil ako podklad pre ďalšie strategické systémové kroky a materiály; otázka legislatívy, či už prijatia 

nových alebo zmeny v už existujúcich právnych normách a otázka ich efektívnej aplikácie v praxi; 

tvorbu rodovo citlivých politík a aj otázku toho, aby existoval na systémovej úrovni mechanizmus, 

ktorým by bola, bez ohľadu na politickú orientáciu vládnych strán a ich predstaviteľov 

a predstaviteliek, zaručená kontinuita multiinštitucionálnej spolupráce. V nasledujúcej časti uvádzame 

jednotlivé návrhy cieľov v tejto oblasti ako ich formulovali regionálne MS skupiny. 

 

Oblasť tvorby politík, stratégií a legislatívy 

 Cieľom MS by malo byť: 

 „Vytvorenie kvalitnejšej legislatívy vytvorením nových právnych noriem alebo novelizácia 

existujúcich právnych noriem tak, aby bolo možné účinnejšie minimalizovať násilie na ženách 

a deťoch“. 

 „Zabezpečenie toho, aby sa efektívne využívala už existujúca legislatíva v praxi“. 

 „Prijatie takej legislatívy, ktorá bude eliminovať a predchádzať v čo najväčšej možnej miere 

násiliu páchanému na ženách a deťoch v našej spoločnosti a zaistí rodovo citlivý prístup 

v legislatíve o násilí“. 

 „Vytvorenie odborného, právneho materiálu ako podkladu pre prípravu legislatívy, teda 

tvorby a prijatia špecializovanej právnej úpravy o násilí páchanom na ženách“ 

 „Posúdenie platnej legislatívy, komparácia s právnymi normami v zahraničí“ 

 „Zmapovať výskyt násilia, následky násilia a súvislosti (napr. príčiny a dôsledky, vzájomná 

podmienenosť, formy násilia, špecifiká ovplyvňujúce formy násilia, a pod.) – štatistické údaje 

by mali byť ukazovateľom pre jednotlivé inštitúcie v oblasti vzdelávania a počtu odborných 

pracovníkov pre uvedenú oblasť“.  

 

 Zmeny existujúcej legislatívy a/alebo prijatie novej legislatívy o násilí páchanom na ženách je 

jeden z kľúčových systémových krokov, čo reflektovali aj regionálne MS skupiny. Z ich návrhov je 

tiež zjavné, že proces zmeny legislatívy, prijímania novej legislatívy je potrebné nastaviť tak, aby 

došlo k zhodnoteniu účinnosti doterajších legislatívnych opatrení a tiež k prípadnému porovnaniu 
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s legislatívnymi úpravami v iných krajinách. Nastavovanie rámca rôznych legislatívnych opatrení 

predpokladá aj existenciu relevantných údajov o rôznych aspektoch násilia páchaného na ženách. 

Okrem revízie a zmien existujúcich právnych predpisov, je ďalšou možnosťou príprava špecifickej 

legislatívy o násilí páchanom na ženách, ktorá bude túto problematiku riešiť celostne vo všetkých 

relevantných oblastiach a zároveň v nej bude uplatnený rodovo citlivý prístup k riešeniu násilia 

páchaného na ženách. V oboch prípadoch je v návrhoch cieľov regionálnych MS skupín pomenovaná 

skutočnosť, že legislatíva môže byť dobrá len vtedy, ak je aj účinne uplatňovaná v praxi.  

 Niektoré európske krajiny prijali tzv. samostatný zákon o násilí páchanom na ženách. Keďže 

násilie má dopad na všetky oblasti životov žien, ktorého zažívajú a tiež na ich deti (napr. psychické 

a fyzické zdravie, ekonomická situácia a zamestnanie, narušenie vzťahov s deťmi, rodinou a okolím 

v dôsledku izolácie, kontroly a ponižovania a očierňovania, bytová situácia a mnohé iné) a ženy majú 

množstvo legitímnych a špecifických potrieb v súvislosti s riešením situácie násilia 

(napr. kvalifikovaná, rýchla a účinná ochrana života a zdravia ženy a jej detí; psychologická pomoc; 

právna pomoc v občiansko-právnych aj trestných konaniach; ekonomická pomoc a pod.), samostatný 

zákon o násilí páchanom na ženách by mal komplexne a účinne riešiť situáciu žien a ich detí. Ak 

vychádzame z poznania, že násilie páchané na ženách je celospoločenský problém a porušovanie 

ľudských práv žien, samostatný zákon zväčša nevyhnutne rieši aj opatrenia na predchádzanie násiliu, 

potrebu špecializácie nielen podporných služieb, ale aj práce rôznych inštitúcií, význam 

multiinštitucionálnej spolupráce a ďalšie opatrenia.  

 Ak sa vrátime k príčinám násilia páchaného na ženách, teda k historicky nerovnému 

rozloženiu moci medzi ženami a mužmi v spoločnosti, znamená to, že na jeho účinné systémové 

odstraňovanie potrebujú štáty tvoriť rodovo citlivé politiky aj v mnohých ďalších oblastiach. Znamená 

to dôslednú analýzu dopadov akýchkoľvek politík na životy a situáciu žien, aby politiky a stratégie 

štátu neprispievali k udržiavaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami a tým aj k pretrvávaniu násilia 

páchaného na ženách. V niektorých krajinách, napr. v Škótsku, sa vlády zaviazali vykonávať rodovú 

analýzu aj pri tvorbe štátneho rozpočtu, aby zabezpečili, že zdroje štátu budú rozdeľované tak, aby 

boli v rovnakej miere používané v záujme a v prospech mužov a žien a zároveň brali do úvahy 

skutočnosť, že ženy sú doposiaľ v mnohých oblastiach života znevýhodňované (napr. trh práce, 

zastúpenie žien vo verejnej sfére, ohrozenie rodovo podmieneným násilím a podobne). 

 Pre tvorbu a zavádzanie novej legislatívy o násilí páchanom na ženách do praxe môže byť 

nesmierne prospešné, ak budú tohto procesu účastné aj multiinštitucionálne skupiny, vrátane 

mimovládnych organizácií, ktoré v nich pôsobia. Podnety, ktoré prinášajú špecificky zaškolení 

odborníci a odborníčky z rôznych oblastí so skúsenosťami s poskytovaním ochrany, pomoci a podpory 

ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, sú neoceniteľné. Okrem odborného pohľadu priamo z praxe 

majú aj potenciál vnášať do legislatívneho procesu hlas a potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.  

 

Oblasť primárnej prevencie a zvyšovania povedomia 

 Ďalšou z oblastí, v ktorej si môžu multiinštitucionálne skupiny vytýčiť ciele, je primárna 

prevencia a zvyšovanie povedomia verejnosti o násilí páchanom na ženách. 

  Regionálne MS skupiny v tejto oblasti definovali ciele, ktoré sa týkajú šírenia a dostupnosti 

informácií o násilí páchanom na ženách pre samotné ženy a ktoré sú zmerané na zvyšovanie 

povedomia a informovanosti širokej i odbornej verejnosti: 

 „šíriť informácie, tak aby boli dostupné ženám, ktoré zažívajú násilie páchané na ženách 

v intímnych vzťahoch“, 

 „prevencia - vzdelávanie na uvedenú tému a preventívne programy začleniť do vzdelávacieho 

procesu detí na základných a na stredných školách – potláčať škodlivé rodové stereotypy, 

kultúrne vzorce a normy“, 
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 „upozorniť spoločnosť na reálny problém existencie násilia páchaného na ženách a zvýšiť 

informovanosť verejnosti o možnostiach, ako túto problematiku vo svojom najbližšom či 

širšom okolí riešiť“, 

 „zvyšovať povedomie o téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch v jednotlivých 

inštitúciách a smerom k verejnosti“, 

 „zabezpečovať osvetu a vzdelávanie všetkých pomáhajúcich profesií a zainteresovaných 

subjektov v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách“, 

 „v rámci primárnej prevencie posilňovať mechanizmy predchádzania vzniku násilia 

a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii násilia = zapojenie odbornej 

verejnosti a médií, ktorých činnosť vplýva na formovanie verejnej mienky a spoločenských 

postojov“. 

 

 Z cieľov vyššie je zjavné, že práca multiinštitucionálnych skupín v oblasti prevencie násilia 

páchaného na ženách môže byť zameraná na niekoľko dôležitých oblastí. Jednou z nich je zvyšovanie 

povedomia širokej verejnosti o násilí páchanom na ženách ako o celospoločenskom probléme 

a zároveň o tom, ako môže verejnosť prispieť k jeho prevencii a eliminácii. Široká a odborná 

verejnosť zohráva veľmi dôležitú rolu v procese širšej spoločenskej zmeny a preto je jej scitlivovanie 

k násiliu páchanému na ženách a zvyšovanie povedomia bežných ľudí a rôznych profesií o jeho 

príčinách a dopadoch veľmi dôležité.  

 Vzhľadom na výskyt násilia páchaného na ženách sa dá predpokladať, že takmer všetci 

a všetky sme poznali alebo poznáme ženu, ktorá zažíva násilie. Rodiny, známi, priatelia a priateľky 

žien zažívajúcich násilie potrebujú vedieť, čo môžu urobiť a ako môžu ženu podporiť a pomôcť jej, 

čím sa rozširujú možnosti podpory a pomoci ženám zažívajúcim násilie. Niektoré z regionálnych MS 

skupín pomenovali a identifikovali kľúčovú rolu, ktorú pri práci s verejnosťou zohrávajú médiá 

a práca s nimi. 

 Aj pre samotné ženy zažívajúce násilie je dôležité mať informácie o príčinách násilia 

a o dostupnej ochrane, pomoci a podpore. V situácii násilia, ktoré pácha veľmi blízky človek, je 

pre mnoho žien veľmi náročné sa zorientovať v tom, čo sa deje. Ženám preto môže veľmi pomôcť, ak 

majú informáciu, že nie sú zodpovedné za násilie, ktorého sa voči nim dopúšťa ich partner a že 

za násilie je vždy zodpovedný ten človek, ktorý ho pácha. V neposlednom rade je pre ženy zažívajúce 

násilie posilňujúce vedieť, aké majú práva a čo môžu očakávať, ak sa rozhodnú situáciu násilia riešiť 

prostredníctvom rôznych inštitúcií a organizácií. 

 Súčasťou prevencie násilia páchaného na ženách je systematické vzdelávanie nielen profesií, 

ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie, ale aj zavádzanie dlhodobých 

a komplexných preventívnych programov do škôl, ktorých cieľom je meniť škodlivé rodové 

stereotypy, ktoré napomáhajú udržiavaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami, a tým aj vysokej 

tolerancie spoločnosti k násiliu páchanému na ženách a iným formám diskriminácie žien.  

 

Oblasť poskytovania ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie  

 „Cieľom multiinštitucionálnej spolupráce je riešiť násilie čo najrýchlejšie a najefektívnejšie 

v prospech žien, na ktorých je páchané násilie a ich detí, aby bolo možné eliminovať 

sekundárnu viktimizáciu pri riešení akéhokoľvek násilia, ktorá predstavuje v riešení prípadov 

násilia páchaného na ženách vážny problém“. 

 „Implementácia adekvátnych a efektívnych postupov na predchádzanie a elimináciu násilia 

páchaného na ženách tak, aby nemuseli čeliť porušovaniu svojich základných ľudských práv“. 
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 „Spolupráca a zastúpenie jednotlivých profesií v rôznych štádiách pomoci a krízovej 

intervencie ženám, teda od prevencie, cez krízovú intervenciu, poskytnutie poradenstva a 

terapie, zabezpečenie bezpečného útočiska až po návrat ženy a jej inklúziu do spoločenského 

prostredia“. 

 „Vybudovanie nových služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú nedostatkové“ 

 „Efektívne financovanie služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti“. 

 „Výsledným cieľom multiinštitucionálnej spolupráce by mala byť spokojná žena, ktorá sa 

môže spoľahnúť na spoločnosť v čase, keď ju partner akoukoľvek formou týra, či už psychicky, 

fyzicky, sexuálne, ekonomicky. Vlastne aby ženy mali pocit, že za ich práva a slobody sa má 

kto postaviť a obhajovať ich a že to nie je len ich problém, ale že je to problém 

celospoločenský a že spoločnosť ako taká tento problém rieši“. 

 „Zabezpečiť dôstojné a citlivé zaobchádzanie so ženami, na ktorých je páchané násilie“ 

 „Cieľom multiinštitucionálnej spolupráce by malo byť zabezpečenie bezpečia pre žena a deti 

zažívajúce násilie v párových vzťahoch / resp. psychickej podpory, pretože bezpečie je 

základná potreba človeka“.  

 

 Ciele, ktoré regionálne MS skupiny definovali pre oblasť ochrany, podpory a pomoci ženám 

zažívajúcim násilie poukazujú na rôzne aspekty ako je existencia a efektívne financovanie 

špecifických podporných služieb pre ženy, problém sekundárnej viktimizácie verzus dôstojné 

zaobchádzanie so ženami zažívajúcimi násilie alebo potrebu odbornej, rýchlej a účinnej ochrany 

a pomoci s dôrazom na zaistenie bezpečia žien a ich detí. 

 Multiinštitucionálna spolupráca a najmä intervencia môže byť účinná vtedy, ak bude ženám 

a ich deťom zabezpečená dostupnosť špecifických poradenských centier a bezpečných ženských 

domov vo všetkých regiónoch krajiny. Ak táto podmienka nie je splnená a ženy nemajú možnosť 

odísť do bezpečia, ak to potrebujú alebo dostať špecifickú a komplexnú pomoc a podporu 

v špecializovaných poradenských centrách, potom nemusia byť účinné ani intervencie iných inštitúcií 

alebo inými slovami „ak sa pozrieme na príklad z inej oblasti, región môže mať veľmi efektívnu 

pohotovostnú službu, ale ak nemá nemocnicu, ktorá by prijímala chorých, alebo zranených ľudí, 

nedosiahne cieľ poskytovať primeranú lekársku starostlivosť. Podobne je to aj v (...) prípadoch násilia 

páchaného na ženách – polícia nebude schopná žene a deťom zaručiť bezpečie, pokiaľ v regióne 

nebude existovať bezpečný ženský dom. Ak polícia nemá dostatok zásahových vozidiel a personál, 

ktorý by reagoval na krízové hovory v prípadoch násilia, jej pomoc môže prísť neskoro“61. 

 Ako bolo uvedené v jednej z predošlých kapitol, európske Minimálne štandardy pre podporné 

služby odporúčajú, aby existovalo aspoň 1 špecializované poradenské centrum/50 tisíc žien a aspoň 

1 rodinné miesto/10 tisíc žien. V súčasnosti Slovensko nespĺňa tieto štandardy a podľa ostatnej správy 

WAVE Report, ktorá každoročne monitoruje európske krajiny aj z pohľadu dostupnosti špecifickej 

pomoci a podpory ženám, nám v krajine chýba 94% odporúčaných miest v bezpečných ženských 

domoch.62 Situácia v počte špecializovaných poradenských centier je tiež veľmi nepriaznivá 

a na Slovensku existujú regióny, kde nie je dostupná žiadna špecializovaná pomoc a podpora.  

 Ako vidíme z cieľov definovaných regionálnymi MS skupinami, jedným z kľúčových 

predpokladov pre naplnenie aspoň minimálnych štandardov v tejto oblasti je budovanie nových 

špecializovaných poradenských centier a bezpečných ženských domov, ako aj podpora už existujúcej 

                                                           
 
61 Logar, R: Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci. Manuál na účinnú spoluprácu medzi inštitúciami pri 

riešení problematiky domáceho násilia. WAVE, Viedeň, 2006, str. 47 
62 WAVE Report 2014: Specialised Women Services And New Tools For Combating Gender Based Violence in Europe, 

Women Against Violence Europe, Vienna, 2014, str. 72; http://www.wave-

network.org/sites/default/files/WAVE%20Country%20Report%202014_Final_02.07.15.pdf  



100 

 

pomoci a podpory cez systém jej efektívneho financovania. Záväzok chrániť ženy pred násilím 

a zaistiť rešpektovanie ich ľudských práv je záväzkom štátu, ktorý mu vyplýva z vyššie spomenutých 

medzinárodných a národných dokumentov.  

 Špecifické podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú kľúčové nielen z pohľadu 

bezpečia, ale aj kvôli tomu, že v súlade s minimálnymi štandardmi, zvyčajne poskytujú ženám a ich 

deťom odbornú pomoc a podporu bezplatne a dlhodobo, vrátane tzv. post-starostlivosti zameranej na 

odstraňovanie alebo zmierňovanie dopadov násilia na psychické zdravie žien a ich detí, aby 

v konečnom dôsledku mohli opäť žiť slobodný a sebaurčujúci život bez násilia. 

 V cieľoch regionálnych MS skupín sa spomína aj potreba zabezpečiť dôstojné a citlivé 

zaobchádzanie so ženami, ktoré majú skúsenosť s násilím a ich deťmi a problém sekundárnej 

viktimizácie. Prax ukazuje, že sekundárna viktimizácia je doposiaľ pre mnohé ženy bežnou 

skúsenosťou, keď sa rozhodnú vyhľadať pomoc a riešiť situáciu na rôznych inštitúciách. Ženy sa 

nezriedka stretávajú s tým, že sú obviňované z násilia, ktoré zažívajú alebo zažili; inštitúcie, a často aj 

ich okolie, spochybňujú a/alebo zľahčujú ich skúsenosť s násilím a zodpovednosť, ktorá by mala byť 

za násilie vyvodená voči násilným mužom, je prenášaná na ženy. Multiinštitucionálne skupiny preto 

potrebujú pracovať aj na tom, aby prispievali k takým zmenám v inštitúciách, ktoré budú eliminovať 

sekundárnu viktimizáciu žien a aby intervencie z ich strany boli v prospech žien zažívajúcich násilie 

v zmysle rešpektovania ich skúsenosti s násilím a ich práv. 

 Z návrhov cieľov, ktoré formulovali regionálne MS skupiny, je zjavné, že multiinštitucionálna 

spolupráca a intervencia by mali smerovať ku komplexnej ochrane, pomoci a podpory žien 

zažívajúcich násilie – teda od prvotnej krízovej intervencie k dlhodobej špecifickej pomoci a podpore, 

zaistenie ochrany a bezpečia žien a ich detí v celom procese riešenia situácie násilia, až po 

odstraňovanie a zmierňovanie dopadov násilia s cieľom umožniť ženám a ich deťom opäť žiť 

sebaurčujúci život bez násilia, na ktorý majú právo. 

 

5.4 Princípy multiinštitucionálnej spolupráce  

 

  

V tejto časti kapitoly sa pozrieme na princípy, ktorými sa práca na dosahovaní cieľov môže v rámci 

multiinštitucionálnej spolupráce riadiť. Zameriame sa aj na proces definovania princípov 

v multiinštitucionálnych skupinách a ich význam a opíšeme výstupy práce regionálnych 

multiinštitucionálnych skupín. Jasné a zdieľané princípy spolupráce a práce so ženami zažívajúcimi 

násilie nám umožňujú nazerať na akékoľvek navrhované postupy, riešenia a opatrenia z pohľadu ich 

súladu/rozporu s týmito princípmi. Ak usúdime, že niektoré z postupov a/alebo opatrení navrhované 

v rámci multiinštitucionálnej spolupráce jednou alebo viacerými inštitúciami nie sú v súlade 

s princípmi, ktoré sme si spoločne definovali, je potrebné navrhnúť iné postupy/opatrenia. Niekedy 

môže sledovanie súladu postupov a opatrení navrhovaných v rámci spolupráce s jej dohodnutými 

princípmi viesť aj k dlhšej diskusii a k odlišnostiam v názoroch členov a členiek MS skupín. Je to 

prirodzený proces, ktorý si zaslúži dostatok času a priestoru. Na to, aby tento proces mohol prebehnúť 

rešpektujúco a transparentne je nevyhnutné, aby sa multiinštitucionálne skupiny dohodli na 

mechanizme prijímania spoločných rozhodnutí. 

 Spoločná tvorba mechanizmu pre procesy rozhodovania v multiinštitucionálnej skupine je 

súčasťou procesov na začiatku spolupráce. Pre fungovanie multiinštitucionálnej skupiny je nevyhnutné 

mať jasné rozhodovacie procesy, vrátane koordinácie skupiny a práv a povinností členov a členiek 

skupiny. V ideálnom prípade to budú demokratické mechanizmy umožňujúce rovnakú účasť 

a rovnaký hlas pre všetky inštitúcie zastúpené v MS skupine. Členovia a členky skupiny reprezentujú 

svoju inštitúciu a to aký mandát robiť rozhodnutia za inštitúciu budú mať, bude závisieť 
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od mechanizmov rozhodovania a právomocí vo vnútri každej inštitúcie. Šírku mandátu každého člena 

a každej členky multiinštitucionálnej skupiny je treba zohľadniť aj pri tvorbe rozhodovacích procesov 

skupiny. Cieľom je, aby spôsob, akým skupina robí spoločné rozhodnutia a ako bude riešiť situácie, 

v ktorých nebude možný konsenzus, bol transparentný a zrozumiteľný pre všetkých členov a členky 

skupiny a aby sa k nemu aj prihlásili a rešpektovali ho. Rovnako ako spoločné vyhlásenie 

k východiskám, cieľom a princípom spolupráce, je dobré, ak aj popis mechanizmu rozhodovania 

existoval v písomnej forme. 

 Ako vyplynulo z dotazníkov pre inštitúcie a SWOT analýz za jednotlivé kraje pre oblasť 

multiinštitucionálnej spolupráce, ktoré boli realizované regionálnymi MS skupinami počas trvania 

národného projektu, na Slovensku je veľmi zriedkavé, aby mali inštitúcie a nie špecifické organizácie 

definované princípy práce so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi alebo strategické materiály 

k násiliu páchanému na ženách, ktoré by ich obsahovali. Špecifické podporné služby pre ženy – 

špecializované poradenské centrá a bezpečné ženské domy majú definované základné princípy 

poskytovania pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, ktoré 

reflektujú ľudsko-právne a rodové východiská riešenia problematiky násilia páchaného na ženách 

a dlhoročnú skúsenosť a prax s prácou ženami. Mnohé z nich sú popísané v už spomínaných 

európskych Minimálnych štandardoch pre podporné služby. Väčšina týchto princípov sa dá využiť aj 

pre prácu multiinštitucionálnych skupín a iniciatív. Aj preto je účasť MVO, ktoré majú skúsenosť 

s poskytovaním špecifickej pomoci a podpory ženám, v multiinštitucionálnej spolupráci nevyhnutnou 

súčasťou.  

 V nasledujúcej časti uvádzame príklady princípov multiinštitucionálnej spolupráce, ktoré 

vznikli z práce regionálnych MS skupín. Tieto skupiny definovali základné princípy vzájomnej 

spolupráce – teda spôsob, akým budú členovia a členky skupiny spolu komunikovať a ako sa k sebe 

budú správať – ako aj princípy, na ktorých bude postavená práca MS skupiny na prevencii a eliminácii 

násilia páchaného na ženách. 

Na úrovni vzájomnej spolupráce a komunikácie, definovali regionálne MS skupiny tieto princípy: 

 vzájomný rešpekt 

 uznanie odbornosti jednotlivých členov a členiek v rámci ich inštitúcie/organizácie 

 uznanie odbornosti a skúseností MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách 

 otvorenosť k dialógu, k zmene a ku konštruktívnej kritike 

 zachovávanie dôvernosti informácii.  

 Pre samotnú prácu v oblasti násilia páchaného na ženách väčšina regionálnych MS skupín 

identifikovala ako jeden z kľúčových princípov právo na sebaurčenie a to, že práca so ženami 

zažívajúcimi násilie musí byť založená na dôvere a rešpektovaní skúsenosti žien s násilím. Prax 

ukazuje, že ženy sa nezriedka stretávajú s tým, že inštitúcie im neveria, keď popisujú, že zažívajú 

násilie a často ich skúsenosť spochybňujú a/alebo zľahčujú. Takýto prístup nie je v súlade 

s rešpektovaním ľudských práv žien a vedie k sekundárnej viktimizácii žien a neúčinným 

intervenciám. Pri tomto princípe je rovnako dôležité, aby multiinštitucionálna spolupráca a intervencia 

vychádzala z potrieb a skúsenosti žien zažívajúcich násilie a ich detí a umožnila ženám slobodne sa 

rozhodnúť o tom, ako by chceli situáciu násilia riešiť. Príklady princípov formulovaných regionálnymi 

MS skupinami v tejto oblasti sú nasledovné: 

 „Rešpekt voči ženám zažívajúcim násilie a neodsudzovanie.“ 

 „Ženy, na ktorých je páchané násilie, by mali mať možnosť rozhodnúť sa, aký postup si 

zvolia.“ 

 „Poskytovanie ochrany, pomoci a podpory ženám a ich deťom musí byť založené na 

dôverovaní skúsenosti žien s násilím, nie jej spochybňovaní. Len tak je možné budovať vzťah 

dôvery, ktorá je nevyhnutným predpokladom účinných intervencií.“ 
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 Regionálne MS skupiny ako ďalšie z kľúčových princípov definovali bezpečie a posilnenie. 

Ide o dva základné princípy, o ktoré sa opiera aj práca špecifických podporných služieb pre ženy. 

Násilie je pre ženy a ich deti ohrozujúce a na to, aby žena mohla začať svoju situáciu riešiť, potrebuje 

vedieť, že jej zo strany zodpovedných inštitúcií bude zaistené bezpečie. Koncept bezpečia v sebe 

zahŕňa fyzické bezpečie žien a ich detí, zaistenie ktorého môže znamenať množstvo vecí – od účinnej 

ochrany a intervencie zo strany polície, cez tvorbu bezpečnostných plánov spoločne so ženami až 

po dostupnosť bezpečných ženských domov a špecializovaných poradenských centier, ktoré spĺňajú 

bezpečnostné štandardy, napríklad utajenosť adresy a podobne. Ďalšou významnou zložkou bezpečia 

je vnútorný pocit bezpečia u žien a ich detí. Na to, aby sme im ho zabezpečili, môžeme robiť veľmi 

veľa zdanlivo „malých“ vecí – napríklad, ak ukážeme žene, že dôverujeme jej skúsenosti 

a/alebo vyjadríme jasný odmietavý postoj k násiliu, žena sa bude pri hľadaní pomoci a podpory cítiť 

bezpečnejšie. Existuje množstvo ďalších spôsobov, akými môžeme ženám a ich deťom pomôcť cítiť 

sa bezpečnejšie v procese riešenia situácie násilia a každý krok, ktorý smerom k zvýšeniu vnútorného 

pocitu bezpečia urobíme môže prispieť k účinnosti našich intervencií alebo opatrení, ktoré budeme 

navrhovať.  

 Tu je pár príkladov toho, ako je možné formulovať princíp bezpečia v rámci 

multiinštitucionálnej spolupráce: 

 „Bezpečie žien a ich detí musí byť absolútnou prioritou poskytovania ochrany, pomoci 

a podpory v rámci multiinštitucionálnej spolupráce a akékoľvek navrhované kroky musia 

vychádzať a byť zvažované na základe analýzy rizikových faktorov a odhadu nebezpečenstva, 

ktorým je žena a/alebo jej deti v dôsledku násilia vystavená. Analýzu rizikových faktorov, 

odhad nebezpečenstva a následný bezpečnostný plán je nevyhnutné robiť spoločne so ženou.“ 

 „Bezpečie je najzákladnejšia potreba človeka a je základným právom človeka. Akákoľvek 

intervencia má smerovať k zvyšovaniu bezpečia žien a detí.“  

 

 Ďalším zo základných princípov, princíp posilnenia, úzko súvisí a prelína sa s oboma vyššie 

spomenutými princípmi. V kontexte násilia páchaného na ženách je cieľom posilnenia to, aby na konci 

procesu poskytovania ochrany, pomoci a podpory mohli ženy, aj ich deti, opätovne prevziať kontrolu 

nad svojim životom, ktorú v násilnom vzťahu získava násilným spôsobom násilný partner ženy, a žiť 

sebaurčujúci život bez násilia. Rovnako ako pri bezpečí, môžeme v záujme posilnenia žien robiť 

množstvo vecí – jednou z nich je to, že budeme ženy považovať za expertky na svoj život a situáciu 

násilia, v ktorej žijú a akékoľvek rozhodnutia budeme robiť spoločne s nimi v partnerskom 

a rovnocennom vzťahu. V tomto kontexte je nesmierne dôležité, aby inštitucionálna moc a kontrola 

nenahradila moc a kontrolu násilného partnera. Princíp posilnenia je veľmi komplexný a znamená 

množstvo vecí, ktoré môžeme robiť. Preto je dobré, ak sa v multiinštitucionálnej skupine vytvorí 

dostatočný priestor na diskusiu o tom, čo všetko môžeme zahrnúť pod princíp posilnenia, čo tento 

princíp znamená v praxi a čo na úrovni napríklad tvorby politík a stratégií. 

 Medzi princípy, ktoré identifikovali viaceré regionálne MS skupiny patrí aj dôvernosť 

informácií a anonymita. Mnohé ženy zažívajúce násilie sa obávajú, že ak niekde zverejnia svoju 

skúsenosť s násilím, dozvie sa to ich násilný partner a vystupňuje násilné správanie. Často krát je to 

opodstatnená obava a súvisí s bezpečím žien. Okrem bezpečia je dôvernosť informácií úzko spätá 

s otázkou dôvery. Preto je dôležité, aby inštitúcie s plným rešpektom uplatňovali zásadu dôvernosti 

informácií a nezverejňovali informácie o žene tretím osobám bez jej súhlasu. Ak je zo zákonných 

dôvodov nevyhnutné, aby niektoré z informácií o žene zdieľali s inými osobami alebo inštitúciami, 

žena by mala vedieť s kým, za akých okolností a v akom rozsahu budú informácie o nej zdieľať. 

V takomto prípade by inštitúcie mali so ženou hovoriť o tom, aké v sebe nesie zverejnenie informácií 

riziká a vypracovať so ženou bezpečnostný plán.  
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 Ženy zažívajúce násilie si môžu najmä na začiatku spolupráce s organizáciami a inštitúciami 

želať zostať v anonymite. Môžu mať pre to rôzne dôvody ako je napríklad strach z násilného partnera 

alebo pocity hanby. Pre niektoré inštitúcie to opäť zo zákonných dôvodov nemusí byť vždy možné. Aj 

v takom prípade je dobré, aby ženám vysvetlili prečo to možné nie je a hovorili s nimi o tom, čoho sa 

obávajú v súvislosti so zverejnením svojej totožnosti.  

 Inštitúcie a organizácie, pri ktorých neexistuje požiadavka, aby žena pri kontakte s nimi 

zverejnila svoju totožnosť, by mali umožniť žene zostať v anonymite, ak si to želá. Je to prejav 

rešpektu k skúsenosti ženy s násilím a zároveň rešpektu k jej právu na sebaurčenie. V žiadnom prípade 

by žene nemala byť odmietnutá pomoc a podpora na základe toho, že si želá zostať v anonymite.  

 Viaceré regionálne MS skupiny dospeli k záveru, že dôležitým princípom je aj uplatňovanie 

rodovej analýzy pri riešení násilia páchaného na ženách. Zároveň je tento princíp priamo s ďalším 

princípom, ktorý vzišiel z práce regionálnych MS skupín a to princípom spoločenskej zmeny. 

Uplatňovanie oboch týchto princípov bude viesť k postupnému odstraňovaniu príčin násilia páchaného 

na ženách a zároveň k uznaniu skutočnosti, že násilie páchané na ženách je rodovo podmienené 

násilie, teda násilie, ktoré ženy zažívajú preto, že sú ženy. Širšia spoločenská zmena sa dá dosiahnuť 

postupnou zmenou postojov spoločnosti k násiliu páchanému na ženách a k ľudským právam 

a postaveniu žien.  

 Preto sú obidva tieto princípy dôležitou súčasťou práce multiinštitucionálnych skupín. 

Regionálne MS skupiny tieto princípy formulovali nasledovne: 

 „Je dôležité, aby spolupracujúce inštitúcie mali jednotné chápanie rodovej podmienenosti 

násilia páchaného na ženách, jeho skutočných príčin a dôsledkov, ako aj vnímanie, že ide 

o ľudsko-právny problém a závažne porušovanie ľudských práv žien a ich detí.“ 

 „Pri riešení násilia páchaného na ženách je nevyhnutné scitlivovať a informovať širokú a 

odbornú verejnosť o jeho skutočných príčinách a dôsledkoch a pracovať smerom k znižovaniu 

tolerancie spoločnosti voči násiliu páchanému na ženách.“  

 Multiinštitucionálne skupiny si môžu definovať aj ďalšie princípy, ktoré by mohli byť pre ich 

prácu užitočné a dôležité. Môžu to byť napríklad princípy ako nulová tolerancia násilia, ktorá súvisí 

s vyjadrením jasného odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách a vyvodzovaním 

zodpovednosti za násilie voči mužom, ktorí sa k svojim partnerkám správajú násilne alebo princíp 

rozmanitosti. Princíp rozmanitosti je uznaním toho, že na život bez násilia a aj na ochranu, pomoc 

a podporu majú všetky ženy bez ohľadu na ich národnosť, etnickú príslušnosť, rasu, spoločenskú 

vrstvu, vek, telesné, alebo mentálne postihnutie, náboženské vyznanie, kultúru, sexuálnu orientáciu, 

atď. Ak si multiinštitucionálne skupiny definujú rozmanitosť ako jeden z princípov svojej práce, je 

pravdepodobné, že pri navrhovaní konkrétnych opatrení alebo krokov budú zohľadňovať špecifický 

kontext a potreby rôznych skupín žien. 

 

5.5 Mapy spolupráce – odporúčania 

 

 Mapy spolupráce v rámci multiinštitucionálnej spolupráce by mali odrážať ideálny stav 

multiinštitucionálnej spolupráce, t.j. ako by mala spolupráca fungovať, s ktorými inštitúciami, akým 

spôsobom bude realizovaná, v čase budú vymieňané informácie, ako a kým budú vyhodnocované 

a pod. Je potrebné vymedziť pojmy multiinštitucionálna spolupráca a intervencia a tieto odporučiť 

používať. Aby sa nezabudlo na dôležitú právomoc, po vytvorení máp spolupráce a spracovaní 

postupov intervencie skupiny MS treba určiť, kto bude mať právo zvolávať tieto skupiny – 

intervenčné tímy – kto bude v centre diania, kto má oprávnenie tam byť a kto ho určí.  
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 Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa nezabúdalo na vyškolených odborníkov a boli nastavené 

širšie možnosti pre systémové zmeny zhora, ako aj legislatívne podmienky na zmeny, aby neboli 

závislé na regionálnych právomociach alebo svojvôli či posudzovaní ich priority alebo odsunutia.  

 Centrom spolupráce by mohlo byť Koordinačno- metodické centrum pre rodovo-podmienené 

násilie a domáce násilie, ktoré bude riadiť skupiny MS v jednotlivých krajoch. Úlohou skupín MS by 

mohlo byť určenie strategických priorít, identifikácia zdrojov, zabezpečenie očakávaných výstupov, 

zabezpečenie účinnosti opatrení a spojenia s relevantnými strategickými a riadiacimi orgánmi – 

inštitúciami.  

 

 

(s použitím: http://www.standingtogether.org.uk/standingtogetherpartnership/)  

 

  

Sekcia bývanie 

 

Ubytovacie 

zariadenia, BŽD, 

Odb. soc. vecí a 

bývania MsÚ, 

Sociálne bývanie v 

mestách a obciach 

Zdravotná 

sekcia 

Ústavná ZS -

nemocnice, Am- 

bulantná ZS -

lekári, Záchran- 

ná ZS, Agentúry 

domácej ošetr. 

starostlivosti 

Úloha: koordinácie 

medzi inštitúciami 

poskytujúcimi priamu 

podporu zo štátnych., 

reg, a miestnych 

zdrojov ženám a deťom 

Trestno-právna 

sekcia 

Krajské oddelenie PZ 

Vyšetrovateľ/ka 

Polície/Mestská 

polícia/Obvodné 

oddelenia PZ, 

Krajská prokuratúra, 

Krajské a okresné súdy 

 
Úloha: Pravidelné MS 

stretnutia na zdieľanie 

informácií, 

identifikácia rizík a risk 

manažment v prípadoch 

vysokého rizika, 

monitoring a 

zlepšovanie praxe 

Úloha: Podporuje, 

iniciuje koordinovanú 

prácu medzi 

expertmi/expertkami pre 

oblasť násilia v 

párových vzťahoch, 

sexuálneho násilia a  

domáceho násilia 

Sekcia podpory 

 

ÚPSVR SPO,  

ÚPSVR podpora 

zamestnanosti, 

Odb. soc. vecí a 

bývania MsÚ, 

Odb. soc. vecí 

VÚC 

 

Predstavitelia 

 Poradenské centrá 

 Mieste samosprávy - 

bývanie 

 Úrad PSVR SPO – deti 

 Úrad PSVR – kurátori 

dospelých 

 Polícia 

 Prokuratúra 

 Súdy 

 Zdravotníctvo 

 Školstvo - regionálne 
  

Úloha: 

 Určiť strategické priority 

 Identifikovať zdroje 

 Zabezpečiť očakávané 

výstupy 

 Zabezpečiť účinnosť 

opatrení 

 Zabezpečiť spojenia s 

relevantnými strategickými a 

riadiacimi orgánmi, 

inštitúciami 

Úloha: Podpora 

koordinácie medzi 

ubytovacími 

možnosťami a 

poskytovateľmi 

na riešenie krátkodobej 

a dlhodobej bytovej 

situácie žien a detí  

Úloha: Podpora 

koordinovanej 

práce pri 

poskytovaní zdrav. 

starostlivosti (ZS) 

a záchrannej 

zdravotnej služby 

 

Podporní členovia S-MS: relevantné organizácie / inštitúcie k prípadom NPnŽ 

  

Špecializované 

poradenské 

Centrá 

 

Mimovládne 

neziskové 

organizácie, 

Iné inštitúcie 

Skupiny MS 

(8 skupín MS v  krajoch) 

Sekcia 

prevencie a 

vyhľadávania 

 

Krajský školský 

úrad, 

MsÚ – Odbor 

školstva, 

univerzity 

Koordinačno metodické 

centrum 

Úloha: Spolupráca 

pri organizovaní 

preventívnych 

aktivít 

a vzdelávania 

pedag. pracovníkov 

pri vyhľadávaní 

a identifikovaní 

prípadov NPnŽ a 

deťoch 

http://www.standingtogether.org.uk/standingtogetherpartnership/
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6 PODMIENKY A ODPORÚČANIA PRE  VZNIK 

MULTIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE NA SYSTÉMOVEJ 

ÚROVNI  

  
 Cieľom tejto kapitoly je popísať podmienky, ktoré musia byť splnené pre to, aby na Slovensku 

mohol v budúcnosti vzniknúť systém multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie pre oblasť násilia 

páchaného na ženách. Okrem podmienok pre jeho vznik, definovali regionálne MS skupiny 

v niektorých oblastiach aj odporúčania pre dobré fungovanie systému multiinštitucionálnej spoluprác 

a intervencie. 

 Ide o podmienky a odporúčania smerom k systémovým zmenám, ktoré sú nevyhnutným 

predpokladom pre budúce uvažovanie o konkrétnom modely systému multiinštitucionálnej spolupráce 

na národnej úrovni. Hlavným zdrojom návrhov podmienok a odporúčaní pre vznik systému 

multiinštitucionálnej spolupráce bola analýza súčasnej situácie v oblasti poskytovania ochrany, 

pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom zo strany štátnych a verejných inštitúcií 

a MVO, ktorej jednotlivé časti popisujú predošlé kapitoly tejto publikácie. Išlo najmä o niektoré 

závery analýzy dotazníka mapujúceho súčasné možnosti a limity inštitúcií pri ochrane, pomoci 

a podpore žien zažívajúcich násilie a slabé stránky a ohrozenia pomenované v SWOT analýzach 

za jednotlivé kraje, v ktorých mnohé z nižšie uvedených podmienok a odporúčaní zhodne načrtla 

väčšina regionálnych MS skupín. V istých oblastiach sa táto kapitola opiera aj o príklady dobrej praxe 

z iných krajín, v ktorých má multiinštitucionálna spolupráca dlhšiu históriu a existujú v nich funkčné 

systémy koordinovanej spolupráce a intervencie inštitúcií v oblasti prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách. 

 

1) Dôsledné plnenie medzinárodných a národných záväzkov štátu a vyššia politická 

prioritizácia problematiky násilia páchaného na ženách 

 Základnou podmienkou účinnej a systémovej prevencie a eliminácie násilia páchaného 

na ženách je plné prevzatie zodpovednosti na strane štátu. V predošlých kapitolách sme spomenuli 

rôzne medzinárodné a národné dokumenty, ktoré prijala Slovenská republika a ktorými sa zaviazala 

riešiť problematiku násilia páchaného na ženách ako celospoločenského a ľudsko-právneho problému. 

Zo SWOT analýz, ktoré za jednotlivé kraje SR vypracovali regionálne MS skupiny vyplýva, že 

viaceré z nich vnímajú ako vážne ohrozenie poskytovania efektívnej ochrany, pomoci a podpory žien 

zažívajúcich násilie a rozvíjania multiinštitucionálnej spolupráce práve slabú politickú vôľu systémovo 

túto oblasť riešiť, neochotu prevziať zodpovednosť za jej riešenie na strane štátu a odsúvanie jej 

riešenia na základe toho, že štát ju nevníma ako jednu zo svojich priorít a ak aj áno, tak zväčša len 

na deklaratívnej úrovni. 

 V nedávnom období vláda SR pristúpila k realizácii dvoch Národných projektov zameraných 

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, čo je možné vnímať ako veľmi pozitívne. Je to 

však len jeden z mnohých krokov k napĺňaniu záväzkov štátu v tejto oblasti. V rámci napĺňania 

svojich medzinárodných a národných záväzkov potrebujú štáty systematicky a dlhodobo pracovať 

na viacerých úrovniach. Násilie páchané na ženách má veľmi negatívny dopad na všetky oblasti 

životov žien, ktoré ho zažívajú alebo zažili a ich detí a na celú spoločnosť. Vzhľadom na výskyt 

násilia páchaného na ženách a jeho závažné dopady, potrebujú štáty do jeho prevencie a eliminácie 

investovať prostriedky a energiu dlhodobo a systematicky a do riešenia musia byť zapojené všetky 

relevantné štátne a verejné orgány a inštitúcie, ako aj MVO. Väčšina medzinárodných a národných 

dokumentov podrobne uvádza oblasti, ktorým je potrebné sa venovať (napr. primárna prevencia, 

vzdelávanie, trestno-právna a občiansko-právna legislatíva, zabezpečenie špecifickej pomoci 

a podpory v podobe špecializovaných poradenských centier a bezpečných ženských domov, ochrana 
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a záujem detí v kontexte násilia páchaného na ženách, multiinštitucionálna spolupráca a iné) a aj 

konkrétne opatrenia, ktoré je treba na systémovej úrovni prijať.  

 Podmienka, aby štát prevzal plnú a skutočnú zodpovednosť za riešenie problematiky násilia 

páchaného na ženách a aby bola jednou z jeho dôležitých priorít v oblasti ľudských práv 

a odstraňovania rodovej nerovnosti, je pre vznik a následné efektívne fungovanie multiinštitucionálnej 

spolupráce úplne kľúčová. Odvíjajú sa od nej všetky ostatné podmienky uvedené nižšie, ktoré bez 

skutočného napĺňania záväzkov štátu nebudú mať náležitú podporu ani v jednotlivých štátnych 

a verejných inštitúciách. 

 

2) Zmena postojov a zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti 

 Táto oblasť úzko súvisí s prevzatím zodpovednosti štátu za systémové riešenia problematiky 

násilia páchaného na ženách. Ak štát vyjadruje jasný odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách 

a zároveň prijíma a realizuje účinné opatrenia na jeho prevenciu a elimináciu, výrazne ovplyvňuje 

zmenu postojov širokej i odbornej verejnosti. Môže to robiť rôznymi spôsobmi, ako je napríklad 

príprava a realizácia národných kampaní zameraných na zvyšovanie informovanosti a povedomia 

verejnosti o tejto problematike. Keďže príčinou i dôsledkom násilia páchaného na ženách je historicky 

nerovnocenné rozdelenie moci v spoločnosti medzi mužmi a ženami, štát potrebuje pracovať aj 

smerom k odstraňovaniu stereotypných a škodlivých postojov verejnosti k ženám vo všeobecnosti, 

k zvyšovaniu zastúpenia žien vo verejnej sfére alebo vyrovnávaniu platových rozdielov medzi mužmi 

a ženami.  

 Postoje štátu, jeho vrcholových predstaviteľov a predstaviteliek a jeho orgánov má prirodzene 

vplyv na štátne a verejné inštitúcie. Z krajských SWOT analýz pre oblasť násilia páchaného na ženách 

vyplýva, že viaceré regionálne MS skupiny identifikovali ako slabé stránky aj bagatelizovanie násilia 

páchaného na ženách na strane inštitúcií alebo skutočnosť, že táto problematika nemá samostatné 

postavenie a váhu v mnohých inštitúciách. Tieto postoje jednotlivých inštitúcií môžu úzko súvisieť 

práve s tým, aký má štát postoj k napĺňaniu medzinárodných a národných záväzkov a preberaniu 

zodpovednosti za riešenie príčin a dopadov násilia páchaného na ženách. 

 
3) Pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie 

 Ako už bolo spomenuté viackrát, nevyhnutným predpokladom pre účinnú multiinštitucionálnu 

spoluprácu je existencia dostatočného množstva kvalitných špecifických podporných služieb pre ženy 

zažívajúce násilie ako sú špecializované poradenské centrá, bezpečné ženské domy, telefonické linky 

pomoci a podobne. Rôzne druhy podporných služieb vrátane odporúčaných minimálnych štandardov 

pre ich geografickú dostupnosť a princípy ich práce sú definované v európskych Minimálnych 

štandardoch pre podporné služby, ktoré boli spomenuté aj v predošlých kapitolách tohto materiálu. 

 Regionálne MS skupiny v dotazníkoch a SWOT analýzach súčasnej situácie v oblasti násilia 

páchaného na ženách pomenovali aj ďalšie potreby smerom k špecifickej pomoci a podpore žien 

zažívajúcich násilie v budúcnosti – dostupnosť odbornej, kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci 

a právneho zastúpenia pre ženy zažívajúce násilie; vyčlenenie dostatočného množstva nájomných 

bytov pre ženy zažívajúce násilie a ich deti zo strany samospráv alebo uplatňovanie princípu 

nediskriminácie a zabezpečenie informovanosti rôznych skupín žien ako sú vidiecke ženy alebo ženy 

z menšín. 

 Ako najvážnejšie ohrozenia v oblasti poskytovania špecifickej pomoci a podpory ženám 

zažívajúcim násilie identifikovali nedostatok takejto pomoci a podpory a nesystémové zdroje jej 

financovania zo strany štátu. 

 Bez splnenia podmienky primeranej dostupnosti a kvality špecifickej pomoci a podpory 

pre ženy zažívajúce násilie nie je možné efektívne fungovanie systému multiinštitucionálnej 

spolupráce, preto ide o jednu z kľúčových podmienok aj pre jeho vznik. 
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4) Mimovládne organizácie 

 Mimovládne organizácie, najmä ženské MVO, ktoré sa špecificky venujú problematike násilia 

páchaného na ženách a obhajobe ľudských práv žien, spomíname na viacerých miestach v súvislosti 

s ich špecializáciou a z nej vyplývajúcou expertízou. Napriek tomu mnohé MVO, ktoré boli zastúpené 

v regionálnych MS skupinách hovoria o tom, že necítia uznanie svojej odbornosti a práce v oblasti 

prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, hoci svojou prácou dlhodobo suplujú rolu štátu 

v tejto oblasti a často bez potrebných finančných prostriedkov. Rovnako vyjadrujú názor, že hoci sú 

súčasťou niektorých procesov tvorby opatrení pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách, nie vždy 

sú pri takejto spolupráci so štátnymi orgánmi vnímané ako rovnocenný partner. 

 Na druhej strane vníma väčšina regionálnych MS skupín ich kľúčovú rolu v poskytovaní 

špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a ako nosnú súčasť 

multiinštitucionálnej spolupráce. Význam a rolu MVO zdôrazňujú aj medzinárodné dokumenty 

týkajúce sa násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien. 

 Na to, aby boli snahy o systémovú a účinnú prevenciu a elimináciu násilia páchaného 

na ženách úspešné, je nevyhnutné, aby štát a jeho orgány a inštitúcie vyjadrili rešpekt a ocenenie 

ženským mimovládnym organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách, a vnímali ich ako kľúčového a rovnocenného partnera v procesoch tvorby 

a zavádzania systémových opatrení v tejto oblasti, vrátane multiinštitucionálnej spolupráce. 

 

5) Zmena legislatívy 

 Takmer dve tretiny inštitúcií zastúpených v regionálnych MS skupinách v dotazníku 

pre inštitúcie pomenovalo potrebu legislatívnych zmien. Vo svojich odpovediach okrem iného uviedli, 

že právne normy pre oblasť násilia páchaného na ženách sú v súčasnosti málo špecifické a nereflektujú 

realitu a potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí. Ako slabé stránky viaceré inštitúcie vnímali aj 

implementáciu existujúcej legislatívy, zdĺhavé súdne konania, nízku úroveň vyvodzovania 

zodpovednosti voči páchateľom a nedostatok mechanizmov kontroly. 

 Legislatívnym zmenám ako jednému z cieľov multiinštitucionálnej spolupráce sa viac venuje 

predošlá kapitola, v ktorej regionálne MS skupiny popísali potrebu dôslednej analýzy súčasnej situácie 

pred samotnou tvorbou nových legislatívnych noriem, prípadne aj komparatívnu analýzu s legislatívou 

v iných krajinách, najmä tých, ktoré už pristúpili k prijatiu samostatného zákona o násilí páchanom 

na ženách. Nevyhnutnou súčasťou kvalitnej legislatívy je jej efektívne využívanie v praxi a jeho 

pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. 

 Existencia špecifického zákona, ktorý by pokrýval všetky oblasti prevencie a eliminácie 

násilia páchaného na ženách, ako aj kompetencie a zodpovednosti inštitúcií, je veľmi dobrým 

základom aj pre rozvíjanie systému multiinštitucionálnej spolupráce. Zároveň môže systémovo riešiť 

prijatie takých opatrení, ktoré umožnia splnenie podmienok pre vznik a fungovanie systému 

multiinštitucionálnej spolupráce, ktoré uvádzame v ďalších častiach tejto kapitoly. 

 

6) Vzdelávanie a odbornosť zamestnancov a zamestnankýň inštitúcií 

 Väčšina inštitúcií zastúpených v regionálnych MS skupinách vníma ako jednu zo súčasných 

prekážok pre vznik a rozvoj multiinštitucionálnej spolupráce nekvalifikovanosť zamestnancov 

a zamestnankýň inštitúcií a organizácií. Prax špecifických podporných služieb tiež ukazuje, že je to 

zásadná prekážka aj v efektívnej ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie a ich detí. 

 Ako potrebu v tejto súvislosti viaceré inštitúcie identifikovali systematické, odborné 

a špecializované vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň v problematike násilia páchaného 

na ženách. Toto vzdelávanie by malo byť smerované jednako k zvýšeniu teoretických vedomostí 

a hĺbkového chápania problematiky, ako aj k zvyšovaniu kvality praktických zručností pri riešení 
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prípadov násilia páchaného na ženách. V ideálnom prípade by odborné a špecializované vzdelávanie 

k téme násilia páchaného na ženách malo byť súčasťou odbornej prípravy budúcich zamestnancov 

a zamestnankýň tzv. kľúčových inštitúcií, ku ktorým patria napríklad polícia, prokuratúry a súdy, 

odbory sociálno-právnej ochrany detí, lekári alebo súdni znalci a súdne znalkyne. 

 Z analýzy dotazníkov pre inštitúcie zároveň vyplynulo, že podmienku hĺbkového, 

systematického a odborného vzdelávania zameraného na zvýšenie odbornosti a kvality intervencií 

najviac spĺňajú špecializované poradenské centrá a organizácie, ktoré poskytujú špecializovanú pomoc 

a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. V mnohých prípadoch majú tiež skúsenosť 

a odbornosť poskytovať takéto vzdelávanie. Preto by mali tieto organizácie byť účastné procesu 

nastavovania vzdelávacích programov a aj ich realizácie a vyhodnocovania. 

 Vysoká odbornosť zamestnancov a zamestnankýň všetkých inštitúcií, ktoré prichádzajú 

do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie je jednou z kľúčových podmienok pre účinnú 

multiinštitucionálnu spoluprácu. 

 

7) Personálne a iné kapacity inštitúcií 

 Otázka personálnych kapacít jednotlivých inštitúcií určených na riešenie násilia páchaného 

na ženách je ďalšou z dôležitých podmienok pre multiinštitucionálnu spoluprácu. Viac ako polovica 

zástupcov a zástupkýň v regionálnych MS skupinách považuje súčasné personálne kapacity pre oblasť 

násilia páchaného na ženách za nedostatočné. Väčšina z nich vidí najefektívnejšie riešenie 

vo vyčlenení špecializovaných pracovníkov/čok alebo tímov pre túto problematiku. Tento model sa 

osvedčil aj vo viacerých európskych krajinách (napr. špecializované policajné útvary vo Veľkej 

Británii). Špecializované tímy alebo jednotlivci zároveň spĺňajú podmienku odbornosti popísanú 

vyššie. 

 Polovica respondentov a respondentiek za inštitúcie zastúpené v regionálnych MS skupinách 

považuje za dôležité aj to, aby k zavedeniu týchto opatrení boli k dispozícii adekvátne finančné zdroje. 

 

8) Metodiky, postupy a smernice 

 S obomi predchádzajúcimi podmienkami súvisí existencia štandardizovaných smerníc, 

postupov a metodík pre riešenie prípadov násilia páchaného na ženách. Analýza súčasného stavu 

v tejto oblasti ukazuje, že len niektoré z inštitúcií používajú nejakú metodiku alebo postupy v rámci 

inštitúcie. Tieto metodiky často nie sú štandardizované ani špecifické pre účely riešenia prípadov 

násilia páchaného na ženách a/alebo poskytujú iba širší rámec pre postupy v týchto prípadoch. 

 V niektorých krajinách je štandardom a dobrou praxou, že aspoň kľúčové inštitúcie (napr. 

polícia, sociálno-právna ochrana detí, zdravotníctvo a iné) používajú štandardizované metódy 

pre identifikáciu násilia, odhad nebezpečenstva a manažment rizík a manažment bezpečia v prípadoch 

násilia páchaného na ženách63.  

 Tieto metódy sú podložené výskumom a odrážajú špecifickosť dynamiky násilných vzťahov, 

ako aj rodovú podmienenosť násilia páchaného na ženách64. 

 Okrem štandardizovaných metodík sa odporúča, aby inštitúcie mali jednoznačné smernice 

pre postup pri riešení prípadov násilia páchaného na ženách, ktoré presne popisujú jednotlivé opatrenia 

a úkony, ktoré musí byť pri riešení prípadov násilia páchaného na ženách vykonané. Ich súčasťou sú 

písomné záznamy alebo záznamové hárky, ktoré sa stávajú súčasťou spisovej dokumentácie. Takéto 

jednoznačné smernice potom umožňujú vyhodnocovanie efektivity intervencií a postupov, ako aj 

                                                           
 
63 Rösemann, U; Marvanová-Vargová, B.; Webhofer, R: PROTECT - Identifikácia a ochrana žien a detí vystavených hrozbe 

zvlášť závažného rodovo podmieneného násilia – prehľadová štúdia, WAVE, 2011, Viedeň, str. 23-67, http://www.wave-

network.org/sites/wave.local/files/03_mapping_slovakian.pdf 
64 Tamtiež, s. 7-21 

http://www.wave-network.org/sites/wave.local/files/03_mapping_slovakian.pdf
http://www.wave-network.org/sites/wave.local/files/03_mapping_slovakian.pdf
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jednoduché overenie, či boli predpísané postupy dodržané a v akej kvalite. Pre zamestnancov 

a zamestnankyne inštitúcií môžu byť štandardizované metodiky a jednoznačné smernice veľmi 

nápomocné pretože zabraňujú situáciám, v ktorých by to, či ide o násilie alebo nie, prípadne 

vyhodnocovanie miery ohrozenia ženy a detí násilím, bolo ponechané na ich individuálnom 

a subjektívnom posúdení. Samotným ženám zažívajúcim násilie a ich deťom môže existencia 

a efektívne a odborné využívanie takýchto metodík a smerníc v praxi priniesť zvýšenie bezpečia 

a ochrany a vyššiu dôveru v inštitúcie. V neposlednom rade prispievajú štandardizované metodiky 

k znižovaniu miery sekundárnej viktimizácie žien zo strany pracovníkov a pracovníčok inštitúcií. Ich 

používanie v praxi je totiž podmienené scitlivením a špeciálnym zaškolením pracovníčok 

a pracovníkov inštitúcií, ktoré smeruje nielen k jednotnému chápaniu ich aplikácie, ale aj k hlbšiemu 

porozumeniu príčin, dopadov a dynamiky násilia páchaného na ženách. 

 Rovnako ako v oblasti vzdelávania a odbornosti ukázala analýza súčasného stavu to, že 

štandardizované metodiky pre identifikáciu násilia, odhad nebezpečenstva a manažment bezpečia 

používajú najmä špecializované poradenské centrá. Majú tiež zavedené jednoznačné postupy 

a smernice pre riešenie prípadov násilia páchaného na ženách. Ich expertíza v tejto oblasti je preto pre 

budovanie multiinštitucionálnej spolupráce neoceniteľná a mala by byť aj jasne uznaná. Metodiky pri 

riešení prípadov násilia páchaného na ženách používa aj polícia a niekoľko zdravotníckych subjektov 

a nešpecifických podporných služieb. Väčšinou však nejde o systémové opatrenie používané jednotne 

a plošne všetkými útvarmi/pracoviskami a chýbajú údaje o ich účinnosti a vyhodnocovaní ich 

používania.  

 Pre multiinštitucionálnu spoluprácu môže byť existencia a využívanie metodík a smerníc 

v praxi veľkým prínosom v tom, že umožní jednoduchšie zosúladenie, koordináciu a vyhodnocovanie 

intervencií a postupov. 

 

9) Strategické materiály a akčné plány 

 Význam strategických materiálov pre samotnú multiinštitucionálnu spoluprácu sme spomínali 

v predošlej kapitole o východiskách, cieľoch a princípoch. Rovnako to platí ja v prípade jednotlivých 

inštitúcií, ktoré a podieľajú na riešení problematiky násilia páchaného na ženách. Keďže štátne 

a verejné inštitúcie a MVO sa v mnohých ohľadoch líšia a majú odlišné štruktúry a výkonné zložky, 

strategické materiály a akčné plány môžu existovať ja na viacerých úrovniach (napr. na úrovni 

rezortov najmä v prípade štátnych inštitúcií a aj na regionálnej a miestnej úrovni v prípade samospráv 

a MVO a aj štátnych inštitúcií). Z analýzy východiskovej situácie vyplynulo, že viac ako polovica 

inštitúcií zastúpených v regionálnych MS skupinách nemá žiadne strategické materiály k násiliu 

páchanému na ženách. Niektoré inštitúcie (napr. polícia alebo niektoré zo samospráv) majú širšie 

strategické materiály, v ktorých je, ako jedna z oblastí, spomenutá aj problematika násilia páchaného 

na ženách. Absenciu strategických materiálov a akčných plánov pomenúvajú ako slabú stránku 

v SWOT analýze takmer všetky regionálne MS skupiny. Na druhej strane sa dá ako veľmi pozitívne 

vnímať to, že mnohé inštitúcie a organizácie v regionálnych MS skupinách považujú ich existenciu 

za dôležitú. 

 Ak má inštitúcia strategický materiál špeciálne pre oblasť prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách, vytvára ním nevyhnutný základ pre to, aby všetci jej zamestnanci a všetky 

zamestnankyne vnímali, že ich inštitúcia považuje prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 

za jednu zo svojich priorít a za vážny spoločenský problém, ktorý si zaslúži špeciálnu pozornosť 

a prístup. Nevyhnutným predpokladom pre to, aby to takto ľudia pracujúci v inštitúcií vnímali je, že 

ide o strategický materiál, ktorý má jasnú oporu a pozíciu aj pri tvorbe rozpočtu inštitúcie a nejde len 

o formálne prijatie takéhoto dokumentu, ale o skutočný záväzok, ktorý inštitúcia napĺňa konkrétnymi 

krokmi. 
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 Strategické materiály a akčné plány pre oblasť prevencie a eliminácie násilia páchaného 

na ženách by mali byť samostatné materiály, ktoré sú adekvátnym spôsobom začleňované do tvorby 

širších plánov a stratégií inštitúcie. Ako bolo spomenuté v kapitole 4, pre plnenie akčných plánov 

a stratégií je kľúčové vyčlenenie adekvátnych finančných a ľudských zdrojov v inštitúcií, ako aj ich 

systematické vyhodnocovanie a obnovovanie na ďalšie obdobia. 

 

10) Zber údajov 

 Menej ako polovica inštitúcií, ktoré odpovedali na otázky v dotazníku k súčasným 

možnostiam a limitom poskytovania ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie, uviedla, že 

zbiera špecifické údaje o násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch. Takmer žiadna inštitúcia 

alebo organizácia (s výnimkou inštitúcií zastúpených v trestno-právnej sekcii) nezbiera údaje 

o sexuálnom násilí na ženách. Z dotazníkov je zjavné aj to, že údaje, ktoré zbierajú jednotlivé 

inštitúcie sa veľmi líšia, nie sú porovnateľné a často sa nezbierajú a/alebo nevyhodnocujú špecificky 

pre cieľovú skupinu ženy zažívajúce násilie alebo násilie páchané na ženách. 

 Efektívny zber údajov založený na špecifických a porovnateľných údajoch za jednotlivé 

inštitúcie a organizácie zohráva kľúčovú rolu pri nastavovaní politík a stratégií, ako aj výpočte 

primeraných finančných prostriedkov, ktoré je potrebné na systémové riešenie problematiky násilia 

páchaného na ženách vyčleniť na strane štátu a jednotlivých rezortov. Preto je existencia takéhoto 

zberu údajov ďalšou z dôležitých podmienok pre efektívne nastavenie a fungovanie systému 

multiinštitucionálnej spolupráce v budúcnosti. 
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ZÁVER 
 

 Multiinštitucionálna spolupráce je jedným z nástrojov účinnej prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách. Ak chcú štáty budovať systém multiinštitucionálnej spolupráce, je potrebné 

zabezpečiť splnenie niekoľkých nevyhnutných podmienok pre to, aby takýto systém mohol byť 

skutočne účinný a dobre fungujúci. 

 Regionálne skupiny multiinštitucionálnej spolupráce identifikovali 10 takýchto podmienok 

a svoje závery založili na súčasnej situácii a praxi v tejto oblasti v rámci rôznych inštitúcií 

a organizácií. Ich závery podporujú aj skúsenosti z iných krajín, kde už existujú systémy 

multiinštitucionálnej spolupráce. Skúsenosť zo zahraničia nám zároveň ukazuje, že vybudovanie 

funkčného a účinného systému multiinštitucionálnej spolupráce nejaký čas trvá a je dobré ho kvalitne 

nastaviť. Modely multiinštitucionálnej spolupráce z iných krajín môžu byť iste inšpiráciou, avšak 

prevzatie systému z jednej krajiny, ktoré sa môže javiť ako najjednoduchšia cesta, vôbec nemusí 

reflektovať situáciu a realitu v inej krajine. 

 Predložený dokument zachytáva multiinštitucionálnu spoluprácu na Slovensku, jej súčasný 

stav a odporúčania, prináša ojedinelý, cenný a celostný pohľad na súčasnú situáciu v oblasti 

poskytovania ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, ktorý vzišiel 

z poznatkov a praktických skúseností rôznych štátnych a verejných inštitúcií a mimovládnych 

organizácií. Zároveň ponúka konkrétne odporúčania pre systémové zmeny potrebné na to, aby aj 

na Slovensku mohol v budúcnosti vzniknúť kvalitný a účinný systém multiinštitucionálnej spolupráce. 

V neposlednom rade je z práce regionálnych skupín multiinštitucionálnej spolupráce a inštitúcií a 

organizácií, ktoré boli ich súčasťou možné vnímať potrebu koordinovanej spolupráce medzi 

inštitúciami a organizáciami a záujem podieľať sa na takejto systémovej zmene. Napriek mnohým 

prekážkam, ktoré boli v procese tvorby materiálu identifikované, je možné takýto záujem považovať 

za dobrý začiatok pre ďalšie spoločné úsilie smerujúce k tomu, aby si ženy v našej krajine mohli plne 

uplatňovať právo na sebaurčenie a žiť život bez násilia a strachu, na ktorý majú právo, rovnako ako aj 

ich deti. 
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Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

Zoznam subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

na území ŽSK. Dostupné na: http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-

veci/zoznam-subjektov-ktore-vykonavaju-opatrenia-socialnopravnej-ochrany-deti-socialnej-

kurately-uzemi-zsk.html 

WAVE Report 2014: Specialised Women Services And New Tools For Combating Gender Based 

Violence in Europe, Women Against Violence Europe, Vienna, 2014, str. 72; 

http://www.wave-

network.org/sites/default/files/WAVE%20Country%20Report%202014_Final_02.07.15.pdf  
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Príloha 1  - Oslovovací list  

 

OSLOVOVACÍ LIST NA INŠTITÚCIE OHĽADNE SPOLUPRÁCE NA PROJEKTE 

V OBLASTI MULTIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE 

 

 

 

 

 

 
 

Národný projekt: Podpora eliminácie a prevencie násilia na 

ženách 

 

 

Vážený pán, vážená pani, 

 

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informoval/a o realizácii Národného projektu: Podpora 

eliminácie a prevencie násilia na ženách, ktorý sa realizuje vďaka finančným prostriedkom 

Európskeho sociálneho fondu a jeho riešiteľom je Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) a zároveň 

Vás požiadal/a o spoluprácu Vašej inštitúcie/organizácie pri vyplnení priloženého dotazníka.  

 

Národný projekt je zameraný na niekoľko oblastí problematiky násilia páchaného na ženách a jednou 

z nich je aj oblasť multiinštitucionálnej spolupráce. V rámci tohto cieľa projektu vznikli vo všetkých 

krajoch SR regionálne pracovné skupiny, ktoré budú spolupracovať pri vytváraní hlavného výstupu 

projektu v tejto oblasti, ktorým je manuál pre multiinštitucionálnu spoluprácu v oblasti eliminácie 

a prevencie násilia na ženách. Viac informácií o oblastiach a cieľoch, ktoré Národný projekt rieši 

nájdete na webovej stránke Inštitútu pre výskum práce a rodiny: 

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=49&lan

g=sk  

 

Súčasťou prípravy manuálu pre multiinštitucionálnu spoluprácu je aj analýza súčasného stavu 

poskytovania ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie zo strany rôznych verejných 

a štátnych inštitúcií, ktoré so ženami prichádzajú do kontaktu, ako aj mimovládnych organizácií. 

Priložený dotazník je zameraný na mapovanie niekoľkých oblastí, ako sú napr. oblasť kompetencií, 

oblasť ľudských zdrojov, zber údajov a spolupráca a iné. Výsledky tohto mapovania, ktoré prebehne 

vo všetkých krajoch, budú využité na formulovanie už existujúcich funkčných mechanizmov ochrany, 

pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie, ako aj na pomenovanie nedostatkov a príležitostí na ich 

odstránenie.  

 

Potreba systému koordinovanej spolupráce inštitúcií a organizácií vychádza z praxe a z poznania, že 

žiadna inštitúcia alebo organizácia nedokáže riešiť problematiku násilia páchaného na ženách 

osamote. Násilie páchané na ženách je jedným z najvážnejších porušovaní ľudských práv žien 

a funkčný systém koordinovanej spolupráce je jedným z krokov k účinnejšej ochrane ľudských práv 

a životov žien a zároveň prispením k tomu, aby ženy mohli žiť sebaurčujúci život bez násilia, na ktorý 

majú právo. 

 

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a vyplnenie priloženého dotazníka. 

S úctou 

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=49&lang=sk
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=49&lang=sk
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Príloha 2 – Dotazník  

 

 

DOTAZNÍK K MAPOVANIU VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE 

V OBLASTI POSKYTOVANIA OCHRANY, POMOCI A PODPORY ŽIEN ZAŽÍVAJÚCICH 

NÁSILIE 

 

A. Očakávania inštitúcií/organizácií k multiinštitucionálnej spolupráci v oblasti násilia 

páchaného na ženách 

 

1. Čo očakávate od spolupráce s inými inštitúciami pri riešení problematiky násilia páchaného na 

ženách?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Čo by podľa Vás malo byť cieľom multiinštitucionálnej spolupráce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mohla by byť takáto spolupráca prínosná konkrétne pre Vašu inštitúciu? Ak áno, tak v čom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Čo si myslíte, že by mohla priniesť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom? 
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B. Kompetencie a kapacity inštitúcie/organizácie  

 

1. Aký je vo Vašej inštitúcií/organizácii pomer prípadov násilia páchaného na ženách v intímnych 

vzťahoch a inej agendy? (uveďte zdroj údajov alebo uveďte približné percentuálne vyjadrenie tohto 

pomeru) 

  

 

 

 

 

2. Aké sú legislatívne určené povinnosti a možnosti inštitúcie v prípadoch násilia páchaného na ženách 

v intímnych vzťahoch a aké právne normy ich upravujú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uvítali by ste rozšírenie kompetencii Vašej inštitúcie/organizácie v súvislosti s ochranou 

a pomocou ženám zažívajúcim násilie? Ak áno, o ktoré kompetencie by išlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Riadi sa vaša inštitúcia/organizácia pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim násilie 

konkrétnymi metodikami, smernicami a/alebo postupmi?  

 

 Áno      Nie 

 

5. Ak áno, akými? (uveďte názov a účel smernice) 
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6. Má Vaša inštitúcia/organizácia strategické materiály, ktoré sa týkajú riešenia problematiky násilia 

páchaného na ženách? (plány rozvoja, akčné plány, strategické plány a podobne)  

 

 Áno      Nie 

 

 

7. Ak áno, vymenujte konkrétne, o aké strategické materiály ide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ľudské zdroje, kapacity a vzdelávanie  

1. Máte určenú pracovníčku/ka / pracovníčky/kov, ktorí/ktoré sú určení/é iba pre pomoc ženám 

zažívajúcim násilie? (uveďte počet a pozíciu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sú podľa Vášho názoru personálne kapacity pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie vo vašej 

inštitúcii/organizácii dostatočné? 

 

 Áno      Nie 

 

 

3. Majú zamestnanci/kyne Vašej inštitúcie/organizácie špeciálne zaškolenie pre prácu so ženami 

zažívajúcimi násilie?  

 

 Áno      Nie 

 

 

4. Ak áno, vyplňte nasledujúce údaje: 

 

Názov vzdelávania:  
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Subjekt, ktorý vzdelávanie poskytol: 

Rozsah hodín:  

Obsah vzdelávania: 

Počet zaškolených zamestnancov/zamestnankýň: 

Pozícia zaškolených zamestnancov/zamestnankýň v rámci inštitúcie: 

Išlo o: 

 

 jednorazové vzdelávanie/zaškolenie   povinné vzdelávanie/zaškolenie 

  

 opakované vzdelávanie/zaškolenie   dobrovoľnévzdelávanie/zaškolenie 

 

 

D: Konkrétna forma pomoci 
 

1. Akým spôsobom sa Vaša inštitúcia/organizácia dostáva do kontaktu so ženami zažívajúcimi 

násilie? 

 

 

 

 

 

 

2. Zisťujete štandardne, ak sa na Vašu inštitúciu/organizáciu s akýmkoľvek problémom obráti nejaká 

žena, či zažíva/la násilie? 

 

 Áno      Nie 

 

 

3. Aké konkrétne formy ochrany, pomoci a podpory poskytuje Vaša inštitúcia/organizácia ženám 

zažívajúcim násilie a/alebo ich deťom? (napr. ubytovanie, poradenstvo, atď.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Požívajú zamestnanci/kyne Vašej inštitúcie/organizácie nejaký nástroj/metodiku na identifikáciu 

toho, či žena zažíva/la násilie?  

 

 Áno      Nie 

 

5. Ak áno, o aký nástroj/metodike ide? (uveďte názov) 
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6. V čom si myslíte, že je pomoc a ochrana žien zažívajúcich násilie zo strany Vašej 

inštitúcie/organizácie, pre ženy účinná a nápomocná. Uveďte konkrétne formy/postupy, ktoré 

považujete za účinné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Čo konkrétne by Vašej inštitúcií/organizácií pomohlo pre zefektívnenie pomoci ženám 

zažívajúcim násilie? 

 

 zmena legislatívy 

 posilnenie personálnych kapacít pre riešenie prípadov násilia páchaného na ženách 

 

  systematické špecializované vzdelávanie a tréningy v téme násilia páchaného na ženách 

 zvýšenie úrovne zručností a kompetencií zamestnancov/kýň pre prácu so ženami zažívajúcimi  

násilie 

 vyčlenenie špecializovaných pracovníkov/čok alebo tímov pre prácu so ženami zažívajúcimi 

násilie 

 navýšenie finančných prostriedkov pre riešenie problematiky násilia páchaného na ženách 

 iné (uveďte konkrétne, čo to je) 

 

 

 

 

E: Spolupráca 

1. S ktorými inými inštitúciami/organizáciami spolupracujete pri poskytovaní pomoci ženám 

zažívajúcich násilie?  
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2. Čo je cieľom tejto spolupráce a ako dlho trvá? (pokiaľ spolupracujete s viacerými 

inštitúciami/organizáciami, uveďte cieľ a dĺžku trvania ku každej z nich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ako hodnotíte túto spoluprácu, na škále 1 – 5, školské hodnotenie. 

 

 1  2   3   4   5 

 

4.  Táto spolupráca je: 

 

         neformálna    formalizovaná  

 

5. Ak je formalizovaná, uveďte ako (napr. memorandom o porozumení, zmluvou o spolupráci 

a podobne) 

 

 

 

 

 

6. Aké sú z vašej skúsenosti prekážky a nedostatky vzájomnej spolupráce s inými inštitúciami/ 

organizáciami? 

 

 legislatívne a systémové    

 

 nedostatok záujmu 

 

 nedôvera 

 

  iné 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pociťujete absenciu spolupráce s nejakou konkrétnou inštitúciou/organizáciou? S ktorou?  
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F: Zber údajov 

1. Aké údaje špecificky sa týkajúce násilia páchaného na ženách zbiera a vyhodnocuje Vaša 

inštitúcia/organizácia? (napr. počet prípadov násilia, počet žien zažívajúcich násilie a pod.) 

 

 

 

 

 

 

2. Ak také údaje existujú, uveďte prosím čísla za posledné 3 roky (pre kraj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aké údaje špecificky sa týkajúce sexuálneho násilia páchaného na ženách zbiera 

a vyhodnocuje Vaša inštitúcia/organizácia?  

 

 

 

4. Ak také údaje existujú, uveďte prosím čísla za posledné 3 roky (pre kraj) 

 

 

 

 

Ďakujeme Vám za vyplnenie tohto dotazníka a za Váš čas. Vyplnený dotazník, prosím, 

pošlite  e-mailom na nižšie uvedené kontakty alebo odovzdajte regionálnej koordinátorke 

alebo koordinátorovi multiinštitucionálnej spolupráce alebo zástupkyni/zástupcovi Vašej 

inštitúcie/organizácie v Regionálnej pracovnej skupine. 

Kontaktná osoba:    
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