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Anotácia:
Analýza zachytáva proces vzniku Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, základné
východiská, opis činnosti a financovanie. Jadrom správy je analýza dát reportingového
systému Národnej linky a miera vyťaženosti linky vzhľadom na frekvenciu prichádzajúcich
a prijatých hovorov v rôznych časových intervaloch. Analýza dát evidenčnej databázy
poskytuje zase anonymizované údaje o ženách so skúsenosťou s násilím, ktoré vyhľadali
pomoc linky. Výsledky analýzy sú využiteľné pre budúce nastavenie personálnych
a technických kapacít linky, ako aj na generalizovanie poznatkov o násilí páchanom na
ženách.
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Annotation:
The analysis captures the process of establishing of the National Hotline for Women
Survivors of Violence, background standards, and description of activities and financing. The
core of the report consists of data analysis from reporting system, indicating the congestion
rate in regard to frequency of incoming and answered calls in various time periods. On the
other hand, the evidence data analysis provides anonymized information on women
survivors of violence. The results are usable for the future setting up of the personal and
technical capacities of the hotline, and for knowledge-base on violence against women as
well.
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Úvod
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (ďalej ako „NLŽ“) bola zriadená v rámci
Národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, prijímateľom ktorého bol
Inštitút pre výskum práce a rodiny a odborným garantom odbor rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí MPSVR SR. Cieľovou skupinou NLŽ sú primárne ženy zažívajúce násilie, ktorým
je poskytovaný nepretržitý (24/7/365) a bezplatný bezpečný priestor na dôverný a anonymný
rozhovor, krízová pomoc, informácie o násilí na ženách, asistencia a delegovanie na
nadväzujúce služby podpory a ochrany podľa potrieb žien a ich detí.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie bola zriadená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Kvalitatívne parametre NLŽ
a jej ďalšie nastavenie sleduje minimálne štandardy Rady Európy 1 a článok 24 Dohovoru
Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu,
ktorý vláda Slovenskej republiky podpísala a ktorý by mal byť pripravený na ratifikáciu
Národnou radou SR. 2
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie bola zriadená s podporou Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a odborom rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí, ako aj za podpory vedenia Inštitútu pre výskum práce a rodiny – zriaďovateľa
NLŽ. Vecné a obsahové parametre linky boli nastavované v spolupráci so ženskými
mimovládnymi organizáciami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s prevádzkami
špecializovaných krízových liniek pre ženy zažívajúce násilie. Finančne bolo zriadenie
a prevádzka NLŽ zabezpečená vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, vrátane 15% spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie začala svoju ostrú prevádzku 1. 2. 2015
a realizované boli viaceré sprievodné aktivity zamerané na uvedenie linky do systému
integrovanej pomoci, na vstupné vzdelávanie poradkýň na linke, na medializáciu čísla
a činnosti linky pre zvýšenie povedomia a dostupnosti služby, ako aj na nastavenie
spolupráce s ostatnými pomáhajúcimi organizáciami a inštitúciami. Od začiatku fungovania
NLŽ boli nastavené mechanizmy monitoringu činnosti linky a zaznamenávania informácií,
ktoré sú predmetom nasledujúcej analýzy.
Zdrojmi údajov predmetnej analýzy sú dáta z dvoch druhov databáz. Reportingový systém
Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie poskytuje údaje o volaniach na a z čísla 0800
212 212 zaznamenávané technológiou call-centra pri každom volaní. Evidenčná databáza
Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je zase osobitne štruktúrovaným systémom
zaznamenávania demografických a iných premenných o volajúcich osobách a prípadoch
násilia volajúcich žien. Zatiaľ čo reportingový systém je využívaný najmä na analýzu
vyťaženosti telefonickej linky, analýza údajov z evidenčnej databázy poskytuje informácie
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o ženách so skúsenosťou s násilím a má potenciál generovať poznatky o násilí na ženách
ako takom.
V analýze dát neuvádzame skutočnosti, ktoré môžu jednotlivé ženy volajúce na linku
identifikovať. Zámerne nie sú uvedené aj viaceré bezpečnostné opatrenia NLŽ, ktoré zvyšujú
bezpečie a dôvernosť poskytovanej podpory a ochrany žien/osôb volajúcich na linku.
Referenčným obdobím analýzy dát je obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015.
Cieľmi správy/analýzy sú:
•

podať ucelené informácie o politických a legislatívnych rámcoch NLŽ, východiskových
štandardoch, personálnom zabezpečení a rámcoch činnosti; zaznamenať
chronologický proces vzniku linky, vrátane jeho prípravnej fázy, z dôvodu
zdokumentovania množstvo práce a úsilia, ktoré si zriadenie NLŽ vyžadovalo (
kapitola 2.),

•

definovať základné analytické kategórie a nastaviť škálu preťaženosti NLŽ;
analyzovať vyťaženosť Národnej linky pre ženy vzhľadom na rôzne časové parametre
(mesiace, dni v týždni, pracovné zmeny), s cieľom zistiť mieru preťaženosti NLŽ
v roku 2015 ako podklad pre jej ďalšie nastavenie ( kapitola 3.),

•

analyzovať efektívnosť NLŽ z hľadiska počtu žien zažívajúcich násilie využívajúcich
služby NLŽ v referenčnom období, charakteristicky žien, druhy zažitého násilia, druh
poskytnutej pomoci, informácie o iných osobách volajúcich na NLŽ, ako aj
ne/dostatkovosť nadväzujúcich služieb pre ženy zažívajúce násilie ( kapitoly 4. – 7.),

•

poskytnúť prehľad o spôsoboch popularizácie služieb a čísla NLŽ
načrtnúť výzvy do budúcnosti a odporúčania ( kapitoly 8. – 9.).

v roku 2015,

Predkladaný dokument je koncipovaný ako ročná správa o činnosti NLŽ a obsahuje aj
analýzu dát využiteľných pre odporúčania pre technické a personálne zabezpečenie NLŽ
v nasledujúcom období.
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Hlavné zistenia a odporúčania
Desaťpercentná ročná prevalencia fyzického a/alebo sexuálneho násilia na ženách na
Slovensku a 27% nedostatkovosť priestoru pre dôverný rozhovor a morálnu podporu pre
ženy so skúsenosťou s násilím ( FRA, 2012) sú len dva z mnohých dôvodov pre zriadenie
Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie ( ďalej ako „NLŽ“).
Politickým rámcom pre zriadenie špecializovanej linky je najmä článok 24 Dohovoru Rady
Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na
medzinárodnej úrovni a Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na
roky 2014 – 2019 na úrovni národnej. Legislatívne je NLŽ ukotvená v zákone č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Proces vzniku NLŽ bol náročný vzhľadom na viacero simultánne prebiehajúcich projektov
a vzhľadom na pravidlá čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu,
z ktorého bola NLŽ podporená v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na
ženách.
Východiskovými štandardmi NLŽ sú minimálne štandardy Rady Európy, z ktorých
bezplatnosť, nepretržitý 24/7 režim, špecializácia na ženy zažívajúce násilie, dôvernosť
a niektoré štandardy bezpečia, ochrany a dostupnosti linka už dodržiava. Viaceré štandardy
však naplnené neboli a treba zabezpečiť ich postupné dodržiavanie v nadchádzajúcom
období. Ide napríklad o štandard zavedenia externej evaluácie, vypracovanie protokolov
o medziinštitucionálnej spolupráci, zabezpečiť dostupnosť pre ženy hovoriace iným ako
slovenským jazykom, navrhnúť a zaviesť systém šírenia a popularizácie čísla linky a pod.
Na linke v roku 2015 pracovala vedúca a 7 poradkýň, ktoré prešli 190 hodinovým
špecializovaným vzdelávaním, zostaveným viacerými mimovládnymi organizáciami,
právnikmi/čkami a zamestnancami Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky. Poradkyne pracovali v 3-zmennom pracovnom režime, pričom počas
dňa a v pracovných dňoch pracovali po 2 poradkyne, počas nočných zmien a počas
víkendov po jednej poradkyni.
Hlavnou cieľovou skupinou NLŽ sú ženy zažívajúce násilie, ktorým je prostredníctvom NLŽ
poskytovaný dištančnou formou bezpečný priestor na rozhovor, krízová pomoc,
informácie, asistovanie a delegovanie na nadväzujúce služby. NLŽ neposkytuje osobné
konzultácie, osobné sprevádzanie alebo ubytovanie. Asistuje však pri sprostredkovaní týchto
druhov podpory. Národná linka pre ženy je súčasťou integrovaného systému ochrany a
podpory a je závislá od dostupnosti širokej siete pomoci.
Prípravná fáza a ostrá prevádzka NLŽ počas roku 2015 bola financovaná z ESF v rámci
národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách a na personálne a technické
zabezpečenie NLŽ bolo počas 18 mesiacov vynaložených 192 215 EUR, čo predstavuje
70,1% z celkovej alokovanej sumy na zriadenie a fungovanie nonstop linky v rámci
predmetného projektu. Ak prepočítame z danej sumy 15% spolufinancovanie ESF zo
štátneho rozpočtu SR, možno konštatovať, že zo štátneho rozpočtu bolo do konca roku
2015 na NLŽ vynaložených 28 832,25 EUR.
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V roku 2015 bolo celkovo prijatých 4 977 hovorov, čo predstavuje 74,3% zo všetkých
prichádzajúcich hovorov na číslo 0800 212 212. Celkovo bolo prevolaných 809 hodín
s priemernou dĺžkou jedného hovoru 9,5 minúty.
Z neprijatých hovorov bolo 84% presmerovaných do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho
hovoru (obsadenosti linky), 16% neprijatých hovorov bolo zrušených samotnou volajúcou
osobou.
Pre optimálne nastavenie linky, definované ako 100% prijatých hovorov zo všetkých
prichádzajúcich hovorov, sme zisťovali vyťaženosť linky. Na základe stanovenej arbitrárnej
miery preťaženosti, kde nízka miera znamenala menej ako 100% a viac ako 90% prijatých
hovorov z prichádzajúcich hovorov, stredná miera menej ako 90% a viac ako 70% a vysoká
miera preťaženosti linky menej ako 70%, možno konštatovať, že v roku 2015 bola linka
celkovo stredne preťažená ( 74,3%).
Počet prichádzajúcich hovorov z hľadiska jednotlivých mesiacov značne varioval. Najviac
hovorov NLŽ zaznamenala v mesiacoch marci a október. Počas väčšiny mesiacov bola linka
stredne preťažená ( %-podiel prijatých hovorov bol v intervale od 90% do 70%), v troch
mesiacoch bola však NLŽ vysoko preťažená ( %-podiel nižší ako 70%).
Vzhľadom na dni v týždni najviac hovorov prichádzalo v pondelky a štvrtky. Počet hovorov
počas víkendov tvorí 20% zo všetkých prichádzajúcich hovorov. Preťaženosť linky
vzhľadom na dní v týždni dosiahla strednú mieru. Nie však počas sobôt, kedy podiel
prijatých hovorov dosahuje v priemere 69% a teda vysokú mieru preťaženosti.
Vzhľadom na pracovné zmeny najviac hovorov na číslo 0800 212 212 prichádzalo počas
poobedňajšej zmeny medzi 14:01 až 22:00 hod. Podiel prichádzajúcich hovorov počas
nočných zmien tvorí 11,3 % zo všetkých prichádzajúcich hovorov. Počas doobedňajších
a poobedňajších zmien dosahovala linka strednú priemernú preťaženosť, počas
nočných zmien však bola linka vysoko preťažená.
Vysoká preťaženosť linky bolo spôsobená najmä v tých mesiacoch, v dňoch v týždni
a pracovných zmenách, kedy bola na linke iba jedna poradkyňa. Dôvodom môže byť
nastavenie pracovného režimu alebo čerpanie dovoleniek. Odporúčame preto posilniť
pracovné zmeny s jednou poradkyňou a minimalizovať obdobia, kedy je na linke
k dispozícií iba jedna funkčná linka.
Počet prichádzajúcich hovorov môže ovplyvňovať viacero faktorov. Jedným z nich môže byť
počet uverejnení čísla linky v médiách, aktuálne medializovanie prípadov násilia páchaného
na ženách (napr. vrážd žien), reálne zvýšená prevalencia násilia na ženách a pod. Hlbšia
analýza faktorov, ktoré môžu zvyšovať počet prichádzajúcich hovorov v danom mesiaci nie
je možná vzhľadom na chýbajúce údaje. Pre zvýšenie počtu hovorov odporúčame čo
najčastejšiu medializáciu a využívanie všetkých komunikačných kanálov na pravidelné
zverejňovanie čísla NLŽ.
V roku 2015 bolo osobitnou databázou NLŽ evidovaných 2 829 hovorov od žien so
skúsenosťou s násilím, čo tvorí 57% zo všetkých prichádzajúcich hovorov. Celkovo
išlo o 495 žien so skúsenosťou s násilím, ktoré volali v priemere 5,7-krát v závislosti od
konkrétnej situácie.
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Evidenčná databáza NLŽ poskytuje aj ďalšie dôležité informácie o ženách so skúsenosťou
s násilím a násilí ako takom. Poznatky sú však generované len na základe anonymizovaných
evidovaných údajov poradkyňami počas hovoru so ženou, a nemožno ich vzťahovať na celú
populáciu žien zažívajúcich násilie.
Najčastejšia volali ženy z Bratislavského a Košického kraja, vo veku 31 – 49 rokov. Volajúce
ženy najčastejšie žili v násilnom vzťahu 1 – 5 rokov a najčastejšie zažívali psychické násilie
(97,4% volajúcich žien) a fyzické násilie (67,9%). Zo 495 žien bolo 40% identifikovaných
ako rizikových klientok, t.j. v nebezpečenstve opakovaného násilia, závažných zranení
alebo usmrtenia alebo stupňovania násilia.
Takmer 48% žien zažívajúcich násilie a volajúcich na linku malo aspoň jedno maloleté
dieťa a 15% žien referovalo, že násilný muž/osoby sa správali násilne aj voči deťom.
Dvadsať percent žien uviedlo, že deti boli svedkami násilia.
Na základe rozhovoru so ženami volajúcimi na linku bolo zisťované pohlavie a vzťah
násilnej osoby ku žene. Z evidovaných násilných osôb muži tvorili takmer 98%, z toho
(ex)manželia a (ex)partneri spolu 85,7% zo všetkých mužov. Ďalšími najčastejšie
označenými násilnými mužmi boli synovia (7%), otcovia a bratia ( celkovo viac ako 4%).
Zo žien zažívajúcich násilie bolo 27,3% takých, ktoré o svojich skúsenostiach
s násilím hovorili prvýkrát v živote. Väčšina žien však v minulosti vyhľadala iný druh
pomoci, napríklad políciu, viaceré podali trestné oznámenie, kontaktovali právnika/čku alebo
sa zdôverili rodine.
Sledovali sme, aký druh podpory a ochrany bol ženám poskytnutý Národnou linkou.
Poradkyne na linke najčastejšie poskytli ženám kontakty na mimovládne
organizácie/inštitúcie (293-krát), poskytli podporujúci a posilňujúci rozhovor bez ďalšej
pomoci (83-krát), ale aj priamo asistovali žene pri hľadaní bezpečného bývania (v 37
prípadoch). V 17 prípadoch na základe súhlasu pani privolali políciu a 7-krát priamo
asistovali pri zásahu polície. Pri poskytovaní podpory a ochrany sa potvrdil význam
bezplatnosti linky a možnosti presmerovania hovorov na linku z inej inštitúcie/organizácie
a opačne.
Na linku v roku 2015 volalo aj 134 ľudí z okolia ženy, ktorá zažívala násilie. Z toho 74%
tvorili ženy, najčastejšie priateľky alebo známe/i, ale aj rodinní príslušníci. Z celkového
počtu 66 volajúcich mužov bolo viac ako 58% z okolia ženy, 21 mužov (32% zo 66) sami
zažívali násilie. Takýmto mužom boli poskytnuté kontakty na organizácie venujúce sa
domácemu násilie.
Na základe skúseností poradkýň sme identifikovali ne/dostatkovosť nadväzujúcich
služieb. Nedostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy možno indikovať
najmä v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Z hľadiska niektorých špecifických
odborností môže ísť o nedostatočné kapacity špecializovaných poradkýň alebo bezplatného
právneho poradenstva. Výrazným nedostatkom sú poradkyne či zariadenia špecializované
na sexuálne násilie. Nedostupnosť bezpečného ubytovania, najmä z hľadiska okamžitého
riešenia krízovej situácie, bola identifikovaná opakovane v Banskobystrickom kraji, ale aj
celkovo v južných okresoch Slovenska, počas víkendov, v dôsledku nezabezpečenia
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bezbariérovosti a bezplatnosti, pre rómske ženy a pre nezohľadnenie špecifických potrieb
žien, ako je napríklad slabozrakosť a pre ženy so závislosťou na alkohole.
NLŽ bolo počas sledovaného obdobia popularizovaná viacerými mediálnymi aktivitami
a činnosťami, napr. tlačovou besedou MPSVR SR, workshopom na iniciáciu NLŽ do
systému integrovanej pomoci, prípravou infoplagátov aj v cudzích jazykoch a podobne.
Pritom viaceré plánované aktivity neboli naplnené (napr. zriadenie webu linky).
Najväčšími výzvami do budúcnosti je rozšírenie špecializovanej podpory a ochrany aj cez
bezpečný chat a e-mail, nastavenie systému supervízie, kontinuálne vzdelávanie poradkýň,
nastavenie systému spolupráce a propagácie NLŽ, ako aj postupné napĺňanie ďalších
štandardov.

Key findings and recommendations
The 10 per cent annual prevalence of physical and / or sexual violence against women in
Slovakia and 27% shortages of space for talking to somebody and moral support for women
experiencing violence ( FRA, 2012) are two of more reasons for establishing of the National
Hotline for Women Survivors of Violence 0800 212 212 (hereafter as “NHW”).
The policy framework for the establishment of the specialized hotline is mainly the Article
24 of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against
women and domestic violence at the international level and the National Action Plan for
the Prevention and Elimination of Violence against Women for the years 2014 - 2019 at the
national level. Legislatively the NHW is anchored in the Act. 448/2008 Coll. on social
services and on amending and supplementing Law no. 455/1991 Coll. on Trades (Trade Act)
as amended.
The process of NHW establishment was complicated given by more, simultaneously
implementing projects and rules of spending finances from European Social Fund from which
the National Hotline for women Survivors of Violence had been supported within the national
project of Preventing and eliminating violence against women
The Minimum Standards of the Council of Europe are the background standards for
NHW. The standards of 24/7 accessibility, free of charge, specialization in women surviving
violence, confidentiality and some standards of safety, security and availability have already
been met. However, some standards have to be yet reached gradually, for example
external evaluation, protocols for inter-institutional collaboration, ensuring accessibility for
women speaking other than Slovak language, propose and implement a system of
dissemination and popularization of the hotline number and more others.
In 2015, one senior counsellor and seven counsellors, women only, have worked at
the hotline. All counsellors have undergone a 190-hours specialized training
assembled by
several non-governmental women´s organizations, lawyers and
representatives of the Operational Centre of the Emergency Medical Service of the Slovak
Republic. In 2015, the counsellors were working in 3-shift working system. Two counsellors
were working during the daily shifts and one counsellor during the night shifts and weekdays.
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The main target group of NHW are women surviving violence, who are provided by safe
space for confident call, emergency assistance, information, and assistance by the
referral to other services, by distant form only. NHW does not provide personal
consultation, personal accompaniment or accommodation, but assists in mediating these
types of support. National hotline for women is a part of an integrated system of
support and protection and is dependent from the availability of wide services
network.
For 18 months long, during the preparatory phase and operation in 2015, the NHW was
financed by the ESF under the national project Preventing and eliminating violence against
women by the lump sum of 192 215 EUR. This represents 70.1% of the total amount
allocated for the establishment and functioning of the nonstop hotline within the project. The
15% share of state co-financing of ESF presents 28 832.25 EUR as the aliquot part from
the lump sum spent to the end of 2015.
In 2015, there were 4,977 answered calls in total, which constitutes 74.3% of all
incoming calls. Overall, 809 hours of talking time was registered with 9.5 minutes average
duration of one call.
From the number of unanswered calls, 84% were diverted to the answering machine due to
unavailability of the helpline, and 16% missed calls were cancelled by the calling person
her/himself.
The optimal setting of the hotline was defined as 100% of all immediately answered
calls of all incoming calls. The occupancy rate of the NHW was analysed. Based on the
set arbitrary rate of congestion, where low rate was less than 100% and more than 90%,
medium rate between 90-70% and high rate less than 70%, the congestion rate of NHW was
calculated. In 2015, the NHW congestion rate reached medium level in average (74,3%).
In terms of particular months the number of incoming calls considerably varied. The highest
number of incoming calls was in March and October. Regarding the months variability, the
congestion rate was medium (share of answered calls was between 90% to 70%).
Nevertheless, during three months in 2015 the congestion rate reached high level
(share of answered call was less than 70% of all incoming calls).
The disaggregation of the incoming calls by the weekdays revealed that the highest number
of calls occurred on Mondays and Thursdays. The number of incoming calls during
weekends constitutes 20% of all incoming calls. Congestion rate in terms of weekdays
was medium in average. Except of Saturdays, when the proportion of answered calls
reached about 69% of all incoming calls, constituting the high congestion rate.
Regarding the working shifts, the highest number of incoming calls were in afternoon shifts
between 14:01 to 22:00 hours. The share of incoming calls during night shifts constitutes
11.3% of all incoming calls. The morning and afternoon shifts reached medium
congestion rate, during the nights shifts the level increased to high level.
High overload rate during some months, weekends and night shifts was related to
periods when only one counsellors was on duty. This might be related to the set
working regime or to taking holidays/free days. We recommend to strengthen the
working shifts when only one counsellor is working and minimize the periods when
only one line is functional.
9
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The number of incoming calls can be affected by several factors. One of them may be the
number of media coverage on the hotline number 0800 212 212, actually publicized cases of
violence against women (e.g. a murder of woman), a real increase in prevalence of violence
against women or other factors. A deeper analysis of the factors is not possible due to data
missing. For the increase of incoming call number we recommend the most often
medialisation and the usage of all communication channels for regular popularization
of the NHW number.
In 2015, 2,829 calls from women surviving violence were recorded, which constitutes
57% of all incoming calls. Overall, there were 495 women with experience of violence, who
called 5.7 times in average, depending on their particular situation.
NHW registration database provides other important anonymized information about women
surviving violence and violence itself. However, knowledge is generated only on the basis of
anonymized data registered by counsellors during the confidential conversation with a
woman, and cannot cover the entire population of women surviving violence.
Women called most often from Bratislava and Košice regions, they were mostly 31-49 years
old, mostly living in a violent relationship for 1-5 years. Almost all women experienced
psychological violence (97.4% of women) and physical violence (67.9%). 40% of calling
women were identified as victims in risk, that means that they were threatened by
repeated violence, serious injury or even death or by escalation of violence.
Almost 48% of women surviving violence had at least one minor child and 15% of
women revealed that violent man / person behaved violently towards children as well. 20% of
women reported that children have witnessed violence.
During the interviews, women survivors of violence might revealed the gender and
relationship to violent person. 98% of violent persons were men, of which (ex)husbands
and (ex)partners accounted for 85,7% of total. Further most frequently revealed violent
men were sons (7%), fathers and brothers (more than 4% in sum).
27.3% of women surviving violence and calling the hotline talked about the
experiencing violence for the first time in their lives. Most of the women, however,
sought some kind of help in the past already, mostly contacted police, some filed criminal
charges, contacted a lawyer and/or spoke to a member of family.
We followed the kind of support and protection provided to women by the National hotline.
The counsellors most often provided women by contacts to non-governmental
organizations / institutions (293 times), provided an empowering and supporting interview
without any further help (83 times), but also directly assisted the woman in search for safe
shelters (in 37 cases). The police was contacted upon informed consent of the women for 17
times and in seven cases the direct assistance by the police intervention was provided. The
importance of the free of charge hotline and the options to divert the inbound and outbound
calls was confirmed.
There were 134 persons calling from the surroundings of women survivors of
violence, so called third persons. 74% of third persons were women, mostly friends or
family members. In regard of male callers, in total 66 men called NHW in 2015. 58% of
calling men were men calling cause of wonting to help their female acquaintances,
colleagues or family member. Twenty-one men (32% of all 66 men) revealed surviving
10
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violence themselves. The men were given contacts to organizations dealing with domestic
violence.
Based on the counsellors’ practice the shortage of related services was identified. The
lack of accessibility of specialized counselling centres for women was indicated in Trenčín
and Banská Bystrica regions. In terms of some specific expertise, there might be a lack of
specialised counsellors capacities and free legal counselling. A serious lack of specialized
counsellors for sexual violence was revealed. The unavailability of shelters, especially in
terms of immediate crisis, has been identified repeatedly in Banská Bystrica, but in all south
regions of Slovakia as well, during weekends, caused by failure to provide barrier-free
access and free of charge services. But also for not taking account of the specific needs of
women, for example impaired vision, Roma women and women addicted to alcohol as well.
The number and services of the NHW were popularized during the reference period by
several media activities and initiatives, for example by press conference of the Ministry of
Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, by the workshop to incorporate
NHW into the system of integrated support and protection, preparing posters in foreign
languages and more others. Some of the planned activities were not realised (e.g. the
establishment of a web link).
The biggest challenge for the future is to expand specialized support and protection by safe
chat and e-mail system, to setup supervision, continuing education of counsellors, to create
and implement a system of cooperation and popularisation of the NHW, and gradual
fulfilment of further standards.
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1. Vstupné údaje o násilí páchanom na ženách
Na Slovensku zažije od svojich pätnástich rokov fyzické a/alebo sexuálne násilie 34%
žien. Počas jedného roka je to 10%. Ak by sme brali do úvahy aj psychické formy násilia,
prevalencia násilia na ženách by bolo ešte vyššia, pretože skúsenosť s kontrolujúcim,
degradujúcim a iným psychickým násilím má skúsenosť 47% žien zo strany svojho partnera.
Miera výskytu násilia na ženách na Slovensko je značne vysoká a indikuje pomerne vysokú
potrebu špecializovanej podpory a ochrany žien, ktoré zažívajú násilie.
Tab. 1: Vstupné údaje pre odhad potreby
Prevalencia násilia/rok merania
Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho
násilia ( 2012)
Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho
násilia zo strany partnera (2012)
Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho
násilia zo strany inej osoby ako partnera ( 2012)
Podiel žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím ( 2012)
Podiel žien so skúsenosťou so psychickým násilím zo strany
partnera ( 2012)

Hodnota v % za referenčné obdobie
od 15 roku
Za posledných 12
veku ženy
mesiacov
34

10

23

6

22

5

10

3

47

-

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

Nenaplnené potreby žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia
zo strany partnera
S niekým sa porozprávať/morálna podpora
Praktická pomoc
Ochrana pred ďalším prenasledovaním/obťažovaním

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

Hodnota v
%
27
24
21

Kontaktovanie inštitúcií(/organizácií v dôsledku najzávažnejšieho sexuálneho a/alebo
fyzického partnerského násilia od 15 rokov veku ženy ( v % , populácia žien)
Políciu
Nemocnicu
Lekára, zdravotné stredisko alebo inú inštitúciu zdravotnej starostlivosti
Sociálne služby
Ženské azylové centrum
Organizáciu na pomoc obetiam násilia
Cirkev/náboženskú organizáciu
Právnu pomoc/ právnika
Inú službu/ organizáciu
Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012

8
10
12
4
2
2
6
9
2

Ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie zo strany partnera deklarovali vo výskume Agentúry
Európskej únie pre základné práva, že medzi ich najčastejšie nenaplnené potreby patrí
s niekým sa porozprávať a získať morálnu podporu. Aj podľa mimovládnej organizácie
Fenestra jedny z najčastejšie identifikovaných potrieb žien zažívajúcich násilie je potreba
podpory a posilnenia, potreba porozprávať sa a zdieľania. 3

Fenestra, 2015, Správa z poskytovania podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie v poradenskom centre
Fenestra za roky 2014-2015, s. 50, dostupné na:
http://www.fenestra.sk/sites/default/files/pdf/13_nfm_ofs_evaluacnaspravaporadenstvo.pdf
3
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Služby podpory a ochrany vyhľadal pomerne nízky podiel žien so skúsenosťou s násilím.
Tento stav môže naznačovať, že sieť adekvátnej pomoci alebo ich propagácia nie je
dostatočná, resp. že ženy nemajú dôveru voči inštitúciám a organizáciám.
Najzávažnejším dôsledkom zlyhania systému pomoci ženám zažívajúcim násilie sú vraždy
žien. Za obdobie od 2010 do 2014 bolo políciou celkovo evidovaných 54 skutkov vrážd žien
motivovaných osobnými vzťahmi. Z toho bolo 18 skutkov vrážd žien s podozrením na
spáchanie vraždy manželmi alebo druhmi. 4 Femicída, teda zavraždenie ženy intímnym
partnerom (manželom alebo druhom), najčastejšie v spojitosti s dlhodobým týraním alebo
eskaláciou násilia počas odchodu ženy z násilného vzťahu, tvorí viac ako 33% zo všetkých
skutkov vrážd žien motivovaných osobnými vzťahmi v rokoch 2010 - 2014.
Vstupné údaje o násilí páchanom na ženách teda indikujú, že na Slovensku zažíva násilie
viac ako 34% žien, pričom len malá časť vyhľadá pomoc. Pritom nenaplnené potreby žien so
skúsenosťou s násilím naznačujú, že ženy by privítali morálnu podporu a možnosť sa
o danej situácii porozprávať, získať praktickú pomoc a ochranu pred ďalším
prenasledovaním.

4

Prezídium Policajného zboru, 2010 – 2015: Štatistika kriminality Slovenskej republiky.
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2. Základné informácie o linke
2.1.
Politický a legislatívny rámec Národnej linky pre ženy zažívajúce
násilie
Zriadenie špecializovanej národnej linky pre ženy zažívajúce násilie sa primárne
vzťahuje na ochranu ľudských práv žien a opiera sa o nasledujúce vybrané politické
dokumenty.
Medzinárodný rámec
•

Dohovor
OSN
o odstránení
všetkých
foriem
diskriminácie
žien.
Všeobecné odporúčanie č. 19 (1992) a Záverečné zistenia CEDAW výboru
CEDAW ukladá v článku 2 zmluvným štátom povinnosť zabezpečiť prostredníctvom
štátnych orgánov ženám účinnú ochranu pred akýkoľvek aktom diskriminácie, teda aj
pred násilím páchaným na ženách. Pričom vo Všeobecnom odporúčaní č. 12 prijatým
Výborom CEDAW zároveň upresňuje, že štáty majú povinnosť poskytnúť ženám
ochranu pred všetkými druhmi násilia, a to jednak v rámci rodiny, na pracovisku a tiež
v akejkoľvek oblasti spoločenského života. 5

•

Dohovor OSN proti mučeniu a krutému a neľudskému zaobchádzaniu alebo
trestu
Ohľadne poskytovaných podporných služieb ženám zažívajúcim násilie Výbor proti
mučeniu, dohliadajúci na dodržiavanie tohto dohovoru, vyzval Slovensko ako zmluvný
štát dohovoru, aby zabezpečil účinné fungovanie non-stop bezplatnej telefonickej
linky pre ženy zažívajúce násilie a zabezpečil ženám zažívajúcim násilie prístup k
právnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k poradenstvu a
primerane financovaným bezpečným ženským domom. 6

•

Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby (2007)
(Rada Európy) 7
Dokument stanovuje minimálne štandardy aj vo vzťahu ku krízovým linkám: „Jedna
národná linka pokrývajúca všetky prípady násilia páchaného na ženách alebo jedna
pre domáce násilie a jedna pre sexuálne násilie. Počet krízových liniek by mal
zodpovedať počtu obyvateľov. V malých krajinách by mohla stačiť jedna, pre
hustejšie obývané štáty by mala byť k dispozícii aspoň jedna krízová linka v každom
regióne.“

•

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a
o boji proti nemu (2011)
Článok 24 hovorí o telefónnych linkách pomoci a zaväzuje „zmluvné strany prijať
legislatívne alebo iné opatrenia na vytvorenie celoštátnych nepretržitých (24/7)
bezplatných telefónnych liniek pomoci s cieľom poskytnutia rady volajúcim, a to

5

Všeobecné odporúčanie Výboru CEDAW č. 12 k uplatňovaniu článku 2 Dohovoru, 1989
Záverečné odporúčania Výboru OSN proti mučeniu, CAT/C/SVK/CO/2, 2009, ods. 17
7
Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Council of Europe, dostupné na http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
6
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dôverne alebo s riadnym zreteľom na ich anonymitu vo vzťahu k všetkým formám
násilia v rámci rozsahu pôsobnosti dohovoru.“
Národný rámec
V roku 2004 bola prijatá Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného
na ženách a v rodinách. Medzi základné ciele Stratégie patrí cieľ „ Eliminovať a
predchádzať násiliu páchanému na ženách a v rodinách tak, aby obete nemuseli čeliť
porušovaniu ich základných ľudských práv a mohli žiť svoj život bezpečne, slobodne,
dôstojne a bez akéhokoľvek ohrozenia.“ Na základný cieľ nadväzuje operačný cieľ č. 2 :
„Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým obetiam, ktoré sú vystavené násiliu alebo
hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú.“
V decembri 2013 bol schválený Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na
ženách na roky 2014 – 2019 s prenesenými viacerými úlohami z predchádzajúceho obdobia
a finančným pokrytím viacerých úloh z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia. Jednou z úloh je aj: Vytvoriť non-stop národnú bezplatnú poradenskú telefónnu
linku zameranú na telefonickú krízovú intervenciu najmä pre ženy zažívajúce násilie
a zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť ( úloha č. 10 NAP).
Legislatívny rámec
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie bola zriadená a opiera sa o aktuálne platnú
legislatívu v oblasti sociálnych služieb, konkrétne o zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, ako zriaďovateľ NLŽ, je registrovaný Úradom
Bratislavského samosprávneho kraja od 25. 08. 2014 ako poskytovateľ sociálnej služby
podľa § 53 – Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
a podľa § 19 ods. 2 – Základné sociálne poradenstvo 8 v zmysle predmetného zákona.
Cieľovou skupinou sú ženy v minulosti vystavené násiliu, zažívajúce násilie alebo ohrozené
násilím a ostatné osoby prichádzajúce do styku so ženami zažívajúcimi násilie alebo
ohrozenými násilím. Vecným rozsahom poskytovanie sociálnej služby podľa registrácie je
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií zabezpečovaná
najmä poskytovaním sociálneho poradenstva. Za telekomunikačné technológie sa považuje
najmä telefón, fax, internet. Miestom poskytovania je celé územie Slovenskej republiky,
rozsahom poskytovania sociálnej služby je neurčitý čas, časom trvania poskytovania
sociálnej služby bola doba určitá do 10.01. 2016, t.j. počas doby trvania zmluvy o výpožičke
priestorov prevádzky v sídle IVPR. 9

2.2.

Proces vzniku linky

Zriadenie nonstop bezplatnej linky pre ženy zažívajúce násilie bolo plánované už pred
rokom 2013 ako súčasť niekoľkých pripravovaných verzií národného projektu na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách. Uvádzame chronologický proces vzniku NLŽ ako
Vzhľadom na potenciálnu zmenu adresy prevádzky NLŽ došlo ku zmene adresy poskytovania sociálnej služby
z adresy sídla IVPR na celé územie SR a k výmazu § 19 ods. 2 vymazaný dňa 17. 2. 2015.
9
Registračná karta VÚC Bratislavského samosprávneho kraja bola vydaná v Bratislava, dňa 17. 02. 2015
8
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súčasti národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, od jeho prípravy
v roku 2013 až po ukončenie projektu v decembri 2015:
6/2013 –
4/2014

5/2014 –
6/2014
7/2014 –
8 /2014

9/2014 –
12/2014

Príprava podkladov pre vypracovanie národného projektu, vrátane opisu východiskovej
situácie, zdôvodnenie potreby nonstop bezplatnej linky pre ženy, voľba spôsobu zriadenia
linky.
• Súčasťou projektu bol aj výber partnerov – organizácií poskytujúcich pomoc ženám
zažívajúcim násilie, s ktorými boli niektoré otázky ohľadne NLŽ konzultované
( napríklad s UNICEF ako zriaďovateľom Detskej linky istoty, Alianciou žien
Slovenska ako organizáciou s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkou nonstop
linky, ale aj OZ Fenestra z Košíc, ktorá prevádzkuje špecializovanú krízovú linku
na úrovni svojej organizácie a s výberom a odbornou prípravou poradkýň na linke
má bohaté skúsenosti).
• Informácie o personálnych a technických otázkach boli v tom čase konzultované aj
s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, s Ministerstvom pre rodinu,
seniorov, ženy a mládež v Nemecku (Bundesministerium für Familie, Senioren,
10
Frauen und Jugend), ktoré je zriaďovateľom podobnej linky pre ženy;
zohľadňovali sa aj skúsenosti s linkami pre ženy z iných krajín, napr. v Rakúsku,
v Berlíne, Veľkej Británii, Španielsku a pod.
• Technické riešenie sa konzultovalo s viacerými dodávateľmi call-centrových
systémov a zvažoval sa nákup či prenájom techniky vzhľadom na ekonomickú
efektívnosť či návratnosť finančných nákladov.
• Východiskovými parametrami NLŽ boli minimálne štandardy podporných služieb
11
Rady Európy.
• Analyzovali sa možnosti čísla linky, vzhľadom na predchádzajúci zámer EÚ zriadiť
jednotné číslo harmonizované xxx116 sociálneho významu.
• V priebehu prípravy projektovej dokumentácie bol projekt administratívne rozdelený
12
do dvoch národných projektov a príprava sa tak predĺžila o niekoľko mesiacov.
• Po rozhodnutí zriadiť linku priamo u prijímateľa projektu sa začali hľadať
v spolupráci s vedením MPSVR SR a ÚPSVR SR vhodné prevádzkové priestory
lv sídle IVPR, vykonávali sa predbežné prieskumy trhu na dodávateľa technológie
linky a iné služby súvisiace s prevádzkou linky, realizoval sa odhad personálnych
nákladov a nákladov na vstupné vzdelávanie poradkýň na linke.
• Príprava oboch národných projektov bola realizovaná v spolupráci s odborom pre
prípravu národných projektov na MPSVR SR, vrátane niekoľkoúrovňového
pripomienkovacieho a schvaľovacieho konania.
V tomto období prebiehal schvaľovací proces NP, podpisovanie výzvy, uzatváranie
partnerských zmlúv a iné nevyhnutné administratívne kroky.
• Zmena organizačnej štruktúry IVPR a štatútu IVPR – rozšírenie o činnosť poskytovania
sociálnej služby.
• Výberové konanie na vedúcu NLŽ – pozostávajúce z odborného písomného testu,
zostaveného v spolupráci s partnerskou organizáciou FENESTRA a prispôsobený pre
potreby IVPR a ústneho pohovoru; celkovo bolo prihlásených 5 uchádzačiek/čov na
pozíciu vedúcej NLŽ.
• Vedúcou NLŽ sa stala Daša Malíková so skúsenosťami z tretieho sektora a s viac ako 7
–ročnými skúsenosťami s poskytovaním pomoci ženám zažívajúcim násilie, ktorá
zabezpečovala s projektovým manažmentom takmer všetky nasledovné činnosti.
• Realizovaný bol proces registrácie NLŽ podľa zákona č . 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách na VÚC Bratislavského samosprávneho kraja.
• V mesiaci október 2014 bolo zrealizované výberové konanie na pozície poradkýň,
stanovenie výberových kritérií, písomného a ústneho testovania. Vyberalo sa zo 40
uchádzačiek, pričom viac ako 15 ich bolo zaradených do vstupného vzdelávania.

10

http://www.hilfetelefon.de/aktuelles.html
Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Council of Europe, dostupné na http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
12
Komplementárnym projektom k NP Prevencia a eliminácia násilia na ženách bol NP Podpora eliminácie
a prevencie násilia na ženách, ktorý bol zameraný na tvorbu strategických materiálov, vzdelávanie, sieťovanie
a tvorbu pracovných skupín multiinštitucionálnej spolupráce.
11
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1/2015 –
2/2015

•
•
•
•
•
•
•
•

2/2015 –
12/2015

•
•
•
•

•
•

Zároveň paralelne prebiehal proces verejného obstarávania pre technické
zabezpečenie linky.
Prebiehala aj voľba čísla linky 0800 212 212 a nevyhnutné postupy na jeho registráciu.
Realizovali sa výberové konania na lektorov/lektorky vstupného odborného vzdelávania
poradkýň na linke.
Príprava harmonogramu vzdelávania a spresňovanie obsahu jednotlivých modulov.
Aktívne riešenie otázky priestorov prevádzky linky s vedením IVPR, ÚPSVaR a MPSVR
SR.
Zmena Kolektívnej zmluvy IVPR vzhľadom na zavádzanie nepretržitej, troj-zmennej
prevádzky, nastavovanie účtovných a administratívnych procesov súvisiacich s nonstop
prevádzkou linky.
Úspešné ukončenie verejného obstarávania na prenájom technológie linky,
podpisovanie zmluvy s dodávateľom služby spoločnosťou Crystal Call, s.r.o, ktorá
vlastní licenciu systému AHEEVA, príprava technických podmienok zapojenia systému.
Realizácia vzdelávania v priestoroch sídla IVPR vždy v piatok-sobotu-nedeľu od konca
októbra 2014 až do konca januára 2015.
Na základe spolupráce s odborníčkami zo ženských mimovládnych organizácií,
dlhodobo poskytujúcich pomoc ženám zažívajúcim násilie, bol nastavený vecný rámec
linky a hranice jej kompetencií.
Začala sa zdĺhavá príprava evidenčného systému Národnej linky pre ženy – tvorba
osobitných evidenčných formulárov a ich programovanie do systému call- centra.
Prevádzka NLŽ bola núdzovo a dočasne zriadená v jednej z kancelárií IVPR po
zlyhaní všetkých snáh získať vhodné priestory do konca roku 2014.
Prebiehala skúšobná prevádzka NLŽ, vrátane nastavenia bezpečného pripojenia
a zaistenia nepretržitosti systému linky.
Začala sa vytvárať aj databáza
organizácií a inštitúcií s kompetenciou pomoci
a ochrany žien zažívajúcich násilie, overovanie správnosti a aktuálnosti kontaktov,
rozsahu poskytovaných služieb a kapacít.
Zaškolenie poradkýň v oblasti technických funkcionalít call-centra.
Nastavovanie harmonogramu nepretržitej prevádzky a práce na zmeny s podmienkou
35-hodiného pracovného týždňa.
Nastavovanie systému evidencie dochádzky a riešenie problémov kompatibility
projektových administratívnych procesov, účtovných administratívnych procesov IVPR
a reálnych potrieb nonstop prevádzky linky.
28.1. 2015 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Operačným strediskom
Záchrannej zdravotnej služby a Inštitútom pre výskum práce a rodiny ako
zriaďovateľom Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie.
Na tlačovej besede k Memorandu bolo avizované zriadenie a začiatok fungovania NLŽ,
medializované v relevantných tlačových a elektronických médiách.
1.2. 2015 bola oficiálne spustená ostrá, nepretržitá prevádzka NLŽ.
Počas ostrej prevádzky linky priebežne boli odstraňované technické nedostatky
systému a postupné vybavovanie prevádzky linky najnevyhnutejším zariadením ( stoly,
stoličky, lehátko pre potreby nočných zmien a pod.)
Počas celého nasledujúceho obdobia bolo upgradované technické prostredie systému,
detaily informačnej databázy podľa vývoja potrieb linky v spolupráci s dodávateľom
technického zabezpečenia.
Rozvíjala sa spolupráca s 9 partnermi projektu – mimovládnymi organizáciami
pracujúcimi so ženami zažívajúcimi násilie; NLŽ s partnerskými organizáciami úzko
spolupracovala najmä pri delegovaní jednotlivých žien formou konzultácií a výmeny
informácií; rámec vzájomnej spolupráce bol predmetom diskusií na spoločných
stretnutiach s partnermi projektu; s organizáciami, ktoré okrem poradenstva pre ženy
poskytujú aj ubytovanie, bol nastavovaný systém výmeny informácií o voľných miestach
a jeho aktualizácia.
Počas celého obdobia bola NLŽ prezentovaná v mediálnych výstupoch realizovaných
vedúcou poradkýň, tlačovým odborom MPSVR SR, odbornou garantkou alebo
riaditeľkou IVPR ( zoznam vybraných mediálnych prezentácií je uvedený v prílohe).
V júni 2015 bol zorganizovaný workshop pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny SR Jána Richtera, na ktorom sa zúčastnili partnerské organizácie, zástupkyne
a zástupcovia ostatných pomáhajúcich profesií ( Policajný zbor, ÚPSVR SR, Generálna
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•
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•
•

•
•

•

•

Prokuratúra a iné); cieľom bolo informovať o činnosti linky a nastavenie spolupráce.
Bol pripravený text na preklad do cudzích jazykov a pre tlmočenie do slovenského
posunkového jazyka; pripravený bol vizuál a grafický návrh samolepky Národnej linky.
Boli pripravené špecifikácie pre dodávateľa a zabezpečený dohľad nad realizáciou
videopostu pre ženy so sluchovým zdravotným postihnutím, vrátane kontroly
vyhotovenej zákazky.
Pripravený bol text spoločného letáku, odkonzultovaný s partnermi v niekoľkých kolách,
vrátane výberu základného vizuálneho motívu; bola nafotená originálna fotografia s
dohodnutým motívom pre účely spoločného letáku ( bez nároku na honorár).
Text na leták bol odkonzultovaný a prekonvertovaný špeciálnou pedagogičkou do
jednoduchého jazyka pre ľudí s poruchami porozumenia; boli pripravené a
odkontrolované jazykové mutácie letáku v anglickom, maďarskom, ukrajinskom,
vietnamskom a rómskom jazyku.
Mesačne boli vyhotovované štatistické prehľady o vybavených hovoroch, počte
evidovaných žien so skúsenosťou s násilím a poskytované odbornému garantovi
projektu – odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR a vedeniu IVPR.
Činnosť linky bola prezentovaná počas tohto obdobia na niekoľkých konferenciách či
seminároch ( napr. Záverečná konferencia PROGRESFEM, Záverečná konferencia OZ
HANA, Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť; stretnutie Pracovnej skupiny
Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
pre Bratislavský kraj na roky 2014  2016; odbornom seminári Obete kriminality na
Paneurópskej vysokej škole a iné.) s cieľom uviesť NLŽ čo najviac do povedomia
odbornej verejnosti.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie bola nominovaná na Ocenenie Piata žena
2015 v kategórií Dobrá prax; dňa 10. decembra 2015 si zástupkyne Národnej linky pre
ženy prevzali víťazné ocenenie v tejto kategórií za nastavenie linky v zmysle
štandardov Rady Európy
ako bezplatnú, non-stop fungujúcu telefonickú linku,
zameranú výlučne na riešenie potrieb žien zažívajúcich násilie za spolupráce ženských
13
mimovládnych organizácií, skúsených s oblasti násilia páchaného na ženách.
Koncom roku 2015 bola vedením NLŽ poverená Mária Ďurčíková, jedna z poradkýň na
linke a došlo aj k ďalším personálnym zmenám, ktoré si vyžadovali viaceré operatívne
riešenia na udržanie nepretržitej prevádzky linky.

Z odovzdávania Ocenenia Piata žena 2015

Zdroj: OZ Fenestra, http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/ocenenie-piata-zena-2015-0

13

Viac informácií o Ocenení Piata žena 2015 nájdete na: http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/ocenenie-piatazena-2015
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Celkovo hodnotíme proces prípravy, zriaďovania a prvého roku fungovania NLŽ ako
náročný, komplikovaný čo do technického, administratívneho a personálneho zabezpečenia,
ako aj po vecnej stránke. Zriadenie NLŽ a jej fungovanie by nebolo možné bez úsilia,
mimoriadneho pracovného nasadenia a často aj osobnej angažovanosti viacerých členiek
a členov projektového tímu, členiek mimovládnych organizácií, ako aj vedenia IVPR
a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

2.3.

Východiskové štandardy NLŽ a ich napĺňanie

Nastavenie a základné parametre NLŽ sa opierajú o minimálne štandardy Rady
Európy 14 ako dokumentu, ktorý bol vytvorený na základe viac ako 30-ročných skúseností
s poskytovaním pomoci ženám zažívajúcim násilie najmä ženskými mimovládnymi
organizáciami západnej Európy. V nasledujúcej časti vymenujeme jednotlivé základné
a špecifické štandardy Rady Európy a opis ich napĺňania v rámci Národnej linky pre ženy
zažívajúce násilie na Slovensku.

Štandardy
určujúce počet
a kapacitu
podporných
služieb

Základné
štandardy pre
úctu a
dôstojnosť

Odporúčané štandardy Rady
Európy
Jedna linka pokrývajúca všetky formy
násilia na ženách (NNŽ) alebo jedna
pre domáce násilie a jedna pre
sexuálne násilie. Počet liniek by mal
závisieť od počtu obyvateľov. V
menších krajinách môže stačiť jedna.
V hustejšie osídlených štátoch by
mala byť aspoň jedna krízová linka v
každom regióne/kraji.
Volajúca by mala počuť reálny hlas,
nie záznamník.

Zaznamenávať počet neprijatých
hovorov.
Ženy, ktoré využívajú služby, majú za
každých okolností právo na úctu a
dôstojnosť
Musí byť dodržiavaná dôvernosť.
Akákoľvek písomná alebo ústna
komunikácia alebo iná informácia
obsahujúca čokoľvek, čo by mohlo
poodhaliť identitu klientky služby, sa
môže zdieľať len s jej informovaným
súhlasom. Jediné výnimky sú tieto:
• ak je ohrozený život, zdravie alebo

14

Napĺňanie štandardov Národnou
linkou pre ženy
Vzhľadom na veľkosť populácie sa
Slovensko radí medzi menšie štáty. NLŽ
je preto určená pre všetky formy násilia
na ženách, s dôrazom na partnerské
násilie.

V roku 2015 pracovalo na linke 7
poradkýň v nepretržitej prevádzke, ktoré
sa snažili osobne odpovedať na každý
prichádzajúci hovor. V prípade
obsadenia linky volajúca/ci mohol nechať
odkaz na záznamníku a požiadať
o spätné volanie v čase, keď to bolo
bezpečné.
Reportingový systém NLŽ zaznamenáva
okamžite nevybavené hovory.
Volajúcim ženám sa vyjadruje úcta
a dodržiava sa ich dôstojnosť napríklad
tým, že sa rešpektujú potreby
a rozhodnutia žien ako chce ďalej
v prípade postupovať.
Hovory na NLŽ sú dôsledne dôverné, t.j.
anonymné, žena nemusí povedať svoje
meno, hovory sa nenahrávajú, o ženách
sa neposkytujú informácie, ktoré by ich
mohli identifikovať. Akékoľvek informácie
o volajúcej žene či prípade sa poskytujú
len s informovaným súhlasom ženy.

Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Council of Europe, dostupné na http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
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sloboda klientky
• ak je dôvod obávať sa, že je
ohrozené bezpečie ostatných a
treba ho chrániť
Tento princíp dôvernosti sa musí
klientke vysvetliť pred poskytovaním
služby.
Všetky služby musia vychádzať z
kultúry princípu: nespochybňovať a
rešpektovať obeť a brať na
zodpovednosť násilníka.

Základné
štandardy pre
bezpečie a
ochranu

Základné
štandardy pre
dostupnosť

Bezpečie a ochrana by malo byť
prioritou, zásadným kritériom. Týka
sa to bezpečia žien, detí a
odkázaných osôb týkajúcich sa
prípadu a personálu. Nejedná sa len
o okamžitú ochranu, ale psychické a
sociálne bezpečie, vrátane sociálnej
inklúzie.
Služby by mali byť rovnomerne
distribuované na celom území s
ohľadom na hustotu osídlenia.
Krízové služby by mali byť nepretržite
k dispozícii, dostupné 24 hodín
denne a 365 dní v roku.
Služby by mali byť komplexné
(holistické) a riadiť sa potrebami
klientky. Poskytovateľ služby by mal
byť schopný: poskytnúť to, čo
klientky potrebujú a vyžadujú, kde je
to možné, odoslať/ delegovať
klientku k príslušným iným odborným
službám
Služby by mali byť dostupné pre
všetky ženy. Toto vyžaduje ich
aktívne vyhľadávanie, prispôsobenie
resp. vytvorenie špecializovaných
služieb pre potreby užívateliek (napr.
pre migrantky, etické menšiny alebo
hendikepované ženy)

Služby by mali pracovať podľa
pravidiel nediskriminácie a rovnakých
príležitostí s ohľadom na personál a
klientky služieb.

Služby by sa mali rozvíjať, aby boli
stále viac dostupné; Služby by sa mali
spájať s ostatnými špecializovanými
službami pre menšinové komunity –
mali by mať spoločné vzdelávania tréningy a satelitné/vysunuté služby.

20

Polícia či iné záchranné zložky sa
kontaktujú len ak si to žena želá, alebo za
špecifických okolností, o ktorých je žena
informovaná.

Počas telefonického hovoru sa
informácie od volajúcich žien
nespochybňujú, nie sú vystavené
sekundárnej viktimizácií; prípad sa
nevyšetruje, ale žene sa vyjadruje rešpekt
k jej skúsenostiam; zdôrazňuje sa, že za
násilie je zodpovedný ten, kto ho
pácha
Bezpečie žien a ich detí je prioritou. Ak je
to potrebné, pre volajúcu ženu je urobený
odhad nebezpečenstva prostredníctvom
presne nasmerovaných otázok ( nástroj
na odhad nebezpečenstva), ktoré
identifikujú rizikové faktory
zavraždenia/zabitia ženy ,alebo jej
ťažkého ublíženia na zdraví.
Číslo NLŽ 0800 212 212 je dostupné
z celého územia Slovenska.
Národná linka pre ženy funguje nonstop
po 24 hodín denne, počas víkendov aj
sviatkov, 365 dní v roku.
S volajúcou ženou sa robí identifikácia
potrieb a na základe toho sa jej
ponúkajú ďalšie možnosti, napr.
kontaktovanie špecializovaného
poradenského centra pre ženy,
bezpečného ženského domu a pod.
NLŽ osobitne ženy nevyhľadáva, snaží
sa zvýšiť dostupnosť pre osobitné
skupiny žien, napr. ženy neovládajúce
slovenský jazyk, ženy so sluchovým
postihnutím. Pre zvýšenie dostupnosti
služieb NLŽ bol vyrobený videospot
v slovenskom posunkovom jazyku so
základnými informáciami o možnostiach
linky a s poskytnutím e-mailového
kontaktu pre prípadný prvý mailových
kontakt.
Poradkyne na linke sú výlučne ženy (
pozri základné štandardy pre personál),
avšak pri ich výberovom konaní na
poradkyne bola zohľadňovaná minimálne
veková diverzita. Služby NLŽ sú dostupné
pre všetky ženy so skúsenosťou
s násilím.
Služby NLŽ sú prepojené na ostatné
špecializované služby pre ženy
zažívajúce násilie, ako aj ostatné
záchranné zložky ( políciu, zdravotná
služba). Poradkyne v rámci prípravy
absolvovali špecializované vzdelávanie.
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Služby by mali byť poskytované
bezplatne
Základné
štandardy pre
deti

Poskytovatelia služieb by mali
zohľadňovať potreby detí klientok a
svoju špeciálnu zodpovednosť voči
mladým ženám a dievčatám

Špeciálne služby pre deti, dievčatá a
mladé ženy
• Služby by mali byť zamerané na
ochranu detí a personál by mal byť na
to špeciálne vyškolený

Deti by nemali byť využívané ako
”tlmočníci/čky” svojich matiek

Základné
štandardy pre
personál

Personál by mal byť kvalifikovaný a
riadne zaškolený:
• Minimálne úvodné zaškolenie ako
aj nasledujúce trvalé ďalšie
školenie by mali byť súčasťou
pracovnej zmluvy;
• Úvodné zaškolenie by malo
obsahovať porozumenie rodovej
dynamike násilia, informáciu o
rôznych formách násilia na
ženách, o nediskriminácii a
rôznorodosti, o práve na
spravodlivosť a sociálnom práve;
• Tento štandard platí pre všetky
profesie v štátnych a
mimovládnych inštitúciách.
Vzdelávať by mali špecializované
MVO a mali by byť riadne
platené;
Poskytovatelia služieb by mali
zabezpečiť, že ich personál bude
vzdelaný o súčasnom výskume a
bude oboznámený s príkladmi dobrej
praxe. Personál by mal mať stálu
supervíziu a podporu.

V ženských MVO by mali pracovať
ženy a ostatné inštitúcie by mali
zabezpečiť dostatok ženského
personálu, vrátane tlmočníčok,
zdravotníčok a policajtiek.
Nábor personálu by mal odrážať
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Všetky volania na NLŽ a z NLŽ sú
bezplatné z akéhokoľvek telefónneho
čísla na území Slovenskej republiky.
Národná linka je primárne určená pre
dospelé ženy; pri identifikácii násilia,
nebezpečenstva a potrieb volajúce ženy
sa zohľadňuje aj prítomnosť a potreby
detí; ak zavolá dieťa – dievča, na základe
identifikácie jej potrieb sa odporúča jedna
z telefonických liniek pre deti ( napríklad
Detská linka istoty).
Poradkyne pracujúce na NLŽ boli
zaškolené aj v oblasti témy detí
a násilia na ženách ( vzorce násilia
páchaného na deťoch, situácia detí žien
so skúsenosťou s násilím, dopady násilia
na deti, bariéry odkrytia násilia pre deti,
stratégie zvládania násilia u detí a pod.)
Takáto situácia počas roku 2015 nastala
(dieťa tlmočilo pre svoju mamu
z maďarčiny, alebo za ženu komunikovala
s NLŽ jej dcéra). Z toho dôvodu, je nutné
do budúcnosti zabezpečiť tlmočenie
alebo poradkyne by mali ovládať jazyky
národnostných menšín a etnických skupín
Slovenska.
Všetky poradkyne pracujúce na NLŽ sú
vysokoškolsky vzdelané a absolvovali
približne 190 hodín vstupného
vzdelávania v nasledujúcich oblastiach:
ľudské práva žien a základné dokumenty
v oblasti rodovej rovnosti a násilia na
ženách, scitlivovací tréning v oblasti
násilia na ženách; právne minimum –
občianske a trestné právo; psychologická
pomoc a poradenstvo; účinná
intervencia; manažment bezpečia, úvod
do krízovej intervencie; trauma a PTSP
v prípadoch násilia na ženách.
Vzdelávanie bolo poskytované prevažne
odborníčkami zo ženských mimovládnych
organizácií. Lektorky/lektori pracovali
a dostali odmenu za odučené hodiny na
základe dohody o vykonaní práce.
Súčasťou vstupného vzdelávania
poradkýň boli aj aktuálne výsledky
prevalenčných výskumov, ako aj
výskumov o faktoroch femicídy ( súčasť
odhadu nebezpečenstva, resp.
manažmentu bezpečia). V roku 2015 mal
personál iba čiastočnú odbornú
supervíziu; externá supervízia nebola
v roku 2015 nastavená.
Na NLŽ pracujú iba ženy.

Nábor personálu – kritériá výberového
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rôznorodosť (diverzitu)

Základné
štandardy pre
posilnenie

Služby by mali byť riadené
demokraticky. Personál aj klientky by
mali mať možnosť zúčastňovať sa
riadenia. Služby mali by zabezpečiť,
aby mužská dominancia nebola
nahradená dominanciou inštitúcie v
rozhodovacích procesoch klientok.

Klientky by mali byť informované o
svojich právach, napr. Na aké služby
majú nárok, aké sú ich zákonné a
ľudské práva.

Právo klientky na poskytnutie
informácie a podpory by nemalo byť
podmienené oficiálnou sťažnosťou
ani súhlasom využiť akýkoľvek
program/skupinu/službu. Klientky by
mali mať dostatok času na zváženie
informácie, aby mohli urobiť
informované rozhodnutie.
Všetky informácie, právne rady a
poradenstvo by mali vychádzať z
princípu posilnenia a práv obete:
• Informovaný súhlas by mal
predchádzať pred akoukoľvek
akciou alebo procedúrou;
• Najlepší záujem klientky by mal
byť prioritou pre všetkých
poskytovateľov služieb;
• Jedine klientka rozhoduje o tom, či
podá na políciu trestné
oznámenie.

Základné
štandardy pre
poskytovanie
služieb

Všetky služby by mali byť autonómne,
neziskové a mali by byť schopné
poskytovať dlhodobú podporu.

Všetky služby by mali byť založené
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konania explicitne nereflektovali diverzitu,
bola však snaha získať poradkyne, ktoré
ovládali jazyk národnostných menšín,
alebo cudzí jazyk pre zvýšenie
dostupnosti služieb linky.
Národná linka bola zriadená a v roku
2015 bola súčasťou štátnej výskumnej
inštitúcie a ako taká podlieha smerniciam
a riadeniu IVPR. Zodpovednou osobou
a odbornou garantkou takmer počas
celého roku 2015 bola Mgr. Daša
Malíková, jej nadriadenou riaditeľka IVPR.
Riadenie je teda viac hierarchické, aj keď
niektoré rozhodnutia vedenia IVPR boli
prijaté na základe požiadaviek poradkýň
na linke.
Klientkam sú poskytované informácie
o iných službách podpory a ochrany;
zdôrazňovanie práv ženy na ochranu
a adekvátnu pomoc neúmerne zvyšovalo
očakávania žien od jednotlivých inštitúcií
a nebralo do úvahy kapacity a možnosti
jednotlivých špecializovaných ženských
MVO alebo aktuálne nedostatky systému
ochrany ( napr. polície).
Poskytnutie informácií a podpory na NLŽ
nie je podmienené za žiadnych okolností
s podaním oficiálneho podnetu na políciu
či na inú inštitúciu.

Poradkyne na linke sa snažia
o poskytovanie posilňujúceho
poradenstva. Iba pani rozhoduje o tom, či
je kontaktovaná polícia priamo cez NLŽ
a či podá pani trestné oznámenie.
Oznamovacia povinnosť poradkýň na
NLŽ v zmysle § 339, § 340 a § 341
zákona č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon v
znení neskorších predpisov je napĺňaná
v presne stanovených situáciách a s
dôrazom na neuvedenie volajúcej do
nebezpečenstva smrti, ublíženia na
zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného
stíhania alebo porušenia tajomstva
informácie.
Služby NLŽ nie sú ziskové ( IVPR je
príspevkovou inštitúciou) a v prípade
potreby môže žena zavolať na linku aj
opakovane a/alebo aj keď je
v osobnej starostlivosti inej organizácie;
pri opakovaných volaniach zo strany
jednej klientky sa však zdôrazňujú limity
a ohrozenia iba telefonickej podpory
a ochrany a výhody osobného
psychologického, právneho či iného
poradenstva.
Súčasťou vstupného vzdelávania
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na pochopení násilia ako príčiny a
dôsledku nerovnovážneho postavenia
žien.
Poskytovatelia služieb by sa mali
podieľať na zvyšovaní povedomia v
komunite, aby zmenili podmienky, na
základe ktorých sa
násilie akceptuje.
Služby by sa mali vyvíjať k zvyšovaniu
pozornosti voči potrebám klientok,
pýtať sa ich na ich názor a brať ho do
úvahy – toto by mala byť podstatná
časť pravidelných monitorovacích
procesov.
Služby by mali;
•mať vypracovaný jasný postup na
podávanie sťažností;
•snažiť sa získavať financovanie, aby
mohli participovať;
•hľadať externú evaluáciu, ktorej
prioritou sú názory klientok
Služby by mali vypracovať návody a
pravidlá na spoluprácu medzi
inštitúciami (multiagency)

Protokoly a dohovory o porozumení a
spolupráci s hlavnými externým
inštitúciami

Údaje by mali byť zhromažďované a
ukladané systematicky podľa
demografie klientok a podľa povahy
napadnutia, spôsobom, ktorý
neohrozí právo klientky na dôvernosť
(údajov)

Služby by mali pripravovať výročné
alebo dvojročné správy na základe
skúseností svojich klientok.
Špecifické
štandardy pre
krízové linky

Personál musí byť špeciálne
zaškolený na prácu so všetkými
formami násilia na ženách.
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poradkýň na linke bola aj téma ľudských
práv žien, diskriminácie na základe rodu,
rodových stereotypov, základných ľudskoprávnych dokumentov v oblasti ľudských
práv žien a rodovo-podmieneného násilia.
Vedúca a niektoré poradkyne na linke sa
v roku 2014 a 2015 zúčastnili na
niekoľkých aktivitách na zvyšovanie
povedomia, napr. „pískačky“ počas 16 dní
aktivizmu či Ocenenia Piata žena.
Monitoring potrieb žien, ktoré volajú na
linku, vzhľadom na anonymnosť linky,
nebol nastavený; v budúcnosti sa budú
hľadať iné možnosti ako nastaviť proces
monitorovania.
NLŽ nemá vypracovaný postup na
podávanie sťažností, ani nastavenú
externú evaluáciu.

Pravidlá a protokoly o spolupráci medzi
NLŽ a inými organizáciami a či
inštitúciami nie sú zatiaľ presne
stanované, ale sú predmetom
nadchádzajúceho procesu postupného
ujasňovania si pravidiel. Tento proces bol
začatý už počas niekoľkých pracovných
stretnutí počas projektu a bude
pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Vo februári 2015 bolo podpísané
Memorandum o spolupráci medzi NLŽ
a Operačným strediskom zdravotnej
služby SR. Okrem úvodného vzdelávania
však k ďalšej užšej spolupráci zatiaľ
nedošlo.
Na NLŽ sú k dispozícií Reportingový
systém ( automatické ukladanie údajov o
prichádzajúcich, prijatých
a odchádzajúcich hovorov) a Evidenčný
systém, v ktorom poradkyne
zaznamenávajú relevantné informácie
o volajúcej pani, formách násilia a iné
kontextuálne premenné. Bezpečnosť
údajov je kontinuálne riešená
a zvažované sú situácie možného úniku
citlivých údajov.
Za rok 2015 je spracovaná ročná správa
o činnosti na základe reportingového
a evidenčného systému NLŽ. V prípade
ak je dostupná, berie sa do úvahy aj
spätná väzba od klientok.
Poradkyne pracujúce na NLŽ sú
zaškolené pre všetky formy násilia na
ženách, t. j. psychologické, fyzické,
sexualizované, sociálne a ekonomické
násilie, s dôrazom na násilie
v partnerských vzťahoch.
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Personál by mal byť schopný
poskytovať právnu pomoc, zdravotné
poradenstvo, sociálne právo, finančné
záležitosti, zodpovedať otázky o
bývaní, a ľudských právach.

Služby by mali vytvoriť a udržiavať
databázu, ktorá by umožňovala
správne delegovanie klientok k ďalšej
pomoci.
Má poskytovať krízovú pohotovostnú
podporu a poradenstvo

Číslo musí byť dostatočne
zviditeľňované, uvádzané v
telefónnych zoznamoch a dostupné v
relevantných inštitúciách ako napr.
nemocnice a zdravotné strediská.

Má byť non stop, teda 7 dní v týždni
24 hodín denne
Služby by mali byť poskytované v
rôznych jazykoch a aj v Braillovom
slepeckom písme.

Poradkyne pracujúce na linke poskytujú
základné informácie o právnych
možnostiach, v otázkach zdravia,
sociálneho poradenstva, o bezpečnom
bývaní a iných právach žien zažívajúcich
násilie. Cieľom je motivovať volajúcu ženu
kontaktovať špecializované organizácie,
ktoré poskytujú osobné poradenstvo.
Národná linka pre ženy má vypracovanú
databázu špecializovaných poradenských
centier pre ženy, bezpečných ženských
domov, ako aj iných služieb podpory
a pomoci, ktoré môže žena potrebovať.
Databáza je priebežne aktualizovaná.
Národná linka pre ženy je miestom prvého
kontaktu a bezpečným miestom pre
dôverný rozhovor, na NLŽ sa poskytuje
krízová pomoc, informácie o ďalšej
pomoci a praktická pomoc ( asistovanie
a delegovanie).
Číslo NLŽ 0800 212 212 bolo v priebehu
roku 2015 zviditeľňované cez viacero
mediálnych výstupov a informačných
aktivít ( viac pozri kapitolu č. 7).
Systematické zviditeľňovanie
a popularizácia čísla a služieb NLŽ, ako aj
zisťovanie miery „zviditeľňovania“ budú
nastavené až v ďalšom období.
Prevádzka na NLŽ je nepretržitá, 7 dní
v týždni, 365 dní v roku
Počas roku 2015 bolo možné poskytovať
služby volajúcim ženám aj v angličtine
a maďarčine; jedna z poradkýň ovládala
aj slovenský posunkový jazyk; informácie
Braillovom písme nie sú k dispozícií.

Koncom roku 2015 boli v rámci komplementárneho národného projektu Podpora prevencie
a eliminácie násilia na ženách vypracované prevažne v spolupráci so ženskými
mimovládnymi organizáciami slovenské Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie. 15 Predmetný dokument obsahuje aj východiská, základné princípy, ako
aj štandardy pre Národnú a iné telefonické linky pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

2.4.

Ženy pracujúce na linke a vstupné vzdelávanie

Na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie v zmysle Štandardov Rady Európy
pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie 16 pracovali počas roku 2015:

15

Kolektív autoriek, 2015. Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie. Publikácia
vypracovaná v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách, IVPR, Bratislava
16
Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Council of Europe, dostupné na http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
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o

o

iba ženy ( napĺňanie princípu „ženy pomáhajú iným ženám“, ktorý podporuje
solidaritu medzi ženami a pre volajúce ženy so skúsenosťou s násilným a nerovným
vzťahom môže ísť o korektívnu skúsenosť)
so špecializovaným vzdelaním/tréningom s dôrazom na praktické zručnosti

Na pozície vedúcej NLŽ a poradkýň boli vyhlásené riadne výberové konania. Výber vedúcej
a poradkýň na NLŽ pozostával sa z odborného písomného testu a ústneho pohovoru. Test
zameraný na znalosť problematiky násilia páchaného na ženách vo všeobecnosti, vnímanie
rodovej podmienenosti násilia na ženách, identifikáciu mýtov viažucich sa na násilia na
ženách a pod. bol zostavený v spolupráci s partnerskou organizáciou FENESTRA a
prispôsobený pre potreby IVPR. Na post vedúcej linky bolo prihlásených 5 uchádzačiek/čov
a na pozíciu poradkyne 40 uchádzačiek.
Na pozíciu vedúcej NLŽ bola prijatá Mgr. Daša Malíková, s dlhoročnými skúsenosťami
z tretieho sektora s poskytovaním pomoci ženám zažívajúcim násilie a v práci na krízovej
linke pre ženy. Na pozície poradkýň bolo vybraných na základe testu a dôkladného ústneho
pohovoru viac uchádzačiek, ktoré boli zaradené do špecializovaného vstupného vzdelávania.
Všetky potenciálne poradkyne mali ukončené II. stupeň vysokoškolského vzdelania, napr.
v odbore psychológia, sociálna práca, špeciálna pedagogika a pod. Niektoré z nich mali
praktické skúsenosti s prácou v poradenskom centre pre ženy/ľudí zažívajúcimi násilie.
Napriek ukončenému II. stupňu vysokoškolského vzdelania absolvovali potenciálne
poradkyne 190 hodín vstupného, špecializovaného vzdelávania.
Špecializované vstupné vzdelávanie bolo nastavené a jeho obsah bol vytvorený najmä
v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú podpore
a ochrane žien zažívajúcim násilie, podpore a ochrane ľudských práv žien a/alebo
prevádzkujú dlhodobo krízovú linku pre ženy. Išlo najmä o nasledujúce organizácie: OZ Žena
v tiesni, OZ Fenestra a OZ Možnosť voľby.
Vzdelávanie bolo poskytnuté celkovo 8 lektorkami a lektormi vybranými cez výberové
konanie:
•
•
•

•

3 lektorky z mimovládnych organizácií z radov partnerských organizácií, ktoré majú
dlhoročné skúsenosti s prácou so ženami zažívajúcimi násilie,
1 lektorka z mimovládnej organizácie venujúcej sa ľudsko-právnymi aspektom násilia
páchaného na ženách a rodovej rovnosti,
2 lektori - právnička a právnik spolupracujúci s mimovládnymi organizáciami
pomáhajúcimi ženám s problémom násilia špecializujúci sa na občianske a trestné
právo,
2 pracovníci Krajského Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a v
Banskej Bystrici.

Obsah a štruktúra vzdelávania pozostávali z viacerých modulov. Niektoré z nich, boli
vytvorené špeciálne pre účely vzdelávania poradkýň Národnej linky, s dôrazom na praktický
nácvik rôznych typov hovorov a situácií na telefonickej linke. Špecializovaná príprava
v celkovej časovej dotácii 190 hodín pozostávala z nasledujúcich rámcových okruhov:
•
•
•

ľudské práva a rodová rovnosť,
scitlivovací tréning v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách,
Minimálne štandardy Rady Európy pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji
proti nemu,
právne minimum – občianske a trestné právo,
psychologická pomoc a poradenstvo
krízová intervencia
manažment bezpečia
trauma a posttraumatická stresová porucha
špecifiká dištančného poradenstva
multiinštitucionálna spolupráca a iné.

Vzdelanie prebiehalo prevažne vždy v piatky a počas víkendov pred spustením ostrej
prevádzky linky. Čas vzdelávania
bol prispôsobovaný pracovnej kapacite lektoriek
a lektorov, ako aj niektorým adeptkám na prácu poradkýň, ktoré mali v tom čase riadne
zamestnanie. Modulové vzdelávanie bolo zároveň aj určitým pokračovaním výberového
konania, keď počas vzdelávania boli adeptky vystavované záťažovým situáciám pri nácviku
krízových hovorov , ako aj overovanie ich senzitivity a schopnosti viesť pre ženy citlivý
poradensky hovor. Celkových 163 hodín špecializovaného výcviku poskytli expertky z
mimovládnych organizácií spolu s právničkou a právnikom a 27 tréningových hodín viedli
pracovník/čka z Operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby. Odborné tréningy
zohľadňovali najnovšie informácie, trendy, výskumy a medzinárodnú prax v danej oblasti a
vychádzali z porozumenia rodovej analýze násilia na ženách. Po absolvovaní vstupného
vzdelávania boli začiatkom roku 2015 prijaté na pozíciu poradkýň celkovo 7 poradkýň (
z toho jedna na polovičný pracovný úväzok). Prinášame
presnú štruktúru a obsah
17
poskytnutého vzdelávania poradkýň na Národnej linke pre ženy.

17

Spracované Mgr. Daša Malíkovou, podklad pre monitorovaciu správu z projektu.
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Tab. 2: Štruktúra vzdelávania poradkýň na NLŽ
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Počas roka 2015 pracovalo priamo na NLŽ 7 poradkýň, z toho jedna na polovičný úväzok,
v troj-zmennej nepretržitej prevádzke v nasledovnej štruktúre. V pracovnej zmene od 6:00 do
14:00 (doobedňajšia zmena) a od 14:00 do 22:00 hodiny ( poobedňajšia zmena) pracovali
počas pracovných dní vždy 2 poradkyne a od 22:00 do 6:00 ( nočná zmena) a počas
víkendov pracovala vždy iba jedna poradkyňa. Poradkyne pracovali na pracovnú zmluvu
s 35-hodinovým týždenným pracovným časom v súlade s predpismi zákona č. 311/2001 Z.
z. Zákonníka práce vzťahujúcimi sa na nepretržitú prevádzku a v súlade s kolektívnou
zmluvou IVPR. V priebehu referenčného obdobia odišli 2 poradkyne a boli nahradené inými
poradkyňami, ktoré boli takisto súčasťou vstupného vzdelávania.
Súčasťou pracovného tímu NLŽ bola vedúca NLŽ s pomerne veľkým rozsahom činnosti
a zodpovednosti: zabezpečovať nepretržitosť prevádzky, nastavovanie a tvorba
harmonogramu pracovných zmien, zabezpečenie všetkých sprievodných činností a aktivít
vzťahujúcich sa na linku, napr. príprava a technické zabezpečenie čísla linky a call centra,
vrátane komunikácie s dodávateľom; veľký časový objem si vyžiadal vývoj a tvorba
evidenčnej databázy NLŽ špecifickej pre potreby linky, ako je výber a definovanie
sledovaných kategórií, štruktúrovane evidenčných formulárov, spôsob zobrazovania
a komunikácia s programátorom vrátane niekoľko mesačného upgradu databázy vzhľadom
na skúsenosti počas ostrej prevádzky linky, vybavenie pracoviska, nastavovanie spolupráce,
vývoj a napĺňanie databázy kontaktov, poskytovanie supervízie, propagácia NLŽ a množstvo
ďalších činností. Pritom počas realizácie projektu v roku 2015 neboli napĺňané niektoré
základné a potrebné činnosti, napr. pravidelná odborná supervízia. Niektoré činnosti a práce
v zodpovednosti vedúcej linky boli vykonávané a sanované aj samotnými poradkyňami na
linke. S odstupom času a na základe vývoja situácie v personálnej oblasti treba priznať, že
pracovná náplň vedúcej národnej linky bola predimenzovaná, od zodpovednosti za prípravnú
fázu plnú administratívnych a technických prekážok, cez organizáciu vzdelávania,
rozbehnutie ostrej prevádzky linky, až po prezentáciu NLŽ v médiách a pracovných
stretnutiach a mnoho iných činností. Všetky činnosti nebolo možné realizovať jednou osobou.
Ku koncu roka 2015 vedenie IVPR pristúpilo k personálnej výmene na pozícií vedúcej
poradkýň.
Pre budúce personálne zabezpečenie nepretržitej prevádzky NLŽ odporúčame zaviesť
mechanizmy stabilizácie a motivácie kolektívu špecializovaných a vyškolených poradkýň
(napr. prostredníctvom externej tímovej supervízie), ako aj poskytnutím, podľa možnosti,
istoty stabilnej a perspektívnej pracovnej zmluvy. Takisto odporúčame na základe výsledkov
analýzy dát (pozri kapitolu 3) adekvátne posilniť kolektív poradkýň vzhľadom na mieru
neprijatých hovorov a/alebo možnej fluktuácie poradkýň z rôznych dôvodov ( napr.
potenciálne materská dovolenka, čerpanie voľna z dôvodu opatrovania člena rodiny a pod.).
Odporúčame zriadiť osobitnú pozíciu pre technicko-administratívneho pracovníka/čku na
vykonávanie špecifických asistenčných prác, s cieľom odbremeniť vedúcu poradkýň či
poradkyne NLŽ od administratívnej záťaže.

2.5. Rámce činnosti Národnej linky pre ženy
Vecný rámec Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie bol vytváraný v priebehu
prípravnej fázy v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami. Dôležité bolo
vymedziť špecializáciu linky, pre aké cieľové skupiny je primárne zameraná a hranice
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dištančného poradenstva, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečia žien. Uvádzame
vecné vymedzenie činnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie ako ich sformulovala
vedúca Národnej linky v roku 2015, Mgr. Daša Malíková:
„Národná linka pre ženy je bezplatná a funguje nonstop - ženy sa na ňu môžu dovolať 7 dní
v týždni, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Linka je anonymná a poradkyne sú zaviazané
dodržiavať dôvernosť všetkých informácií, s ktorými sa žena na linke zdôverí. Pre ženy
zažívajúce násilie alebo ohrozené násilím je dôležité, aby im podporu a pomoc poskytovali
ženy. Na linke pracujú výhradne špeciálne vyškolené poradkyne - ženy.
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie bola zriadená v spolupráci so ženskými
mimovládnymi organizáciami, napr. OZ Žena v tiesni, OZ Fenestra, OZ Možnosť voľby
a v spolupráci s Operačným strediskom zdravotnej služby Slovenskej republiky. NLŽ je
jednou zo zložiek integrovanej a komplexnej podpory a ochrany žien pred násilím. Hlavnými
princípmi činnosti Národnej linky pre ženy je bezpečie žien, obhajoba ich práv a posilnenie
žien k tomu, aby žili dôstojný život bez násilia. Zároveň pri práci na linke je rešpektovaná
rozmanitosť kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia, ako aj hodnoty, postoje a jazyk
žien, ktoré sa na linku obrátia.
Cieľová skupina NLŽ:
primárnou cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce rodovo-podmienené násilie. j. násilie zo
strany blízkeho alebo akéhokoľvek iného muža/mužov, alebo inej osoby. Volať môžu ženy,
ktoré sa nachádzajúca v niektorej, nie však výlučne, z nasledujúcich situácií:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ženy, ktoré sú po akútnom útoku,
ženy, ktoré zažívajú akékoľvek násilie počas trvania vzťahu,
ženy, ktoré chcú bezpečne odísť od násilného partnera alebo manžela,
ženy, ktoré si nie sú isté, či to, čo zažívajú zo strany partnera alebo manžela, je
násilie,
ženy, ktoré vedia, že vo vzťahu zažívajú násilie, ale nie sú pripravené situáciu riešiť a
chcú sa o násilí vo svojom živote porozprávať,
ženy, ktoré v súvislosti s násilím nikdy v minulosti nevyhľadali pomoc,
ženy, ktoré už odišli z násilného vzťahu, avšak bývalý partner alebo manžel naďalej
pokračuje v násilnom správaní,
ženy, zažívajúce násilie zo strany iného muža/iné osoby ako manžela alebo partnera,
ženy, ktoré zažili znásilnenie alebo iné sexuálne násilie,
ženy, ktoré sú sexuálne obťažované alebo šikanované,
ženy, ktoré sú prenasledované,
ženy, ktoré si nie sú isté či zažili niektorú z foriem násilia.

Volať však môžu aj ľudia, ktorí ženu zažívajúcu násilie poznajú, teda z jej okolia a alebo
potrebujú informácie o poskytovanej pomoci alebo o násilí na ženách ako takom.
Počas roku 2015 pracovali na linke poradkyne, ktoré hovorili po anglicky a maďarsky. Na
linke taktiež pracuje poradkyňa, ktorá ovláda slovenský posunkový jazyk.
Na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie sa v roku 2015 poskytovala podpora
a ochrana ženám, ktoré zažívajú násilie. Cieľom bolo umožniť ženám, aby hovorili o násilí,
pomoc v krízovej situácií a poskytnúť im všetky dostupné informácie tak, aby sa samy vedeli
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rozhodnúť, aké riešenie si zvolia. Rámec činnosti Národnej linky pre ženy bol určený
nasledujúcimi oblasťami podpory a pomoci:
Bezpečný priestor pre ženy
Národná linka pre ženy je nielen miestom prvého kontaktu pre ženy zažívajúce násilie, ale
anonymným, bezpečným a nepretržite dostupným prostredím pre rozhovor. Zásadným
krokom pre každú ženu, ktorá zažíva násilie, je hovoriť o svojej skúsenosti - zdieľať ju s
niekým, kto ho neposudzuje a neodsudzuje.
Žena, ktorá zažíva násilie, potrebuje emocionálnu podporu, posilnenie a pocit, že na to nie je
sama. Z toho dôvodu je pre ňu prvý kontakt pri vyhľadaní podpory a pomoci veľmi dôležitý.
Môže zvýšiť jej sebadôveru, nájsť zdroje posilnenia a zdroje k vyhľadaniu ďalšej pomoci. To
jej umožní lepšie prekonávať pocity bezmocnosti a vidieť situáciu menej beznádejne ako
doteraz.
Poradkyne so ženami hovoria o všetkých druhoch násilia, s ktorými sa vo svojich životoch
stretávajú. Niektoré ženy potrebujú svoj príbeh porozprávať a niektoré chcú problém násilia
čím skôr vyriešiť. Všetky však najprv potrebujú násilie vo svojich životoch pomenovať,
pripustiť si, že je súčasťou ich života a že človek, s ktorým žijú, porušuje ich práva a pácha
na nich násilie. Pre svoje rozhodnutia potrebujú získať všetky informácie a spolu s niekým
prebrať, aké majú možnosti. Rovnako potrebujú čas, aby si premysleli, ktoré z možných
riešení sú pre ne a pre ich deti najbezpečnejšie.
Ak žena nie je zorientovaná v tom, či v jej prípade ide o násilný vzťah, pomôžeme násilie
v jej živote identifikovať. Žene však nepodsúvame a nevnucujeme nič, na čo nie je v tej chvíli
pripravená. Ak sa žena rozhodne, že ešte nie je pripravená odísť z násilného vzťahu,
zaobchádzame s ňou s rešpektom, uznávame jej výhradné právo na sebaurčenie a jej právo
prevziať za rozhodnutie zodpovednosť. Plne rešpektujeme jej rozhodnutie a pracujeme s ňou
podľa jej potrieb. Zároveň žene dávame jasný odkaz, že keď sa rozhodne násilný vzťah
opustiť, môže opäť kedykoľvek požiadať o podporu a pomoc.
Poskytnutie podpory a pomoci prostredníctvom bezplatnej linky pre ženy nie je podmienené
podaním trestného oznámenia alebo svedectva voči páchateľovi, ani iným krokom zo strany
volajúcej ženy, na ktorý ešte nie je pripravená alebo pre ňu nie je bezpečný.
Krízová pomoc
V situácii ohrozenia ženy a jej detí poskytujú poradkyne na linke nonstop krízovú pomoc.
Spolu s volajúcou ženou sa snažíme minimalizovať riziko, ktorému je akútne alebo počas
násilného vzťahu vystavená.
Ženy, ktoré zažívajú násilie, sa ocitajú v rôznych, mnohokrát život ohrozujúcich situáciách. V
týchto prípadoch so ženou hovoríme o všetkých možnostiach, ktoré môžu zvýšiť jej bezpečie
a ktoré môžu zabrániť ďalšiemu násiliu alebo jeho zvyšovaniu. V situácii ohrozenia ďalším
násilím alebo pri stupňovaní násilia hovoríme o ďalších krokoch, ktoré môže žena spraviť,
ako aj o vytváraní efektívnych preventívnych stratégií. Dôsledne preberáme všetky jednotlivé
možnosti tak, aby mohla pre seba a svoje deti urobiť to najlepšie rozhodnutie.
V situácii akútneho ohrozenia a so súhlasom ženy, alebo v istých presne vymedzených
situáciách, poradkyne na linke kontaktujú políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú
inštitúciu, ktorá môže žene pomôcť. Vždy však máme v prvom rade na mysli bezpečie
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volajúcej ženy a jej detí. Konanie bez vedomia a súhlasu ženy by ju mohlo veľmi vážne
ohroziť.
Krízovú pomoc poskytujeme aj ženám, ktoré sa rozhodli pre odchod od násilného partnera.
Ako ukazuje dlhodobá prax, takáto situácia je pre ženu a jej deti jednou z najrizikovejších
a je potrebné postupovať podľa vopred dohodnutého bezpečnostného plánu.
Poskytovanie informácií
Národná linka pre ženy je nielen bezpečným priestorom pre ženy a miestom prvého
kontaktu. Volajúcim ženám zároveň poskytujeme všetky dôležité informácie o násilí
páchanom na ženách, najmä o násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne taktiež odpovedajú na
základné otázky týkajúce sa právnej pomoci a žene asistujú pri hľadaní ďalšej pomoci v jej
regióne.
Poradkyne na linke poskytujú aktuálne informácie o všetkých miestach podpory, pomoci
a ochrany a bezpečného ubytovania pre ženy a ich deti vo všetkých regiónoch Slovenska,
kde takéto špecializované služby existujú.
Všetkým ženám sa snažíme sprostredkovať kontakt na partnerov – mimovládne organizácie
a ďalšie inštitúcie, kde môžu dostať osobnú podporu, pomoc a ochranu.
Asistovanie a delegovanie
Súčasťou špecializovanej Národnej linky pre ženy je aj praktická pomoc.
Žena, ktorá zažíva násilie alebo je ním ohrozená, sa musí vyrovnať s množstvom
stresujúcich a zaťažujúcich situácií. Našim cieľom je ženám maximálne uľahčiť prístup
k systému pomoci. Volajúce ženy delegujeme k ďalšej pomoci v blízkosti ich bydliska, alebo
tam, kde potrebujú. Zároveň im pri hľadaní tejto pomoci asistujeme. Sprostredkúvame
ubytovanie, ktoré ponúkajú ženské mimovládne, ako aj ďalšie organizácie.
Taktiež prostredníctvom linky sa asistuje ženám pri ich odchode od násilného partnera tak,
aby to pre ne bolo čo najbezpečnejšie.“
Hranice a vecné vymedzenie NLŽ boli počas projektu Prevencia a eliminácia násilia na
ženách viackrát diskutované s partnermi projektu. Riešili sa konkrétne prípady delegovania
žien, asistovanie a príjem napríklad do bezpečných ženských domov. Nastavovanie
spolupráce a presné postupy pri delegovaní boli v procese vytvárania boli počas roku 2015
iba v začiatkoch, pretože na Slovensku zatiaľ nemáme skúsenosti s prácou Národnej linky
pre ženy. Na spolupráci a pravidlách delegovania žien na prezenčné/ambulantné služby sa
plánuje pokračovať a aj nasledujúcom období.

2.6. Limity Národnej linky pre ženy
Národná linka pre ženy nenahrádza špecializované služby, ktoré sa osobné a venujú sa
dlhodobej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Podpora a ochrana poskytovaná
NLŽ je špecializovaná na násilie na ženách dištančnou formou a z hľadiska bezpečia žien
má svoje limity.
Z vyššie uvedených dôvodov Národná linka pre ženy neposkytuje:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osobné konzultácie
Osobné sprevádzanie na inštitúcie
Právne zastupovanie a riešenie konkrétnych právnych sporov, ktoré si vyžadujú
profesionálnu právnu pomoc
Dlhodobú psychologickú pomoc a terapiu
Ubytovanie (ale môže ho sprostredkovať)
Dopravu na bezpečné miesto
Finančnú pomoc a podporu
Informácie o iných volajúcich
Služby linky dôvery v prípadoch nesúvisiacich s násilím na ženách a v intímnych
vzťahoch
Zdravotnícke služby alebo služby Záchrannej zdravotnej služby, ale obe služby
spolupracujú18

Riešenie násilia jednotlivých žien, aj ako samotného problému násilia páchaného na ženách,
vyžaduje spoluprácu viacerých profesií, nezávislých organizácií a inštitúcií. Národná linka
pre ženy je súčasťou a je závislá od dostupnosti širokej siete pomoci. Jej úlohou je
takúto pomoc sprostredkovať. Bez stabilnej špecializovanej siete poradenských centier či
bezpečného ubytovania služby NLŽ nie sú dostatočné a ani bezpečné pre ženy.

2.7. Náklady a financovanie Národnej linky pre ženy
Príprava a ostrá prevádzka Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie bola v rokoch
2014 a 2015 financovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF) prostredníctvom národného
projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, realizovaného v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI). Národný projekt sa v SKV realizoval
v rámci prioritnej osy 2 – Podpora sociálnej inklúzie a jej opatrenia 2.1. - Podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Pre BKS bol projekt realizovaný v rámci Prioritnej osy 3 - Podpora zamestnanosti a SI a
budovanie kapacít v BSK a jej opatrenia 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a
zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK. Oprávnené výdavky sa v prípade, ak je
prijímateľom organizácia štátnej správy, akou je napríklad štátna príspevková organizácia
IVPR, uhrádzali vo výške 100,0 % z celkových oprávnených verejných výdavkov, pričom
príspevok z ESF sa stanovil vo výške 85,0 % a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške
15,0 %. 19
Celkové priame plánované výdavky na zriadenie a ročnú prevádzku NLŽ predstavovali
274 319 EUR. Celkový stav čerpania výdavkov za obdobie realizácie projektu od 7/2014 do
12/2015 bolo 192 215 EUR, čo predstavuje 70,1-percentný podiel z plánovaných výdavkov.
Rozdiel medzi plánovanými a skutočne čerpanými výdavkami bol spôsobený najmä výrazne
nižšou cenou získanou verejným obstarávaním za prenájom technológie NLŽ
a telekomunikačnými poplatkami za prevolané minúty, nevyčerpaním niektorých položiek
18
19

Daša Malíková, 2015, Limity Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie ( podklady do monitorovacej správy).
Programový manuál pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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z dôvodu krátkosti projektu (napr. vytvorenie webu linky) a prísnymi pravidlami čerpania
a dokladovania výdavkov z ESF. Najvyšší podiel čerpaných priamych výdavkov
predstavovali personálne výdavky na zabezpečenie nepretržitej prevádzky linky, zohľadňujúc
všetky právne nároky vyplývajúce zo Zákonníka práce ( napr. práca v noci a cez víkendy,
nadčasy a pod.) a odvodové povinnosť zamestnávateľa.
Tab. 3: Súhrn výsledných indikátorov projektu za aktivitu 2 – vytvorenie nonstop linky
Plánované výdavky ( v EUR)
Skutočný stav čerpania ( v EUR)
Percentuálny podiel čerpaných výdavkov z plánovaných výdavkov
Počet vytvorených pracovných miest
Počet hovorov od žien - klientok
Zdroj: Monitorovacie správy a Databáza Národnej linky pre ženy

AK2 – Nonstop linka
274 319
192 215
70,1 %
8
2 829

Celkovo bola NLŽ v roku 2014 počas prípravnej fázy a ostrej prevádzky od 2/2015 do
12/2015 finančne podporená z ESF nenávratným finančným príspevkom 192 215 EUR.
Ak by sme mali dôsledne zohľadniť medzinárodné záväzky vzťahujúce sa na povinnosť štátu
zabezpečiť podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie 20, tak zo štátneho rozpočtu SR
bolo na NLŽ vynaložených 28 832,25 EUR (ako príspevok zo štátneho rozpočtu do ESF
vo výške 15%, prepočítaný z celkových čerpaných výdavkov).
Pre nadchádzajúce obdobie sa plánuje financovanie NLŽ zabezpečiť prostredníctvom
národného projektu z Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2016 – 2020. 21 Na
základe doterajšej skúsenosti a pomerne prísnych pravidiel čerpania financií zo
štrukturálnych fondov odporúčame do budúcnosti vyvíjať snahy o zabezpečenie financovania
základnej prevádzky NLŽ zo štátneho rozpočtu ( to znamená prenájom technológie call –
centra a personálne náklady poradkýň), s prípadným doplnkovým financovaním na ďalšie
rozvojové aktivity NLŽ (napr. ďalšie kontinuálne vzdelávanie poradkýň, nastavovanie
spolupráce a pod.) cez dodatočné projektové zdroje.

20

Napríklad podľa Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, jeho Všeobecného
odporúčania č. 19 (1992) a Záverečných zistení CEDAW výboru.
21
V čase písania správy bol nový národný projekt na zabezpečenie prevádzky a rozvoja NLŽ v prípravnej fáze;
v preklenovacom období do podpísania zmluvy o NFP je prevádzka NLŽ zabezpečovaná finančnými zdrojmi
IVPR v rámci riadneho ročného kontraktu medzi IVPR a MPSVR SR. Treba zdôrazniť, že financovanie NLŽ cez
rozpočet IVPR je na úkor výskumných a iných aktivít štátnej príspevkovej organizácie.
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3. Vyťaženosť linky v roku 2015
Nasledovná analýza dát využíva reportingový systému Národnej linky. Ide o systém
Aheeva - softvérové riešenie call-centrového centra, ktoré zaznamenáva údaje v reálnom
čase o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch a umožňuje rôzne triedenia historických
dát.
Národná linka pre ženy začala svoju ostrú prevádzku od 1. februára 2015. Prvý mesiac
fungovania NLŽ považujeme čiastočne za skúšobný, pretože pomerne veľkú časť hovorov
tvorili technické skúšobné hovory. Poradkyne sa snažili prijať a vybaviť každý prichádzajúci
hovor osobne a okamžite, tak ako im ukladá jeden zo štandardov 22. Celkovo okamžite
prijatých hovorov počas roku 2015 bolo 66% zo všetkých prichádzajúcich hovorov. Niektoré
hovory však boli prerušené predčasne volajúcou osobou ( 4% zo všetkých prichádzajúcich
hovorov).
Vzhľadom na pomerne veľký počet „čakajúcich hovorov“ na prijatie, bol od apríla 2015
zavedený záznamník s možnosťou nechať odkaz, prípadne čas, kedy je pre ženu/volajúcu
osobu bezpečné spätné volanie. Volajúca osoba mohla zanechať odkaz aj vtedy, ak
poradkyňa prerušila činnosť na krátku, nevyhnutnú prestávku ( napr. z hygienických
dôvodov). Zaznamenané boli však aj volania od osôb, ktoré linku zneužívali, napr. volania
od mužov sexuálne a inak obťažujúcich poradkyne, alebo opakované volania od osôb s iným
problémom ako násilie na ženách a pod. Takýchto obťažujúcich alebo linku zneužívajúcich
hovorov bolo 11% zo všetkých prichádzajúcich hovorov. Z toho dôvodu bolo zavedené
automatické blokovanie prichádzajúcich volaní z čísel, ktoré opakovane boli identifikované
ako obťažujúce alebo zneužívajúce linku. Predišlo sa tým blokovaniu linky pre krízové
prípady alebo iné akútne hovory. Do ďalšej analýzy vyťaženosti linky blokované, t. j.
obťažujúce a zneužívajúce hovory, neboli zahrnuté.
Graf 1: Druhy prichádzajúcich hovorov v roku 2015 ( v %)
Zrušené hovory
volajúcou osobou
4%
Zneužívanie linky
11%

Prijaté hovory
66%

Hovory presmerové
do záznamníka z
dôvodu
prebiehajúceh
hovoru
19%

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
22

Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Council of Europe, s. 37; dostupné na http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf,
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Definície základných analytických kategórií:
Prichádzajúci hovor: volania na bezplatné číslo 0800 212 212 zo všetkých čísel, okrem
blokovaných čísel ( zneužívajúce a obťažujúce hovory) 23
Prijatý hovor 24: poradkyňou okamžite prijaté a vybavené hovory
Neprijatý hovor 25: volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor presmerovaný
do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke (linka bola obsadená
a/alebo žiadna z poradkýň nebola k dispozícií 26)
Nasledujúca analýza dát sleduje vyťaženosť Národnej linky pre ženy. Z hľadiska bezpečia
žien, ktoré zažívajú násilie a môžu volať v krízovej situácií, je nevyhnutné, aby
prichádzajúci hovor bol prijatý a vybavený poradkyňou osobne a okamžite. 27 Preto je
dôležité vedieť, aký podiel z prichádzajúcich hovorov tvoria prijaté hovory a aký neprijaté
hovory. Nastavenie Národnej linky čo do počtu telefonických pripojení ( licencií /agentov)
a personálneho zabezpečenia ( počtu simultánne pracujúcich poradkýň na linke) je
optimálne, keď počet prijatých hovorov tvorí 100%. V realite a počas prvého roku fungovania
to však nebolo možné vždy zabezpečiť. K optimálnemu nastaveniu linky sa však treba
postupne približovať. Možno teda konštatovať nasledovné:
Optimálne nastavenie linky = podiel prijatých hovorov je 100% zo všetkých prichádzajúcich
hovorov
Ak je počet neprijatých hovorov vysoký, možno hovoriť o preťaženosti linky, alebo
nedostatočnej kapacite. Pod kapacitou rozumieme nedostatok simultánne zapojených liniek (
licencií) a/alebo nedostatok poradkýň pracujúcich na linke, ktoré by prijímali hovory
v reálnom čase. Zatiaľ nemáme presne stanovaný počet/podiel neprijatých hovorov, ktorý by
indikoval preťaženosť linky. Pre účely nasledovnej analýzy sme stanovili predbežné
arbitrárne hranice nízkej, strednej a vysokej preťaženosti linky, ktoré sú definované
nasledovne:
•
•
•

Nízka preťaženosť linky = podiel prijatých hovorov je menší ako 100% a vyšší ako
90% zo všetkých prichádzajúcich hovorov.
Stredná preťaženosť linky = podiel prijatých hovorov je v intervale od 90% do 70%
zo všetkých prichádzajúcich hovorov.
Vysoká preťaženosť linky = podiel prijatých hovorov je nižší ako 70% zo všetkých
prichádzajúcich hovorov.

V nasledujúcej analýze sledujeme vyťaženosť Národnej linky pre ženy vzhľadom na rôzne
časové parametre:
23

V technickom žargóne reportingového systému ide o „inbound calls“ alebo „entered calls“ , očistené od
blokovaných hovorov označených v systéme ako „abandoned-RS“.
24
V technickom žargóne reportingového systému ide o „answered calls“ alebo „distributed calls“ .
25
V technickom žargóne reportingového systému ide o „abandoned calls“, ktoré môžu mať príznak
„abandoned-Q“ = zrušené hovory volajúcou osobou ( t. j. skôr ako je hovor presmerovaný do záznamníka)
a/alebo príznak „abandoned-T“ = hovory presmerované do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho hovoru, resp.
obsadenosti linky ( hovor je presmerovaný do záznamníka po troch zvoneniach, resp. po 15 sekundách, ak nie je
zdvihnutý poradkyňou).
26
Linka môže byť obsadená rôznym spôsobom. V roku 2015 boli prenajímané maximálne 2 licencie – dva vstupy
do call-centrového systému v tom istom čase. Počas dňa boli zapojené oba vstupy a k dispozícií 2 poradkyne,
počas nočnej zmeny, víkendov a sviatkov jeden vstup a jedna poradkyňa.
27
Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Council of Europe, s. 37 a s. 43;
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•
•
•

podiel prijatých hovorov vzhľadom na mesiace v roku
podiel prijatých hovorov vzhľadom na dni v týždni
podiel prijatých hovorov vzhľadom na pracovné zmeny (doobedňajšiu, poobedňajšiu
a nočnú zmenu)

3.1.

Celková vyťaženosť linky počas roku 2015

V roku 2015 na telefónne číslo 0800 212 212 prišlo celkovo 6 700 hovorov. V priemere
išlo o 609 prichádzajúcich hovorov mesačne. Prijatých hovorov bolo celkovo 4 977, čo tvorí
74,3% zo všetkých prichádzajúcich hovorov. Celkovo bolo prevolaných viac ako 809 hodín.
Priemerná dĺžka jedného prijatého hovoru bolo 9:48 minút. Podľa stanovenej arbitrárnej
hranice vyťaženosti linky možno konštatovať, že v roku 2015 bola linka celkovo stredne
preťažená.
Tab. 4: Sumár prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov počas roku 2015
Ukazovateľ
Celkový počet prichádzajúcich hovorov

Hodnota

28

6 700

Celkový počet prijatých hovorov

4 977

Podiel prijatých hovorov z celkového počtu prichádzajúcich hovorov

74,3 %

Priemerný počet prichádzajúcich hovorov/mesiac

609

Medián počtu prichádzajúcich hovorov/mesiac

588

29

1 723

Podiel neprijatých hovorov z celkového počtu prichádzajúcich hovorov

25,7%

Celkový počet neprijatých hovorov

Celkový počet prevolaných hodín prijatých hovorov

809 hodín

Priemerná dĺžka jedného prijatého hovoru v minútach

9:48 minút

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté
hovory = poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor
alebo hovor presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

V roku 2015 bolo neprijatých 1 723 hovorov, čo predstavuje
25,7% zo všetkých
prichádzajúcich hovorov. Pritom z toho 1 444 hovorov nebolo prijatých z toho dôvodu, že
prebiehal iný hovor ( linka bola obsadená). V takomto prípade mohla volajúca žena či iná
osoba nechať po troch zazvoneniach ( po 15 sekundách) odkaz v záznamníku s ponukou
spätného volania od poradkýň na linke. Z neprijatých hovorov bolo 279 takých, ktoré boli
zrušené samotnou volajúcou osobou skôr ako bol zapnutý záznamník, teda do 15 sekúnd.
Pritom dôvody predčasného zrušenia hovoru mohli byť rôzne, od technického zlyhania až po
príchod násilnej osoby ( viac pozri kapitolu 4.8.2.). Treba zdôrazniť, že počet neprijatých
hovorov nezodpovedá počtu osôb, ktoré a snažili dovolať na NLŽ. Jedna osoba sa mohla
snažiť dovolať opakovane a spravidla v priebehu pomerne krátkej doby.
28
29

Očistené údaje od „obťažujúcich hovorov“
Očistené údaje od „obťažujúcich hovorov“
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Národná linka poskytovala aj možnosť priameho presmerovania prichádzajúcich hovorov na
inú pomáhajúcu inštitúciu alebo organizáciu podľa potrieb volajúcich žien alebo iných osôb
( viac pozri kapitolu 4.8.2.). Presmerovaných hovorov v roku 2015 bolo celkovo 363,
v celkovom trvaní 3 561 minút, resp. 59,3 hodín. Priemerná dĺžka presmerovaných
prichádzajúcich hovorov bola 9,8 min. 30
Graf 2: Typy neprijatých hovorov v roku 2015 ( v %)

Zrušené hovory
volajúcou osobou
16%

hovory
presmerované do
záznamníka z
dôvodu
prebiehajúceho
hovoru/ov
84%

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015; neprijaté hovory očistené o „obťažujúce hovory“.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

V nasledujúcej analýze sa pokúsime identifikovať, v ktorých mesiacoch či v dňoch týždňa
prichádzalo najviac hovorov. Zaujíma nás aj triedenie podľa pracovných zmien. Na základe
analýzy dát sa pokúsime identifikovať časovú variabilitu prijatých hovorov, t .j. kedy bolo
prijatých hovorov najviac a kedy najmenej. Na základe toho budeme môcť navrhnúť
opatrenia na optimalizáciu vyťaženosti Národnej linky pre ženy.

3.2.

Vyťaženosť linky vzhľadom na kalendárne mesiace

Počet prichádzajúcich hovorov vzhľadom na jednotlivé kalendárne mesiace varioval od
458 v mesiaci september až po 789 hovorov v marci. Vo februári časť prichádzajúcich
hovorov možno pripísať „testovacím“ hovorom či už zo strany prevádzkovateľa linky alebo zo
strany žien a iných osôb, ktoré sa chceli informovať o službách linky. Dôvody variability
počtu prichádzajúcich hovorov môžu byť rôzne, od pomerne intenzívnej medializácie
Národnej linky pre ženy v prvých mesiacoch jej fungovania, až po medializované prípady
násilia na ženách, napr. vrážd žien v mesiaci november a pod. Pre overenie vplyvu iných
dôvodov variability počtu prichádzajúcich hovorov nie sú dostupné potrebné údaje.

30

Na základe analýzy dát z reportingového systému Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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Tab. 5: Počet prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov podľa mesiacov roku
2015
Mesiac
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

Počet prichádzajúcich
hovorov

Počet prijatých
hovorov

588
789
661
523
526
485
628
458
749
716
577
6700

561
649
512
421
423
372
380
337
409
531
382
4977

Počet neprijatých
hovorov

27
140
149
102
103
113
248
121
340
185
195
1723

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté
hovory = poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor
alebo hovor presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Sledovali sme vývoj počtu prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov v jednotlivých
kalendárnych mesiacoch. Vývoj počtu prichádzajúcich hovorov poukazuje na kulmináciu
v marci a v októbri. Počet prijatých hovorov kopíruje krivku prichádzajúcich hovorov do júla,
a najviac sa rozchádza v auguste a v októbri. Počet neprijatých hovorov sa do júla udržiaval
na pomerne nízkej úrovni, od júla mierne stúpa s pomerne výrazným nárastom v mesiacoch
august a október.
Graf 3: Vývoj počtu hovorov podľa mesiacov v roku 2015 ( abs. počty)
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Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Priemerný percentuálny podiel prijatých hovorov zo všetkých prichádzajúcich hovorov
v roku 2015 dosiahol hodnotu 74,3%. Ak opomenieme február, ako skúšobný mesiac, viac
38
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ako 70% podiel prijatých hovorov bol prekročený v siedmych z desiatich mesiacov. Výrazný
pokles podielu prijatých hovorov bol zoznámený najmä v októbri, v auguste a decembri,
kedy sa linka dostáva do vysokej preťaženosti ( nižšie ako hranica 70%). Výkyvy
v mesiaci august, október
a december mohli by spôsobené
výrazným nárastom
prichádzajúcich hovorov či povinným čerpaním dovoleniek poradkyňami z dôvodu
ukončovania projektu.
Graf 4: Podiel prijatých a neprijatých hovorov z prichádzajúcich hovorov podľa
mesiacov ( v %, 2015)
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Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Z predchádzajúcej analýzy dát počas prvých 11 mesiacov fungovania linky nemožno
jednoznačne indikovať trend nárastu či poklesu prichádzajúcich hovorov vzhľadom na
jednotlivé mesiace. Ak by sa aj v nasledujúcich rokoch ukázalo, že v mesiacoch august
a október dochádza k výraznému nárastu prichádzajúcich hovorov, možno kapacitu linku
posilniť. Čo sa týka vyťaženosti linky, nie všetky prichádzajúce hovory boli prijaté a vybavené
okamžite a v priemere približne 20 – 25% z nich bolo predčasne prerušených alebo boli
presmerované do záznamníka z dôvodu obsadenosti linky. Nie vždy však volajúca osoba
využila možnosť nechať odkaz a využiť ponuku spätného volania. V prípade situácie, že sa
volajúca žena nachádza v bezprostredne zdraviu a života ohrozujúcej situácii, okamžité
neprijatie hovoru môže vážne ohroziť jej bezpečie.

3.3.

Vyťaženosť linky podľa dní v týždni v roku 2015

Zaujímalo nás rozloženie počtu prichádzajúcich a prijatých hovorov na Národnú linku pre
ženy zažívajúce násilie počas jednotlivých dní v týždni. Sledovali sme, koľko hovorov
prichádza v pracovné dní a počas víkendov.
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Tab. 6: Počet prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov podľa dní v týždni
Deň v týždni
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
SPOLU

Počet prichádzajúcich
hovorov
1185
1001
997
1137
985
737
658
6700

Počet prijatých
hovorov

Počet neprijatých
hovorov
309
279
210
279
237
229
180
1723

876
722
787
858
748
508
478
4977

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Celkovo bolo najviac prichádzajúcich hovorov v pondelky a vo štvrtky. Počas víkendov sa
počet prichádzajúcich hovorov znižuje. Zatiaľ čo počas pracovných dní priemerný počet
prichádzajúcich hovorov dosahuje 1061 hovorov, počas víkendov klesá takmer na polovicu (
priemerný počet prichádzajúcich hovorov počas sobôt a nedieľ bol 697). Celkovo však
počas víkendov na Národnú linku pre ženy prišlo v priemere 1 395 prichádzajúcich hovorov,
čo je nezanedbateľný počet.
Počet prijatých hovorov vzhľadom na dní v týždni lícuje prichádzajúce hovory. Najviac
prijatých hovorov bolo celkovo v pondelok a vo štvrtok, najmenej v nedeľu a sobotu. Najviac
neprijatých hovorov bolo celkovo v pondelok, v utorok a vo štvrtok, najmenej v stredu
a nedeľu.
Graf 5: Vývoj počtu prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov podľa dní v týždni
( abs. čísla, 2015)
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Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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V rámci mesiacov však rozloženie hovorov v jednotlivé dní v týždni výrazne variuje. Pondelky
boli výrazné v počtoch prichádzajúcich hovorov najmä v prvé mesiace, v auguste a najmä
novembri. Najviac prichádzajúcich hovorov počas apríla 2015 bolo v stredy, piatky boli silné
zase v marci a v auguste. Na pomerne vysokú variabilitu prichádzajúcich hovorov
v jednotlivé dni a mesiace mohol mať vplyv aj počet jednotlivých dní v danom mesiaci ( napr.
počet pondelkov či počet piatkov v referenčnom období), alebo sviatky pripadajúce na
jednotlivé dni, kedy spravidla počet prichádzajúcich hovorov je nižší. V dátach nemožno
vysledovať zatiaľ žiadny trend, okrem pomerne nižšieho počtu prichádzajúcich hovorov
počas niektorých sobôt a nedieľ ( ďalšie triedenia podľa mesiacov a dní v týždni sú uvedené
v prílohách).
Graf 6: Počty prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov podľa dní v týždni a
kalendárnych mesiacov ( abs. čísla, 2015)
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Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800
212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory =
volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného
hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém
Národnej linky pre ženy
zažívajúce násilie

Ak by všetky prichádzajúce hovory tvorili 100 percent, najviac hovorov prichádzalo
v pondelky, takmer 18%. V stredy o niečo menej, 17%. V ostatné pracovné dni tvorí podiel
prichádzajúcich hovorov po 15%. Počas víkendov podiel prichádzajúcich hovorov tvorí
20,8%.
Percentuálne rozloženie prijatých hovorov podľa jednotlivých dní v týždni kopíruje rozloženie
prichádzajúcich hovorov s výnimkou stredy, kedy prijaté hovory tvorili takmer 16-percentný
podiel zo všetkých prijatých hovorov.
Z neprijatých hovorov najvyšší, takmer18% podiel tvoria pondelky, potom nasledujú utorky
a stredy po 16%. Najmenší podiel neprijatých hovorov bol celkovo v stredy, s 12,2%
podielom zo všetkých neprijatých hovorov.
Tab. 7: Podiely prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov v jednotlivých dňoch
v týždni ( v %, rok 2015)
Deň v týždni
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
SPOLU

Prichádzajúce hovory
17,7
14,9
14,9
17,0
14,7
11,0
9,8
100,0

Prijaté hovory
17,6
14,5
15,8
17,2
15,0
10,2
9,6
100

Neprijaté hovory
17,9
16,2
12,2
16,2
13,8
13,3
10,4
100

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
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presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke; Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do
31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Vzhľadom na pomerne vysokú variabilitu prichádzajúcich hovorov v jednotlivé dni v týždni je
však z hľadiska vyťaženosti a nastavenia kapacity linky dôležitejší percentuálny podiel
prijatých hovorov zo všetkých prichádzajúcich hovorov. Vypovedá o tom, v ktorých dňoch je
vyťaženosť linky najoptimálnejšia ( čo najvyšší podiel prijatých hovorov) a kedy kapacita
nestačí.
Graf 7: Podiely prijatých a neprijatých hovorov zo všetkých prichádzajúcich hovorov
podľa dní v týždni ( v %, 2015)
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Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke; Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do
31. 12. 2015.; Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Vzhľadom na dni v týždni, linka bola stredne preťažená, keď sa podiel prijatých hovorov
pohyboval, s výnimkou sobôt, nad úrovňou 70%. V soboty dosiahol celkový podiel
prijatých hovorov len slabých 69%. Podiely indikujú, že v soboty bola linka vysoko
preťažená a kapacita jednej poradkyne počas sobôt nestačila. Bližší podhľad na
podiely prijatých a neprijatých hovorov počas sobôt v jednotlivých mesiacoch však odkrýva,
že preťaženosť linky v soboty sa mohla vzťahovať len na niektoré mesiace a to marec, máj
a október, kedy podiely prijatých hovorov dosahovali len 51% - 62% zo všetkých
prichádzajúcich hovorov z dôvodu, že prebiehal iný hovor. Po iné mesiace sa podiely
pohybujú okolo alebo dokonca výrazne nad úrovňou 70% ( stredná preťaženosť linky)
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Graf 8: Sobory: podiely prijatých a neprijatých hovorov podľa mesiacov ( v %, 2015)
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Zdôrazňujeme, že stanovené kritéria preťaženia, resp. nedostatočnej kapacity linky, sú
arbitrárne. Linka je nastavená optimálne, keď sú prijaté všetky prichádzajúce hovory
v reálnom čase. V čase prebiehajúceho iného hovoru, alebo zanechanie odkazu na
záznamníku môže pre volajúcu ženu v akútnej situácií byť bezpečnostným rizikom.

3.4.

Vyťaženosť linky podľa pracovných zmien

Práca v nepretržitej prevádzke na linke je rozdelená do troch pracovných zmien:
doobedňajšej, poobedňajšej a nočnej zmeny. Počas doobedňajšej a poobedňajšej zmeny
v pracovných dňoch pracujú spravidla 2 poradkyne na linke, počas nočných zmien a počas
víkendov vždy len jedna poradkyňa.
Poradkyne prichádzajú na pracovnú zmenu najmenej pol hodinu pred začiatkom zmeny, aby
boli informované o všetkých udalostiach nevyhnutých pre ich nadchádzajúcu pracovnú
zmenu (napr. očakávané hovory alebo volania ženám, ktoré boli dohodnuté vopred a pod.).
Práca rozdelená na pracovné zmeny trvajúce od 6:01 do 14 hodiny ( doobedňajšia zmena),
od 14:01 do 22:00 hodiny ( poobedňajšia zmena) a od 22:01 – 6:00 hodiny ( nočná zmena)
je viac-menej úradným rozdelením, pretože prebiehajúci hovor môže presahovať aj do
nadchádzajúcej zmeny alebo pracovný režim je nastavený podľa pracovnej kapacity
poradkýň daný 35-hodinovým týždenným pracovným časom podľa zákonníka práce.
Nasledujúca analýza však využíva práve toto úradné rozdelenie s cieľom zistiť vyťaženosť
linky počas jednotlivých pracovných zmien.
Z analýzy vyplynulo, že najviac prichádzajúcich hovorov bolo počas poobedňajšej
zmeny. Počet prichádzajúcich hovorov od 14:01 do 22:00 počas sledovaného obdobia bolo
3 138. Počas nočných zmien zavolalo na non-stop linku celkovo 754 ľudí.
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Tab. 8: Počet prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov
zmien
Pracovné zmeny
Doobedňajšia zmena ( 6:01 - 14:00)
Poobedňajšia zmena ( 14:01 - 22:00)
Nočná zmena ( 22:01 - 6:00)
Spolu

Počet
prichádzajúcich
hovorov
2808
3138
754
6700

podľa pracovných

Počet
prijatých
hovorov
2187
2288
502
4977

Počet
neprijatých
hovorov
621
850
252
1723

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Počet hovorov počas doobedňajšej zmeny je však taktiež pomerne vysoký a v porovnaní
s počtom prichádzajúcich hovorov v poobedňajších zmenách je nižší len o približne 300
hovorov. Variabilita počas jednotlivých mesiacov nie je vysoká a počet prichádzajúcich
hovorov v poobedňajších zmenách je najvyšší okrem februára vo všetkých sledovaných
mesiacoch (viď príloha).
Graf 9: Vývoj počtu prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov podľa
pracovných zmien ( abs. čísla, 2015)
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Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Okrem počtov prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov sme sa zamerali aj na ich
vzájomné podiely podľa jednotlivých pracovných zmien.
Prichádzajúce hovory
v poobedňajších zmenách tvoria 46,8% zo všetkých prichádzajúcich hovorov,
v doobedňajších 41,9%. Počas nočných zmien je to 11,3%. Poobedňajšia zmena má
najvyšší podiel prijatých aj neprijatých hovorov.
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Tab. 9: Podiely prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov podľa pracovných
zmien (v %, 2015)
Pracovné zmeny
Doobedňajšia zmena ( 6:01 - 14:00)
Poobedňajšia zmena ( 14:01 - 22:00)
Nočná zmena ( 22:01 - 6:00)
SPOLU

Podiel
prichádzajúcich
hovorov
41,9
46,8
11,3
100,0

Podiel
prijatých
hovorov
43,9
46,0
10,1
100,0

Podiel
neprijatých
hovorov
36,0
49,3
14,6
100,0

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Ak by
prichádzajúce hovory
tvorili 100%, podiely prijatých hovorov zo všetkých
prichádzajúcich hovorov sú výrazne vyššie počas pracovných zmien, keby sú na zmene dve
poradkyne. Aj keď neboli okamžite prijaté poradkyňami všetky prichádzajúce hovory,
celkový podiel prijatých hovorov počas doobedňajších zmien dosahuje 77,9%
a v poobedňajších zmenách 72,9%. Linka je stredne preťažená. V nočných zmenách, kedy
je počas zmeny iba jedna poradkyňa, klesá podiel prijatých hovorov na 66,6%. Počas
nočných zmien je linka, vzhľadom na stanovené arbitrárne kategórie, vysoko
preťažená. Ostatné hovory neboli okamžité prijaté z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru,
alebo mohli byť prerušené skôr, ako ich poradkyňa stihla prijať. Počas nočných zmien
kapacita jednej poradkyne nie je dostačujúca.
Tab. 10: Podiely prijatých a neprijatých hovorov zo všetkých prichádzajúcich hovorov
podľa pracovných zmien ( v %, rok 2015)
Pracovné zmeny
Doobedňajšia zmena ( 6:01 - 14:00)
Poobedňajšia zmena ( 14:01 - 22:00)
Nočná zmena ( 22:01 - 6:00)
SPOLU

Podiel
prichádzajúcich
hovorov
100
100
100
100

Podiel
prijatých
hovorov
77,9
72,9
66,6
74,3

Podiel
neprijatých
hovorov
22,1
27,1
33,4
25,7

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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Graf 10: Podiely prijatých a neprijatých hovorov zo všetkých prichádzajúcich hovorov
podľa pracovných zmien ( v %, 2015)
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Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Doobedňajšia zmena - podiely prijatých a neprijatých hovorov
z prichádzajúcich hovorov podľa mesiacov v roku ( v %, rok
2015)
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Ďalšia analýza však ukázala, že podiely prijatých a neprijatých hovorov počas jednotlivých
mesiacov značne variujú. Počas doobedňajších zmien to boli najmä mesiace august
a október, kedy podiel prijatých hovorov dosiahol len 61%. Podobne je to aj v poobedňajších
zmenách, keď najnižší podiel prijatých hovorov bol taktiež v auguste a októbri, kedy bolo
čerpaných najviac dovoleniek a linka aj v počas dňa bola zabezpečovaná jednou
poradkyňou.

47

Národná linka pre ženy / Správa o činnosti za rok 2015

Poobedňajšia zmena- podiely prijatých a neprijatých hovorov
z prichádzajúioch hovorov podľa mesiacov v roku ( v %, rok
2015)
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Počas nočných zmien však boli zistené aj iné mesiace, kedy podiely prijatých hovorov boli
neprimerane nízke. V mesiacoch apríl bol podiel prijatých hovorov počas nočných zmien len
38% a v mesiaci október 47%. Kritický bol ešte aj mesiac júl, kedy prijaté hovory dosiahli
len 59% podiel. Počas ostatných mesiacov a počas nočných zmien bola linka v strednej
preťaženosti s výnimkou septembra, kedy podiel prijatých hovorov dosiahol 90%.
Nočná zmena - podiely prijatých a neprijatých hovorov z
prichádzajúcich hovorov podľa mesiacov v roku ( v %, rok
2015)
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Analýza dát potvrdila, že kapacita linky je vysoko preťažená ( podiel prijatých hovorov je
menší ako 70%) najmä počas nočných zmien a počas denných zmien, kedy na linke bola k
dispozícii iba jedna poradkyňa z dôvodu čerpania dovoleniek.

3.5.

Dĺžka hovorov počas roku 2015

Na vybavenie všetkých prijatých hovorov počas roku 2015 bolo prevolaných viac ako 809
hodín. Pričom prevolaný čas variuje aj podľa počtu prijatých hovorov v danom mesiaci.
Najviac prevolaných hodín bolo v mesiacoch marec a apríl, pri rozbiehaní sa linky.
Pripomíname, že do prevolaného času nie sú započítané odchádzajúce hovory, ktoré
realizovali poradkyne pri spätnom volaní na základe odkazu na záznamníku alebo pri
vybavovaní adekvátnej podpory a ochrany v regiónoch Slovenska.
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Počas roku 2015 priemerná dĺžka jedného prijatého hovoru bola 9:48 minút. V mesiaci
apríl a máj priemerná dĺžka prevyšovala viac ako 12 minút, zatiaľ čo v mesiaci november len
niečo okolo 9 minút. Na celkový priemerný čas vplýva dĺžka hovoru v mesiaci február, keby
išlo aj o krátke skúšobné hovory na overovanie technológie. Ak by sme údaj za február
vynechali, celková ročná priemerná dĺžka jedného hovoru by stúpla na 11:48 minút.
Viac ako 20 – 30 minútové hovory boli len zriedkavosťou. Vyskytovali sa skôr v prvých
mesiacoch prevádzky linky a zrejme išlo o krízové hovory, keby bol s volajúcou ženou
realizovaný odhad nebezpečenstva a bezpečnostný plán, alebo prijatý hovor bol realizovaný
mimo prevádzkových hodín iných krízových liniek. Priemerná dĺžka jedného vybaveného
prichádzajúceho hovoru od 9 – 12 minút potvrdzuje, že NLŽ slúži prevažne ako miesto
prvého kontaktu s možnosťou odporúčania volajúcej ženy na niektorú zo špecializovaných
organizácií v danom regióne alebo iný druh podpory a ochrany. Dĺžka hovorov však značne
variovala. Ak išlo o prvý rozhovor so ženou, spravidla trval dlhšie ako priemer vzhľadom na
to, že ženy zažívajúce násilie potrebovali priestor na emocionálnu podporu, dôkladné
zmapovanie situácie a identifikáciu potrieb. Prípadné ďalšie hovory pre sprostredkovanie
ďalšej podpory a ochrany a prepojenie s nadväzujúcimi organizáciami/inštitúciami boli
spravidla kratšie.
Tab. 11: Dĺžka prijatých hovorov podľa mesiacov v roku 2015
Mesiac
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

Počet prijatých
hovory
561
649
512
421
423
372
380
337
409
531
382
4977

Dĺžka všetkých prijatých
hovorov
11:20:37
115:07:01
107:02:38
86:44:28
70:37:11
68:01:16
73:59:05
56:57:14
66:15:52
80:59:37
72:21:58
809,45 hodín

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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Priemerný počet minút/prijatý
hovor
1:12
10:36
12:30
12:24
10:00
11:00
11:42
10:06
9:42
9:12
11:24
9:48
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4. Ženy so skúsenosťou s násilím volajúce na NLŽ
Primárnou úlohou Národnej linky pre ženy je poskytovať podporu ženám so skúsenosťou
s násilí. Za týmto účelom bola zariadená Evidenčná databáza NLŽ, do ktorej sú
zaznamenávané údaje o volajúcich osobách, informácie o zažitom násilí a poskytnutej
pomoci. Údaje sú zbierané a analyzované pre účely vyhodnotenia efektívnosti NLŽ, ako aj za
účelom generovania poznatkov o násilí páchanom na ženách.
Národná linka pre ženy je dôverná, anonymná a volajúca žena alebo osoba z okolia ženy
môže zostať v úplnej anonymite. Analýza preto vychádza z anonymizovaných dát
a neobsahuje žiadne údaje alebo zistenia, ktoré by mohli prezradiť identitu volajúcej ženy,
alebo iné citlivé údaje o jej situácii. Navyše sú zistenia generalizované a v prípade
uvádzania konkrétnych prípadov nie je možné ich vzťahovať na jeden prípad volajúcej
ženy.
Nasledujúca analýza dát sa vzťahuje na ženy, ktoré kontaktovali NLŽ a u ktorých bola
evidovaná skúsenosť s jednou z foriem násilia. Údaje o ženách zažívajúcich násilie, ktoré
zavolali na Národnú linku pre ženy, nevypovedajú o celkovej populácii žien, ktorá má
skúsenosti s násilím. Analýza vyplýva len z dát a z údajov, ktoré zaznamenali poradkyne
počas telefonických rozhovorov so ženami, resp. ktoré ženy počas hovoru poskytli. Nie vždy
boli všetky údaje o žene či danom prípade zaevidované vzhľadom na krátkosť času alebo
z dôvodu riešenia krízovej situácie a bezpečia žien.
V roku 2015 na Národnú linku pre ženy bolo prijatých celkovo 2 829 hovorov od žien
zažívajúcich násilie. Zo všetkých prijatých hovorov 31 tvoria hovory od žien zažívajúcich
násilie takmer 57%. Pritom ženy zažívajúce násilie volali jedenkrát alebo aj viackrát,
v závislosti od miery identifikácie ženy s násilím, alebo druhom podpory či situácie, v ktorej
sa žena nachádzala. V priemere na jednu ženu zažívajúcu násilie bolo prijatých takmer 6
hovorov.
Celkovo išlo o 495 žien zažívajúcich násilie, ktoré vyhľadali pomoc Národnej linky pre
ženy v referenčnom období, teda 11 mesiacov počas roku 2015. Priemerne išlo o 45 nových
klientok – žien za mesiac.
Poradkyne na linke prijali aj 134 volaní od tretích osôb – ľudí z okolia ženy zažívajúcej
násilie, aby sa informovali o možnostiach pomoci.
V prípade prebiehajúceho iného hovoru môže volajúca žena alebo aj tretie osoby nechať
odkaz v záznamníku a požiadať o spätné volanie v čase, keď je to bezpečné. Celkový počet
dodatočne vybavených hovorov bol 662. Poradkyne volali z linky ( odchádzajúce hovory)
nielen na základe odkazu v záznamníku, ale aj keď volali za účelom zistenia voľnej kapacity
v ženských poradenských centrách alebo v bezpečných ženských domoch, alebo
kontaktovali políciu či iné záchranné zložky. Celkovo poradkyne počas roku 2015 vybavili
6 073 hovorov, z toho 4 977 prijatých a 1096 odchádzajúcich hovorov.

31

Prijaté hovory = poradkyňou okamžite vybavený hovor;

50

Národná linka pre ženy / Správa o činnosti za rok 2015

Tab. 12: Sumárne ukazovatele o ženách zažívajúcich násilie
Ukazovateľ

Hodnota

Počet hovorov od všetkých žien zažívajúcich násilie

2 829

Podiel hovorov od žien zažívajúcich násilie zo všetkých prijatých hovorov ( v %)
Počet žien zažívajúcich násilie, ktoré zavolali na linku

56,8%
495

Priemerný počet žien zažívajúcich násilie/mesiac

45

Priemerný počet hovorov od žien zažívajúcich násilie na jednu ženu

5,7

Počet volaní od tretej osoby z okolia ženy zažívajúcej násilie

134

Celkový počet vybavených hovorov ( prijaté a odchádzajúce hovory)

6 073

Celkový počet odchádzajúcich hovorov

1 096

Počet dodatočne vybavených hovorov

662

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém a Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Vývoj počtu nových klientok vzhľadom na kalendárne mesiace sa vyvíjal pomerne
nerovnomerne. V marci, keď NLŽ začala naplno fungovať a bolo realizovaných niekoľko
iniciačných mediálnych kampaní, zavolalo na linku 95 nových klientok. Od apríla až po
december 2015 sa počet nových klientok pohybuje v intervale od 29 – 74 klientok mesačne
(február považujeme za skúšobný mesiac).
Tab. 13: Vývoj počtu žien a počet prijatých hovorov od žien zažívajúcich násilie podľa
mesiacov ( abs. počty, rok 2015)
Mesiac
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

Počet hovorov od žien
zažívajúcich násilie
18
329
333
367
380
260
199
129
222
400
192
2829

Počet nových
klientok za mesiac
5
95
74
35
35
49
52
39
39
43
29
495

Počet hovorov s novými
klientkami za mesiac
18
290
173
148
133
187
139
64
104
189
91
1536

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém a Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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Graf 11: Vývoj počtu nových klientok podľa mesiacov ( abs. čísla, rok 2015)
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Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém a Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

4.1.

Odkiaľ ženy zažívajúce násilie volali

Zo všetkých 495 žien zažívajúcich násilie a volajúci na linku sa u väčšiny podarilo zistiť
krajinu alebo kraj Slovenska odkiaľ volali. Takmer 98% žien volalo zo Slovenska, 2 % zo
zahraničia. U žien volajúcich zo zahraničia išlo väčšinou o Slovenky pracujúce alebo žijúce
v zahraničí.
Tab. 14: Krajina/kraj odkiaľ ženy zažívajúce násilie volali na NLŽ
Krajina/kraj odkiaľ ženy volali
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Česká republika
Rakúsko
Švajčiarsko
nezistené
SPOLU

Počet klientok

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

78
56
51
60
42
53
57
65
1
4
1
27
495

Zo žien volajúcich zo Slovenska najviac bolo z Bratislavského kraja (takmer 17%)
a Košického kraja (14%), najmenej z Banskobystrického kraja (9%). Vzhľadom na veľkosť
populácie žien podľa krajov z roku 2014 však najviac žien volalo z Bratislavského ( 0,024%)
a z Trnavského kraja ( 0,020%). 32
32

Ako percento zo všetkých žien žijúcich v danom kraji.
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Graf 12: Podiely volajúcich žien vzhľadom na kraje Slovenska ( v %, N = 462)
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Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

4.2.

Vek žien zažívajúcich násilie volajúcich na NLŽ

Nie u všetkých volajúcich žien sa podarilo zistiť vek. Zo 435 žien, u ktorých bola daná
charakteristika zaznamenaná, najviac bolo vo vekovej kategórií 31–39 rokov (26,4%), vo
veku od 40-49 rokov (25,5%). Na linku sa v roku 2015 obracali aj ženy mladšie ako 18
rokov, ale aj staršie ako 70 rokov.
Graf 13: Vek žien zažívajúcich násilie a volajúcich na NLŽ ( v %, N = 435)
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Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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4.3.

Dĺžka trvania násilného vzťahu

Pozitívnym zistením je, že pomerne veľa žien volajúcich na linku žilo v násilnom vzťahu,
ktorý trval do 5 rokov (celkovo viac ako 41%). V násilnom vzťahu dlhšom ako 5 rokov však
bolo evidovaných zvyšných 59% volajúcich žien. Vo väčšine prípadov išlo o partnerský
násilný vzťah, keď násilnou osobou bol manžel/exmanžel alebo partner/expartner. V menšej
miere však mohlo ísť aj o násilné správanie zo strany brata, syna, zaťa či svokra, ale aj
v kombinácií zo strany viacerých mužov či osôb (viac pozri kapitolu 4.7.)
Graf 14: Trvanie násilného vzťahu u žien volajúcich na NLŽ ( v %, N = 472)
do 1 roka
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Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

4.4.

Druhy násilia a jeho prejavy na ženách volajúcich na linku

Pri identifikácií násilia ženy referovali o rôznych druhoch násilia, fyzických či sexualizovaných
útokoch, o spôsoboch excesívnej kontroly či nátlaku, o ekonomickom násilí a rôznorodých
stratégiách násilných osôb, z veľkej väčšiny mužov (ex)manželov či (ex)partnerov.
Jednotlivé útoky boli zaevidované a kategorizované do piatich základných kategórií. Zo
všetkých 495 klientok až 482 referovalo o psychickom násilí. Aspoň jeden útok fyzického
násilia zažilo 336 žien (takmer 68% zo všetkých klientok), ekonomickému násiliu bolo
vystavených 223 žien (45% zo všetkých 495 klientok). Aspoň o jednom sexualizovanom
útoku referovalo 80 žien (16,2%) a o sociálnom násilí 133 (takmer 27% zo všetkých klientok
volajúcich na linku).
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Tab. 15: Počet žien volajúcich na linku podľa jednotlivých druhov prítomného násilia
Druhy prítomného násilia

Počet žien

Psychické násilie
Fyzické násilie
Sexualizované násilie
Ekonomické násilie
Sociálne násilie

482
336
80
223
133

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Graf 15: Podiely žien zažívajúcich jednotlivé druhy násilia ( v %, N = 495)
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Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Ak sa pozrieme na jednotlivé útoky ktoré ženy zažili, medzi časté a menej časté fyzické
útoky 33 patrili nasledovné prejavy:
Časté fyzické útoky voči ženám
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menej časté fyzické útoky voči ženám

Fackovanie
Bitie
Sácanie
Pomliaždenie
Hádzanie (o stenu, o skriňu, o nejaký
predmet...)
Udieranie
Ťahanie za ruky
Ťahanie za vlasy + vytrhnutie vlasov
Kopanie
Škrtenie (rukami)
Trhanie vlasov
Polievanie, prípadne studená sprcha
Vyhrážanie so zbraňou v ruke
(strelná, nôž, sekera)
Fackovanie
Bitie

•
•
•
•
•

Topenie
Dusenie (vankúšom)
Držanie hlavy pod vodou
Bodnutie
Rezanie

•
•
•

Trhanie nechtov
Útok so zbraňou (strelná, nôž, sekera)
Pálenie / popálenie (najmä zo strany
drogovo násilných mužoch a mužov
s rómskou etnicitou)

Indikatívny percentuálny podiel žien so skúsenosťou fyzických útokov: menej časté fyzické útoky = 0 – 49%
žien; časté fyzické útoky = 50 – 74% žien
33
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Prejavy častého sociálneho násilia:
•
•
•
•

•

Izolácia od rodiny
Izolácia od priateľov
Izolácia od podpory
Obmedzovanie / bránenie:
o Zamestnať sa
o Chodiť do práce
o Študovať
Zamykanie: menej časté34

So psychickým násilím mala skúsenosť takmer každá žena. Niektoré druhy psychického
týrania sa však vyskytovali veľmi často, niektoré často a niektoré menej často. 35
Veľmi časté psychické
útoky

Časté psychické útoky

Menej časté psychické
útoky

•

Nadávky

•

Chronická nevera
partnera

•

•

Vulgarizmy

•

•

•

Klamstvá

•

•
•
•

Ponižovanie
Požiadavky a ultimáta
Poučovanie

•
•
•

•

Vyčerpávanie vyžadovanie
triviálnych úkonov

•

•

Urážky

•

•
•

Kritizovanie
Zvaľovanie viny /
odmietanie
zodpovednosti

•
•

Znevažovanie na
verejnosti
Zaangažovanie iných
členov rodiny na
násilnom správaní
voči žene
Vydieranie
Zastrašovanie
Ubližovanie domácim
miláčikom
Vyčerpávanie:
o Rozhovormi
o Nútenie ku
komunikácii v
noci
Vyhrážanie sa zabitím
ženy
Sledovanie
Iracionálne
obviňovanie ženy
z nevery

•
•

Zľahčovanie násilia
Vyhrážanie sa :
o Odobratím
detí
o zbavením
svojprávnosti,
psychiatriou

•
•

•

•
•

Bránenie v užívaní
liekov a v prístupe k
zdravotnej starostlivosti
Sebapoškodzovanie
Vyhrážanie sa
o Zabitím Detí
o Zabitím rodiny
o Samovraždou
Pokus o samovraždu
Vyhrážanie sa
zverejnením
sexuálneho
života/fotografií ženy
rodine, známym,
náboženskej komunite:
ak si žena nájde
nového partnera, tak
všetkým rozpráva aká
je pobehlica

Extrémna dominancia
Kontrola:
o Trávenia času
ženy
o Telefonátov
alebo e-mailov

34

Indikatívny percentuálny podiel evidovaných prejavov sociálneho násilia: menej časté prejavy sociálneho
násilia = 0 – 49% žien; časté prejavy sociálneho násilia = 50 – 74% žien
35

Indikatívny percentuálny podiel evidovaných prejavov psychologického násilia: menej časté prejavy
psychologického násilia = 0 – 49% žien; časté prejavy psychologického násilia = 50 – 74% žien; veľmi časté
prejavy psychologického násilia = 75 – 100% žien.
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vyhodením
z bytu
Popieranie násilia
Bagatelizovanie
násilia
Žiarlivosť
o

•
•
•

Volajúce ženy sa zdôverili aj s prejavmi sexualizovaného násilia. Napriek menej častému
výskytu v porovnaní s inými druhmi násilia, ide o násilie s devastujúcimi účinkami na telesnú
integritu a dôstojnosť ženy. Volajúce ženy majú skúsenosť s nasledovnými častými a menej
častými prejavmi sexualizovaného násilia 36:
Časté sexualizované útoky

Menej časté sexualizované útoky
•
•
•

Zverejňovanie na internete
Nútenie k styku s inými ľuďmi
Kontrola spodnej bielizne

•

Nútenie k nepríjemným praktikám
Obťažovanie
Vedomé spôsobovanie bolesti počas
sexu
Kombinovanie sexu a násilia

•

•

Vynucovanie sexu

•
•

Kombinovanie sexu a násilia
vrátane použitia zbraní
Znásilnenie
Vynucovanie sexu pred svedkami:
(viacero prípadov, kedy svedkami
sú najmä deti)
Muž sexuálne zneužíva deti
Nútenie k prostitúcii

•
•
•

•
•

U 38 žien boli evidované aj ďalšie skutočnosti vo vzťahu k sexualizovanému násiliu. Bolo
zisťované počas ktorého hovoru v poradí a v ktorej minúte hovoru sa ženy so skúsenosťou
so sexualizovaným násilím zdôverili poradkyni. Tridsať žien s týmto druhom násilia sa
zdôverilo už počas prvého rozhovoru, ostatné ženy v druhom či počas tretieho hovoru.
Niektoré ženy o tejto, často ešte tabuizovanej téme, nemali problém hovoriť hneď na
začiatku rozhovoru, niektoré ženy až po viac ako 20 minútach hovoru. Priemerný čas
rozhovoru, kedy žena spomenula aj sexualizované násilie, bola 12 minúta trvania hovoru.
Medzi najčastejšie druhy násilia patrí ekonomické násilie, ktoré obmedzuje finančnú
nezávislosť ženy a vystavuje ženu a jej deti často riziku príjmovej a materiálnej chudoby.
Poradkyne u volajúcich žien zaevidovali nasledujúce veľmi časté, časté a menej časté
prejavy ekonomického násilia na ženách 37:
Veľmi časté prejavy ekonomického násilia
•
•
•

Neprispieva financiami
Vymáhanie peňazí
Odmietanie starostlivosti

Časté prejavy ekonomického násilia
•
•
•

Neplatenie výživného
Výplata ženy na jeho účet
Materská ženy na jeho účet

Indikatívny percentuálny podiel evidovaných prejavov sexuálneho násilia: menej časté prejavy sexuálneho
násilia = 0 – 49% žien; časté prejavy sexuálneho násilia = 50 – 74% žien
37
Indikatívny percentuálny podiel evidovaných prejavov ekonomického násilia: časté prejavy ekonomického
násilia = 50 – 74% žien, veľmi časté prejavy ekonomického násilia = 75 – 100%
36
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•
•
•
•
•
•

Obmedzovanie prístupu k peniazom
Neprispieva financiami
Vydeľovanie peňazí
Nútenie k vyúčtovaniu peňazí
Zatajovania príjmu
Ničenie vecí a majetku

•
•
•
•
•
•

Obmedzovanie prístupu k majetku
Predávanie spoločného majetku
Totálna kontrola spoločných financií
Finančné podvody
Zadlžovanie rodiny
Nútenie k prepisu majetku na neho

Osobitným prejavom psychického násilia je nebezpečné prenasledovanie - stalking,
s nasledujúcimi evidovanými veľmi častými, častými a menej častými prejavmi 38:
Veľmi časté prejavy

Časté prejavy

Menej časté prejavy

•

SMS

•

Obťažovanie doma
zo strany expartnera

•

•

Volania

•

Obťažovanie v práci
zo strany expartnera

•

•

E-maily

•

Sledovanie zo strany
expartnera

•

•

Sledovanie pomocou
GPS, alebo inej
aplikácie v telefóne zo
strany expartnera

•

Obťažovanie doma zo
strany iných mužov/osôb
okrem expartnera
Obťažovanie v práci zo
strany iných mužov/osôb
okrem expartnera
Sledovanie zo strany iných
mužov/osôb okrem
expartnera
Zaangažovanie iných osôb
na prenasledovaní ženy

Sledovanie pomocou GPS,
alebo inej aplikácie
v telefóne zo strany iných
mužov ako expartnera
Ženy zažívajúce násilie okrem jednotlivých prejavov násilia identifikovali aj najčastejšie
situácie alebo okolnosti, za ktorých sa muži, väčšinou ich partneri/manželia alebo expartneri,
správali násilne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Po svadbe
V tehotenstve
Po narodení dieťaťa
Po presťahovaní sa do mesta, kde partnerka nemá žiadne sociálne zázemie
Keď je opitý, nadrogovaný
Keď má partnerka nejaké požiadavky (napr. požaduje prispievanie do domácnosti)
Keď partnerka niečo vyčíta (napr. jeho neveru)
Akékoľvek krízové momenty rodiny
Dlhšie strávený spoločný čas (sviatky, dovolenky..)
Keď sa partnerka bráni alebo akokoľvek protestuje
Po odchode partnerky zo vzťahu, prípadne ak hrozí jej odchod
Keď si nájde žena nového priateľa
V dlhodobom násilnom vzťahu (10 a viac rokov) násilného muža už častokrát hnevá
na partnerke takmer všetko; nech čokoľvek urobí, pre neho je všetko zlé – hľadanie
zámienok.

Indikatívny percentuálny podiel evidovaných prejavov nebezpečného prenasledovania: menej časté prejavy: 049%; časté prejavy násilia = 50 – 74% žien, veľmi časté prejavy násilia = 75 – 100%
38
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4.5.

Ženy zažívajúce násilie v riziku vysokého nebezpečenstva

Na základe dlhodobých skúseností a poznatkov o násilí páchanom na ženách, najmä
násilia v partnerských vzťahoch a s dôrazom na výskumami potvrdzované faktory femicídy
– vrážd žien intímnym partnerom, možno identifikovať tzv. rizikové klientky volajúce na linku.
Rizikové klientky môžu byť vystavené nebezpečenstvu opakovaného násilia, závažných
zranení alebo usmrtenia a stupňovaniu násilia.
Na základe rozhovoru zo ženami, identifikácie vybraných závažných prejavov násilia, histórie
násilného správania a niektorých osobitých okolností násilného správania muža bolo počas
roku 2015 identifikovaných celkovo 199 rizikových klientok. Z celkového počtu 495 žien
zažívajúcich násilie je to 40%.
Tab. 16: Najzávažnejšie druhy útokov voči ženám volajúcim na linku
Druhy prítomného násilia
Vyhrážanie sa
Vyhrážanie sa zabitím
Nebezpečné prenasledovanie
Úplná izolácia klientky
Sexualizované násilie
Znásilnené klientky
Pokus o vraždu

Počet žien
200
75
51
34
80
12
22

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Pri pokuse o vraždu išlo najčastejšie o škrtenie ženy alebo ohrozovanie nožom. Vyhrážanie
sa zabitím bolo často spojené aj s vyhrážaním sa samovraždou násilného muža alebo inými
druhmi vyhrážania ( napr. že násilný muž nahlási ženu ako nezvestnú, ak nepríde okamžite
domov; vyhodením domu do vzduchu; dá ženu zavrieť na psychiatriu; že odoberie žene deti
a pod). Vyhrážanie sa zabitím sa vzťahovalo aj na príbuzných volajúcej ženy, napr. jej
matku ženy, syna či celú rodinu.
Jedným z rizikových faktorov pokračujúceho násilia alebo jeho zvýšenej intenzity boli aj
vybrané zamestnania násilného muža. Ak išlo o policajta, vojaka alebo zamestnanca SBS
služby, vždy sa zvažovala možnosť dostupnosti strelných zbraní, ako aj možnosť zneužívani
a postavenia muža na „zahladzovanie“ prípadných trestných oznámení.
Ak počas hovoru boli zistené rizikové faktory vysokého nebezpečenstva, volajúca žena bola
o daných skutočnostiach informovaná a dané zistenia sa zohľadňovali pri bezpečnostnom
pláne. V prípade krízového hovoru a na základe informovaného súhlasu volajúcej ženy bola
kontaktovaná polícia. Väčšina volajúcich žien zažívajúcich násilie však už v minulosti
kontaktovala políciu, dokonca niekoľkokrát alebo inú pomáhajúcu a zodpovednú inštitúciu.

4.6.

Prítomnosť detí u žien zažívajúcich násilie

Pri rozhovoroch so ženami zažívajúcich násilie sa zisťovalo, či má žena deti a či sú dospelé
alebo maloleté a či je násilný muž alebo iná osoba násilná aj voči deťom a/alebo sú deti
svedkami násilia na žene.
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U takmer 48% žien zažívajúcich násilie bolo evidované, že majú aspoň jedno maloleté dieťa,
pričom 34 žien malo 3 a viac maloletých detí.
Tab. 17: Počet maloletých a dospelých detí u žien zažívajúcich násilie
Počet detí
1 dieťa
2 deti
3 deti
4 deti
5 detí
6 detí
7 detí
SPOLU

Počet žien
s maloletými deťmi
121
82
25
5
1
2
1
236

Počet žien
s dospelými deťmi
71
86
29
9
1
1
1
198

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Počet žien s maloletými
a dospelými deťmi
9
5
6
1
1
22

U 40% volajúcich žien bolo zistené, že majú dospelé deti, z toho najviac žien malo 2
dospelé deti ( 43% žien) a 21% žien 3 a viac dospelých detí. Jedna žena mala dve dospelé
deti z detského domova. U 22 žien boli zistené maloleté aj dospelé deti, z toho väčšina mala
2 deti a 20 žien malo 3 a viac detí.
Dve ženy v čase volania na linku boli tehotné a jedna pani v lete 2015 potratila. Jedna pani
zažívajúca násilie mala tehotnú dcéru. 29 žien v čase hovoru bolo na materskej dovolenke.
Je teda zrejmé, že mali deti mladšie ako 1 rok.
Poradkyne pri identifikácií násilia zisťovali, či je muž alebo iná násilná osoba násilný nielen
voči volajúcej žene, ale aj voči deťom v rodine. Zo 495 volajúcich žien bolo u 75 ( 15%)
zistené, že násilný muž sa správa priamo násilne aj voči deťom, u 97 žien ( 19,5%) nie. Pri
rozhovore niektoré ženy uviedli spontánne aj ďalšie skutočnosti, alebo upresnili svoje
skúsenosti na základe dopytovania poradkýň s cieľom zarámcovať problém násilia. Dve ženy
mali podozrenie alebo už aj riešili s úradmi sexuálne zneužívanie dieťaťa. U viacerých žien
bolo zistené, že sú vydierané cez deti – násilný muž sa vyhráža, že im ublíži. Niektoré ženy
uviedli, že deti boli na strane násilníka, inokedy zase že ju deti pred násilným mužom bránili.
Vtedy muž ublížil aj im. Jedna žena vypovedala, že ju muž počas tehotenstva dokopal.
U 98 žien ( takmer 20% zo všetkých klientok) bolo zistené, že deti boli svedkami násilia zo
strany muža alebo inej osoby. Pripomíname, že v prípadoch, keď išlo o krízový hovor alebo
sa riešila iná akútna situácia, nebol priestor na zisťovanie daných skutočností. Väčšina žien
však už v minulosti kontaktovala niektorú z inštitúcií, alebo oznámila násilie polícii.

4.7.

Násilní muži a iné osoby

Poradkyne u žien zažívajúcich násilie zisťovali, kto sa k ním násilne správa. Celkovo boli
zistené násilné osoby u 480 klientok. Niektoré však uviedli aj viacero násilných osôb, napr.
manžela a svokra. Celkovo tak bolo zistených 497 násilných osôb.
Z hľadiska pohlavia o 484 mužov a 13 žien, ktoré boli násilné voči ženám. Keďže primárne je
činnosť NLŽ zameraná na rodovo-podmienené násilie, teda zo strany partnera alebo inej
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osoby mužského pohlavia, do ďalšej analýzy sme zaradili iba násilného osoby mužského
pohlavia. 39 V ďalšom slede bol zisťovaný vzťah násilnej osoby k volajúcej žene.
Najväčší podiel z označovaných násilných mužov tvoria manželia (51%) a partneri/druhovia
(16%). Bývalí manželia či expartneri tvoria spolu viac ako 18%. Partnerské násilie, resp.
násilie na ženách v intímnych vzťahoch tvorí celkovo 85,7%.
Ďalšími najčastejšie evidovanými násilnými mužmi boli synovia (7%), otcovia (viac ako 2%)
a bratia (2%). Medzi ostatnými násilnými mužmi boli aj zaťovia (viac ako 1%), svokrovia, ale
aj vnuci, asistent či kolega/nadriadený volajúcej ženy.
Tab. 18: Vzťah násilného muža k volajúcej žene zažívajúcej násilie
Násilná osoba

Počet

Manžel
Exmanžel
Partner/druh/priateľ
Expartner/expriateľ
Syn
Otec
Brat
Zať
Svokor
Vnuk
Asistent
Kolega/nadriadený
Expartner Dcéry
SPOLU

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Podiel v %
247
48
79
41
34
11
10
6
3
1
1
2
1
484

51,03
9,92
16,32
8,47
7,02
2,27
2,07
1,24
0,62
0,21
0,21
0,41
0,21
100

4.8. Poskytnutá ochrana a podpora ženám zažívajúcim násilie
4.8.1. Pomoc vyhľadaná v minulosti
Zisťovali sme, či ženy zažívajúce násilie a volajúce na linku vyhľadali nejaký druh pomoci
už v minulosti, či kontaktovali zodpovednú inštitúciu, alebo o násilí už niekomu povedali
alebo nie. Zo 428 žien, u ktorých bola daná skutočnosť evidovaná, bolo zistené, že 117
z nich (27,3 %) nebola poskytnutá žiadna pomoc a o svojej skúsenosti s násilím hovorili
prvýkrát v živote.
Väčšina volajúcich žien však už v minulosti pomoc vyhľadala a/alebo sa s násilím už
niekomu zdôverila. Väčšina z nich vyhľadala aj viaceré druhy pomoci alebo sa obrátila na
viac zodpovedných inštitúcií.

39

Ak bola identifikované, že násilnou osobou je výlučne žena, volajúcej žene boli odporúčané kontakty
na organizácie, ktoré sa špecializujú na domáce násilie.
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Tab. 19: Predchádzajúca pomoc vyhľadaná volajúcimi ženami zažívajúcimi násilie
Vyhľadanie predchádzajúcej pomoci

Počet označení

190
117
36
29
28
24
21
18
16
9
7

Polícia
Žiadna predchádzajúca pomoc
Právnik/ča
Rodina ( rodičia, syn a iní)
Lekár/ka
Mimovládna organizácia
ÚPSVAR/SPODaSK
Prokuratúra/súdy
Psychologička/lóg
Ostatné
Kamarát/ka
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Najčastejšie kontaktovali ženy v minulosti políciu, väčšinu aj niekoľkokrát. Evidovaná bola aj
spätná väzba na pomoc polície (viac pozri nižšie). Viac ako 90 žien podalo v minulosti alebo
v čase keď volali na linku, trestné oznámenie. Niektoré aj viackrát. Iné ženy zvažovali podať
trestné oznámenie v najbližšom čase.
Druhou najčastejšou pomáhajúcou profesiou boli právničky či právnici, potom lekárky
a mimovládne organizácie. Niektoré ženy zažívajúce násilie boli stálymi klientkami niektorej
zo ženských mimovládnych organizácií, ktoré sú špecializované na násilie na ženách.
Takéto ženy často volali v čase mimo prevádzkových hodín telefonických liniek daných
mimovládnych organizácií. Viaceré poskytovali aj spätnú väzbu o danej organizácií. 40
Graf 16: Predchádzajúca pomoc ženám volajúcim na linky (v %, N=378počet označení)
Polícia

50,3

Právnik/ča

9,5

Rodina ( rodičia, syn a iní)

7,7

Lekár/ka

7,4

Mimovládna organizácia

6,3

ÚPSVAR/spodask

5,6

Prokuratúra/súdy

4,8

Psychologička/lóg

4,2

Ostatné
Kamarát/ka

2,4
1,9

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

40

Ak išlo o spoločnú klientku NLŽ aj niektorej z partnerských mimovládnych organizácií, daná skutočnosť bola
diskutovaná na spoločných pracovných stretnutiach počas projektu.

62

Národná linka pre ženy / Správa o činnosti za rok 2015

4.8.2. Podpora a pomoc poskytnutá priamo NLŽ
Národná linka pre ženy je miestom prvého kontaktu pre ženy zažívajúce násilie a
anonymným, bezpečným a nepretržite dostupným priestorom pre rozhovor. Poskytuje
krízovú pomoc, informácie, asistenciu a delegovanie na ďalšiu pomoc, ktorú žena potrebuje.
Počas hovoru so ženou zažívajúcou násilie poradkyne po analýze jej situácie a identifikácii
potrieb volajúcej ženy ponúkajú možnosti ďalšej pomoci. Opätovne zdôrazňujeme, že
nasledujúce údaje sa vzťahujú len na zaevidované informácie, pričom počet jednotlivých
druhov pomoci mohol byť vyšší.
Tab. 20: Podpora a pomoc poskytnutá ženám zažívajúcim násilie priamo NLŽ
Druh podpory a pomoci

Počet žien

Poskytnutie kontaktov na mimovládnu organizáciu/inštitúciu

293

Bezpečný priestor na rozhovor (bez ďalšej pomoci)

83

Priama asistencia pri hľadaní bezpečného ubytovania

37

Privolanie polície

17

Asistovanie žene pri zásahu polície

7

Privolanie záchrannej zdravotnej služby

3

Komunikácia s vyšetrovateľom/ľkou

3

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Podľa zaevidovaných údajov najčastejšie bol ženám zažívajúcim násilie poskytnutý
kontakt/y na mimovládne organizácie v okolí miesta, odkiaľ žena volala. Najčastejšie išlo
o poradenské centrá pre ženy - špecializované na násilie na ženách alebo bezpečné ženské
domy. V niektorých regiónoch špecializované organizácie či iné podporné služby nie sú
dostupné a ženám boli poskytnuté kontakty na všeobecné poradenské či pobytové služby.
Ak to bolo potrebné, odporúčané boli žene organizácie, ktoré boli v inom regióne či meste
ako jej bydlisko z dôvodu utajenia a bezpečia.
Väčšine žien boli poskytnuté viaceré kontakty na ženské mimovládne organizácie. Pritom
rozhodnutie kontaktovať dané organizácie bolo ponechané na samotnú ženu. Niektoré
ženské organizácie evidujú, koľko žien ich kontaktovalo na podnet NLŽ. Napríklad OZ
Progresfem z Popradu zaevidovalo počas roku 2015 celkovo 8 žien, ktoré mali kontakt
z NLŽ. 41 Niekedy bol rozhovor so ženami presmerovaný priamo na danú organizáciu a pre
ženu bol bezplatný. Ženy boli motivované a vyzývané k tomu, aby zavolali vždy, keď to
potrebujú. Ženám zažívajúcim násilie alebo tretím osobám boli poskytované aj kontakty na
telefonické linky, ktoré sú zamerané na iné cieľové skupiny či problémy. Volajúcim osobám
boli poskytnuté viackrát kontakty napríklad na Senior linku, alebo Detskú linku istoty –
rodičovskú linku a pod.

41

Na základe poskytnutej informácie priamo od riaditeľky OZ Progresfem – Poprad.
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Tab. 21: Desať najčastejšie evidovaných organizácií odporúčaných ženám zažívajúcim
násilie
Mimovládne organizácie

Počet poskytnutých kontaktov

Centrum Slniečko, n.o. - Nitra
OZ Fenestra - Košice
OZ Centrum Nádej - Bratislava
OZ Brána do života - Bratislava
OZ Žena v tiesni - Martin
OZ Progresfem - Poprad
OZ Náruč - Žilina, Čadca
KC Čakanka - Považská Bystrica
KS Trnava
OZ MyMamy - Prešov

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

48
43
38
33
29
25
17
14
12
9

Potvrdil sa význam bezplatnosti Národnej linky pre ženy. Poradkyne na linke často
ponúkali ženám možnosť priameho prepojenia hovoru na ženské mimovládne organizácie
alebo na iné inštitúcie. Bezplatnosť linky je dôležitá z dôvodu, že niektoré ženy zažívajúce
násilie majú obmedzené možnosti príjmu alebo získania kreditu na mobilný telefón z dôvodu
masívnej kontroly zo strany násilného muža alebo z dôvodu celkového nízkeho príjmu.
Vzhľadom na to, že väčšina ženských mimovládnych organizácií nemá možnosť bezplatnej
telefonickej linky, presmerovanie hovoru z NLŽ a poskytnutie bezplatného hovoru bolo pre
niektoré ženy relevantné pre zavolanie či opätovné zavolanie na linku.
S bezplatnosťou súvisí aj možnosť presmerovanie hovoru od ženy hľadajúcej podporu
a pomoc. Počet takto prepojených hovorov automaticky zaznamenával reportingový systém
NLŽ. Prepojených, presmerovaných hovorov z NLŽ na mimovládne organizácie alebo iné
pomáhajúce inštitúcie bolo v roku 2015 celkovo 363 v celkovom trvaní 3 561 minút, resp.
59,3 hodín. Priemerná dĺžka presmerovaných prichádzajúcich hovorov bola 9,8 min. 42
Vzhľadom na mesiace v roku, najviac presmerovaných hovorov bolo v mesiaci november
a najmenej v mesiaci marec ( február vnímame ako skúšobný mesiac).
Tab. 22: Počet presmerovaných hovorov od žien vzhľadom na mesiace v roku 2015
Mesiac
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

Počet presmerovaných hovorov
3
3
16
25
58
49
36
15
52
76
30
363

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

42

Na základe analýzy dát z reportingového systému Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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Možnosť automatického presmerovania hovoru na NLŽ bolo využívané a poskytované
ženám zažívajúcim násilie aj z iných inštitúcií. Počet takýchto hovorov reportingový systém
zaznamenáva ako prichádzajúce hovory, preto zatiaľ nie je možné evidovať ich počet.
Vzhľadom na skúsenosti poradkýň je však takáto prax pomerne bežná. Presmerovanie
hovoru na NLŽ bolo využívané v rámci štátnych inštitúcií, keď napr. z Operačného strediska
Zdravotnej záchrannej služby Slovenskej republiky boli automaticky presmerované na NLŽ.
Ak operátor/ka z OS ZZR SR identifikovala, že volá pani v násilí, kontaktovali NLŽ a ponúkli
pani prepojenie. Ak by potrebovala pani počas hovoru aj zdravotnícku pomoc, poradkyne by
kontaktovali opäť OS ZZR SR. Aj tu sa ukazuje bezplatnosť presmerovaného hovoru na
Národnú linku pre ženy ako dôležitý faktor, pretože sú využívané prepájania rôznych
bezplatných telefonických služieb financovaných zväčša plne štátom. Automatické
presmerovanie hovoru na NLŽ využívali niektoré špecializované ženské organizácie v ich
mimoprevádzkových hodinách ( väčšina prevádzkuje telefonické linky od 9:00 do 17:00
počas pracovných dní) a počas víkendov. V niektorých prípadoch boli poradkyne na NLŽ
informované ženskou mimovládnou organizáciou o možnom telefonáte od pani vo vysokom
riziku ohrozenia v čase, keď ich telefonická linka bolo už vypnutá. Spolupráca s niektorými
ženskými organizáciami a inými inštitúciami bola už počas prvého roku fungovania na
pomerne vysokej úrovni.
Druhým najčastejším evidovaným druhom podpory bol samotný rozhovor pre ženu
v bezpečnom a dôvernom priestore. Niektoré ženy nepotrebovali alebo nechceli zatiaľ
žiadnu ďalšiu pomoc alebo nechceli/neboli ešte pripravené svoju situáciu riešiť. Viacerým
stačil v danej chvíli podporný a posilňujúci rozhovor alebo základné informácie o násilí na
ženách, informácie o ich možnostiach a hľadanie spoločných zdrojov, informácie o ich
právach na život bez násilia, motivácia či podpora už v začatom riešení násilného vzťahu
a pod. Niektoré z týchto žien sa zdôverili s násilím prvýkrát v živote a neboli s násilím ešte
identifikované. Niektoré z nich boli už v starostlivosti niektorej zo ženských mimovládnych
organizácií a nepotrebovali ďalšie kontakty. Podporný rozhovor bol vždy zakončený
motiváciou alebo výzvou, aby pani zavolala aj opakovane, vždy keď to bude potrebovať.
Žien, ktorým bol poskytnutý podporný rozhovor a nechceli v danej chvíli žiadnu ďalšiu
pomoc, bolo zaevidovaných celkovo 83.
Na linku volali aj ženy, ktoré sa obávali o svoj život a život svojich detí a/alebo boli
rozhodnuté odísť z domu. Takýmto ženám poradkyne na linke priamo asistovali pri
hľadaní a umiestňovaní volajúcej ženy a jej detí do bezpečného ubytovania. Takýchto
žien bol zaevidovaných celkovo 37. Z toho 22 ženám sa podarilo nájsť bezpečné ubytovanie
hneď, t.j. prvé volané zariadenie malo voľné miesto. Štrnásť žien však museli ubytovať mimo
ich kraja a to najmä z dôvodu obsadenosti zariadení v ich blízkosti alebo z nedostatku
akéhokoľvek bezpečného ženského domu, zariadenia núdzového bývania či krízového
centra v okolí ženy. V niektorých krajoch platia obmedzenia pre ubytovanie ženy z iného
kraja ako je jej trvalé bydlisko. Vtedy bolo nutné nájsť náhradné riešenie. Z hľadiska
dostupnosti ubytovania je kritickým krajom Banskobystrický kraj, kde nie je pre ženy
zažívajúce násilie žiadna špecializovaná organizácia alebo ubytovacie zariadenia majú
obmedzenú kapacitu. Celkovo šiestim ženám sa nepodarilo vybaviť bezpečné ubytovanie
v tej chvíli keď potrebovala. Dôvodov bolo viacero. Pani potrebovala krízové ubytovanie cez
víkend a do väčšiny zariadení sa počas víkendu poradkyne z linky nedovolali. Dôvodmi bola
aj finančná situácia ženy, keď nemala financie na zaplatenie ubytovania (nie každé
zariadenie poskytuje bezplatné služby). Ďalšími dôvodmi bola aj nezabezpečená
bezbariérovosť ubytovacieho priestoru ( pani zažívajúca násilia bola na vozíku) alebo veľká
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vzdialenosť od bydliska ženy. Problém bol aj pri umiestňovaní slabozrakej pani alebo žien
s abúzom alkoholu. V jednom prípade
poradkyne obvolali až šesť zariadení, ale
bezúspešne. V danom prípade núdzové ubytovanie poskytla obec a dokonca vybavila aj
následné dlhotrvajúce sociálne bývanie. 43
Políciu kontaktovali poradkyne na linke 17-krát so súhlasom volajúcej ženy alebo priamo
na jej vyžiadanie. V takýchto prípadoch išlo o krízovú situáciu, keď pani bola po útoku alebo
hrozil útok zo strany muža, často opakovaný.
V siedmych prípadoch poradkyne na linke priamo asistovali pri zásahu polície.
V takýchto prípadoch boli podporou pre samotnú ženu, ktorá nechala zapnutý telefón a bolo
možné sledovať postup polície cez telefón. Polícia bola o zapojení NLŽ väčšinou
informovaná. Takáto pomoc je pre ženy na jednej strane nesmierne posilňujúca a na druhej
strane slúži ako kontrolný mechanizmus správnosti a zákonnosti policajného zásahu a
ochrany práv ženy, ktorá zažila násilie. V niektorých prípadoch poskytovali poradkyne spätnú
väzbu na neadekvátny zásah polície nadriadenému príslušníkovi Policajného zboru
a/alebo
oboznamovali
políciu
s viacerými
okolnosťami
a vysokým
odhadom
nebezpečenstva.
V troch prípadoch bola priamo Národnou linkou pre ženy zavolaná zdravotná
záchranná služba a v troch prípadoch prebiehala priamo telefonická
komunikácia
s vyšetrovateľom či vyšetrovateľkou daného prípadu násilia.
Treba zdôrazniť, že sa vyskytli prípady, keď volajúcej žene nebola poskytnutá žiadna pomoc.
V takýchto prípadoch išlo o krátky rozhovor, lebo hovor bol prerušený, napríklad z dôvodu
príchodu násilného muža, alebo pani mala rečovú chybu alebo bola pod vplyvom omamných
látok, a nebolo možné sa s ňou dorozumieť. V takýchto prípadoch majú poradkyne
obmedzené možnosti a nemôžu spätný hovor z dôvodu bezpečia žien iniciovať samy. Hovor
môže byť obnovený iba na základe volania zo strany ženy alebo ak žena nechá odkaz na
záznamníku o tom, kedy je pre ňu bezpečné zavolať na konkrétne číslo.
Niektoré ženy odmietali akýkoľvek kontakt na mimovládne organizácie alebo zodpovedné
organizácie z dôvodu, že mali iné očakávania od služieb NLŽ. Niektoré ženy napríklad
očakávali, že poradkyne na linke „urobia niečo s násilným mužom“ alebo „zburcujú
prokuratúru“, alebo iné očakávania, ktoré nie je možné z hľadiska limitov a cieľov linky
naplniť.

4.8.3. Reakcie a postupy polície
Políciu kontaktovala v minulosti viac ako polovica žien zažívajúcich násilie, ktoré volali
na linku. Niektoré opakovane, dokonca 6 až 9-krát. Niektoré ženy podali aj trestné
oznámenie a na linku volali v období, keď sa stíhanie ešte nerozbehlo a násilná osoba
nebola v predbežnej cele zadržania alebo vo väzbe. Vyskytli sa aj prípady, keď polícia
trestné oznámenie nechcela prijať a ženám neposkytli adekvátnu pomoc. Vzhľadom na

43

Do počtu asistencii pri hľadaní ubytovania nie sú započítané prípady, keď žena získala núdzové ubytovanie
u svojej rodiny alebo kamarátky, väčšinou krátkodobé.
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pomerne časté výhrady voči polícii, uvádzame spracované poznatky a kategorizované
reakcie a postoje príslušníkov Policajného zboru. 44
Jednou z činností Národnej linky pre ženy je aj krízová pomoc v akútnych situáciách násilia.
Možnosťou je aj asistovanie volajúcej žene pri zásahu polície. V iných prípadoch ženy samé
podávajú spätnú väzbu na prvý kontakt s políciou alebo jej postupoch. V evidenčnej
databáze sú tieto informácie zhromažďované a triedení do kategórií. Zaznamenané boli
profesionálne, citlivé a empatické reakcie a postupy, ako aj výrazne neprofesionálne,
viktimizujúce, zraňujúce, vulgárne a poškodzujúce ženy so skúsenosťou s násilím. Za
sledované obdobie od februára do novembra 2015 negatívne prípady výrazne prevažujú na
pozitívnymi.
Skúsenosti Národnej linky pre ženy s reakciami a konaním polície v prípade zásahov a
riešenia prípadov ženami ohláseného násilia môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sekundárna viktimizácia
„Obťažovanie“ polície
Degradácia a ponižovanie
Bagatelizovanie násilia
Neznalosť zákona a nevyužívanie zákonných možností
Spochybňovanie pozície a úlohy Národnej linky pre ženy

K niektorým vyššie uvedeným kategóriám uvádzame niekoľko konkrétnych prípadov, ktoré
vychádzajú buď z priamej skúsenosti poradkýň pracujúcich na Národnej linke (prítomnosť pri
zásahu prostredníctvom linky), resp. sprostredkovane - prostredníctvom výpovede volajúcich
žien.
a) Sekundárna viktimizácia 45
Sekundárna viktimizácia je úplné alebo čiastočné prenášanie viny a zodpovednosti za
násilné správanie muža na ženu - obeť násilia. Sekundárna viktimizácia je spôsobovaná
neprofesionálnym konaním, neadekvátnym prístupom alebo nekonaním zodpovednej
osoby/inštitúcie v rozsahu svojej právomoci. Sekundárna viktimizácia môže spôsobiť aj
psychickú ujmu, odradenie alebo stratu dôvery žien voči polícii, resp. iným pomáhajúcim
profesiám. 46
„Prečo ste neodišli, keď Vám toto robí? To hovoríte teraz, že ste s ním skončili, ale
potom sa s ním budete zas ručičkovať.“
„Za 30 rokov mojej praxe som sa nestretol s takým prípadom, že by syn týral matku. Je to
Vaša vina. Zle ste si ho vychovali."
V citátoch polície je sekundárna viktimizácia spôsobovaná viacerými spôsobmi.
Uvádzame dva z nich. Sekundárna viktimizácia je spôsobovaná neadekvátnou otázkou
„.prečo ste neodišli“ vyskytujúcou sa veľmi často aj v bežnej populácií. Odchod žien
z násilného vzťahu je pritom jedna z najrizikovejších situácií pre životy žien. Ženy majú
44

Nadchádzajúca časť je doslovnou súčasťou príspevku Malíková, D., Holubová, B., 2015, Národná linka pre
ženy zažívajúce násilie ako zdroj informácií o obetiach kriminality, v Košecká, D., (ed.), 2015, Obete kriminality,
zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou, Paneurópska vysoká škola práva, Iris, Bratislava
45
Pojem „sekundárna viktimizácia“ je v anglosaskej odbornej literatúre označovaný aj ako „victim blaming“.
46
The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009, Victim Blaming; stiahnuté 27.11.2015
http://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf
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pádne dôvody na to, že zostávajú v násilnom vzťahu. Odchod zo vzťahu môže byť
náročným procesom. Často si ženy želajú zastavenie násilia, nie skončenie vzťahu aj
z dôvodu zodpovednosti za rodinu a jej udržanie. Ženy môžu mať strach z ďalšieho
násilia alebo neodídu zo vzťahu z dôvodu nedostatku pomoci a ďalších možností (
vrátane bezpečného bývania) a pod. Stratégie žien minimalizovať násilie, ktorému sú
vystavené alebo zabráneniu ťažkému ublíženiu na zdraví sú pritom jedny
z najúčinnejších.
V druhom citáte je vina za násilné správanie syna prenášaná na ženu a jej rolu matky.
Príčina syna tyranizujúceho sa správajúceho je videná v údajnej nedostatočnej výchove
ženy, ktorá je násiliu vystavená. Pritom za násilné správanie je zodpovedný ten, kto ho
pácha.
b) „Obťažovanie“ polície
Polícia je jednou z mála spoločenských inštitúcií, ktoré majú za určitých, zákonom
daných okolností, právomoc zasiahnuť, zastaviť násilie a ženu ochrániť. Ženy sa na
políciou obracajú výnimočne ( 8% v prípadoch závažného fyzického a/alebo sexuálneho
násilia). 47 Ak sa žena obráti na políciu, je dosť pravdepodobné, že vo svojom okolí nemá
iný zdroj ochrany a pomoci. Polícia by preto mala za každých okolností reagovať
v zmysle svojho hesla „pomáhať a chrániť“ bez rozdielu koľkokrát a s akými problémami
sa ženy a muži na políciu obracajú.
„Preboha! To ste zasa Vy?“
„To zase Vy voláte? Dneska je nedeľa, čo otravujete?“
c) Degradácia a ponižovanie
„Ste opitá, budete fúkať."
„Mali by ste sa liečiť na psychiatrii."
Ženy, ktoré zažívajú násilie sú často zo strany násilných mužov označované za
psychicky choré, s cieľom zastrašenia, poníženia a získania/udržania kontroly nad
ženou. Označenie žien políciou v uvedenom citáte je podobné násilnému mužovi.
Vynášanie súdov a odporúčaní na vyšetrenie či liečenie ženy zo strany polície je
adekvátne iba na základe prešetrenia, vyšetrenia alebo posúdenia príslušného
špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Navyše prístup polície pri prvom
kontakte so ženou by mal byť navyše profesionálny bez rozdielu na to, v akom stave
sa žena nachádza.
d) Bagatelizovanie násilia
Zo získaných informácií o postupoch či nekonaní polície možno indikovať, že na
niektorých policajných oddeleniach platia formálne alebo aj neformálne pravidlá pre
evidenciu či preverovanie prípadu. Takýmito nepísanými pravidlami môže byť zásah

47

Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
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až po troch oznámeniach ženy, podmienka fyzického ublíženia či ohrozovania
zbraňou, prípadne viditeľné , napr. krvácajúce zranenie ženy.
„Pani Vy nič nenahlasujte. Treba aby ste to až 3-krát nahlásili, aby sa niečo riešilo.“
„Kým Vás pred nami nezbije, my nemôžeme nič urobiť."
„Pani, pokiaľ Vás neohrozuje nožom alebo Vás nechce zaškrtiť remienkom od
kabelky, tak to nič nie je.”
„Pani je zranená? Stalo sa jej niečo? Krváca aspoň? Prídeme, až keď sa niečo
stane.”
Iným typom bagatelizácie je predikovanie kvalifikovania násilného správania na
priestupok a vzbudzovanie obáv zo súdnych konaní. Citáty indikujú aj
pravdepodobne častú skúsenosť polície, keď napriek dôkladnému vyšetreniu prípadu,
je prípad zamietnutý zo strany prokuratúry.
„Prokurátor mi to otrieska o hlavu, lebo to nie je trestný čin! Pokiaľ chlap nedrží v ruke
palicu, nôž alebo zápalky, tak to je len priestupok.“
„Načo podávate TO 48, zbytočne budete mať opletačky zo súdmi.“
e) Neznalosť zákona a nevyužívanie zákonných možností
Polícia nevyužíva pri oznamovaní násilia zo strany žien všetky svoje zákonné
možnosti, resp. neplní si dôkladne svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákonov.
Na Národnej linke pre ženy boli zaznamená aj prípady, keď polícia napriek
preukázaným dôkazom nezakročila a násilné správanie muža ospravedlňovala,
respektíve minimalizovala.
Reakcia polície na vyhrážanie sa zabitím (preukázané dôkazmi): „...chvíľkové
psychické zlyhanie po rozchode, ktoré páchateľ veľmi ľutuje.“
f)

Spochybňovanie pozície a úlohy Národnej linky pre ženy
Zaznamenané boli aj reakcie polície spochybňujúce postavenie a úlohu Národnej
linky pre ženy bez toho, aby si prístup a pozíciu Národnej linky overili. Vyskytli sa aj
prípady odrádzanie žien od volania na Národnú linku s prvkami zastrašovania ženy.
„A načo Vy voláte na linku pre týrané ženy? Čo Vám oni poradia?“
„Načo ste volali na tú linku? Čo Vám len tí pomôžu? Volali ste tam zbytočne.“
„Čo si to dovoľujete volať na nejakú linku?“

Sumár poznatkovej databázy vzhľadom na jeho rozsah a častý výskyt vyššie uvedených
kategórií na celom území Slovenska signalizuje opakované, systémové zlyhávanie a nie
„individuálne zlyhanie“ jednotlivcov. Zdôrazňujeme, že skúsenosti Národnej linky pre ženy sa
prelínajú s dlhoročnými skúsenosťami mimovládnych organizácií poskytujúcich
špecializované služby ženám zažívajúcim násilie s políciou.

48

TO = trestné oznámenie, pozn. autoriek
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5. Tretie osoby z okolia žien zažívajúcich násilie
Celkovo volalo na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 134 osôb z okolia ženy, ktorá
zažívala násilie. Z toho takmer 72% boli ženy. Častejšie išlo o kamarátky a známych z okolia
ženy ako o najbližšiu rodinu, ktoré volali na linku a chceli sa informovať ako žene pomôcť.
Rodinní príslušníci tvorili celkovo 37%, najčastejšie išlo o matku alebo dcéru ženy, ktorá
zažívala násilie. Volali však aj otcovia a synovia žien.
Tab. 23: Vzťah tretích osôb volajúcich z okolia ženy zažívajúcej násilie
ženy
kamarát/ka, známa/y , priateľ/ka
sused/a
kolegyňa/šéf
matka
dcéra
syn
otec
vnuk
švagriná
sesternica
stará mama
ostatné/í
SPOLU

34
6
6
16
14

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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3
2
3
12
96

muži

SPOLU

17
1
2
4
7
1

6
38

51
7
8
16
14
4
7
1
3
2
3
18
134
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6. Volajúci muži
Národná linka pre ženy je primárne určená pre ženy zažívajúce násilie. Počas roku 2015
volali však aj muži. Celkovo volalo 66 mužov. Z toho 38 ( 58%), teda väčšina, bola z okolia
ženy zažívajúcej násilie (pozri vyššie).
Z volajúcich mužov bolo 21 (31,8%) takých, ktorí referovali, že zažívajú násilie. Z toho v 12
prípadoch bolo zisťované, kto sa správal násilne voči mužovi. V deviatich prípadoch malo ísť
o manželku alebo partnerku. Jeden muž referoval, že bol napadnutý inými mužmi a sťažoval
sa aj na zlé zaobchádzanie polície voči nemu. Mužom boli odporúčané kontakty na
organizácie, ktoré sa venujú domácemu násiliu, ako je napríklad Aliancia žien Slovenska –
Bratislava, Áno pre život – Rajecké Teplice, Miesto pod Slnkom – Košice a pod.
Na linku volali aj muži, ktorí poradkyne na linke opakovane verbálne napádali a obťažovali.
Pri opakovaných volaniach boli ich čísla zaradené medzi blokované hovory z dôvodu, aby
bola linka dostupná pre ľudí, ktorí skutočne hľadali pomoc.
Tab. 24: Volajúci muži podľa mesiacov v roku 2015
Mesiac
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU

Muži celkový
počet
8
7
5
9
8
7
7
10
5
66

Muži, ktorým bol
odovzdaný kontakt na
MVO
3
1
2
2
2
2
4
3
2
21

Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015.
Zdroj: Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
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Muži z okolia ženy
zažívajúcej násilie

Muži - stalkeri linky /
nadávajúci na linku

2
4
3
6
6
5
3
6
3
38

3
2
0
1
0
0
0
1
0
7
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7. Ne/dostatkovosť nadväzujúcich služieb podpory
a ochrany
Národná linka pre ženy je súčasťou integrovaného systému ochrany a podpory a je
závislá od dostupnosti širokej siete pomoci. Úlohou NLŽ je takúto pomoc sprostredkovať
a odporučiť zariadenie/organizáciu podľa špecifickej situácie a potrieb žien zažívajúcich
násilie. Bez stabilnej špecializovanej siete poradenských centier či bezpečného ubytovania
linka pre ženy a jej služby nie sú dostatočné a ani bezpečné pre ženy.
Z toho dôvodu prinášame súhrnné zistenia o dostatkovosti či nedostatkovosti nadväzujúcich
služieb pomoci a ich kvality, ktoré boli zistené na základe evidovaných údajov a informácií,
skúseností poradkýň na linke a spätnej väzby od žien, ktoré kontaktovali odporúčané
organizácie.
Počas roku 2015 sa nestalo, aby z dostupných poradenských centier pre ženy,
špecializovaných pre problematiku násilia páchaného na ženách, neprijali ženu do
poradenského procesu z dôvodu nízkej kapacity. Nedostatok poradenských centier pre ženy
skôr vyplýval z regionálnej a geografickej nedostupnosti. Ženy volajúce a hľadajúce
psychologickú a inú poradenskú podporu z Trenčianskeho a Banskobystrického kraja mali,
podľa skúseností poradkýň na linke, najväčšie problémy s nájdením vhodného
poradenského centra špecializovaného na prípady násilia páchaného na ženách.
Existencia alebo neexistencia špecializovaného poradenského centra a rovnomerná
geografická dostupnosť je však iba jeden z parametrov, ktorý treba sledovať. V niektorých
poradenských centrách pre ženy museli riešiť kapacity špecifických odborností. Napríklad
obmedzené personálne či finančné kapacity špecializovaného právneho poradenstva
viedli ku selekcií prípadov, kedy do právneho poradenstva bola zaradená pani „s väčšou
pravdepodobnosťou“ dosiahnutia želaného právneho riešenia prípadu. Indikovať možno aj
nedostatok kapacity špecializovaných psychologičiek vzhľadom na doposiaľ nestanovený
maximálny počet klientok – žien zažívajúcich násilie na jednu poradkyňu. Nadmerný počet
klientok môže viesť k ich preťaženiu, resp. spôsobovať nižšiu kvalitu poskytovanej služby.
Nedostatok kapacity špecializovaných poradkýň naznačuje prípad, kedy do poradenského
procesu nebola zaradená pani zažívajúca „len“ psychologické násilie zo strany manžela.
Opakovaným a dlhotrvajúcim nedostatkom sú špecialistky na sexuálne násilie, resp.
adekvátne vybavené a špecializované centrá pre obete znásilnenia či iného sexuálneho
násilia. Podľa dostupných informácií poradkyne na linke majú na základe odborných
referencií kontakty len na 2 – 3 psychologičky, ktoré majú skúsenosť či špecializáciu práve
na tento druh násilia na ženách. Pritom jedna z týchto odborníčok je na materskej dovolenke
a ostatné majú obmedzené kapacity. Dôsledkom takejto situácie bol napríklad prípad, keď na
Národnú linku volala pani po znásilnení a potrebovala odbornú psychologickú podporu
dlhodobejšieho charakteru. Pritom najkratší dostupný termín prvého psychologického
rozhovoru/sedenia bol až o dva týždne.
Dostupnosť bezpečných ženských domov a ich dostatočná kapacita boli načrtnuté už
v predchádzajúcich kapitolách (pozri 4.8.2.). Celkovo bolo evidovaných minimálne 37
prípadov priameho asistovania pri hľadaní krízového ubytovania. Z toho v minimálne 15
prípadoch nebolo žene zažívajúcej násilie poskytnuté bezpečné ubytovanie, keď to
potrebovala. Na tomto mieste špecifikujeme niektoré vybrané nedostatky vzťahujúce sa na
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bezpečné ubytovanie pre ženy zažívajúce násilie, ktoré boli identifikované počas ročnej
prevádzky NLŽ:
•

•

•

•
•

•

•

identifikovaná bola nedostupnosť bezpečného ubytovania počas dní pracovného
voľna ( víkendov) z dôvodu nemožnosti skontaktovať sa s ubytovacím zariadením;
pritom bezpečné ženské domy majú byť 24-hodinovou službou, kedy žena zažívajúca
násilie a prípadne aj jej deti majú v prípade krízovej situácie byť prijaté do
bezpečného bývania kedykoľvek; týmto je porušený základný minimálny štandard
bezpečia a ochrany Rady Európy; ochrana má byť okamžitá a krízové služby by mali
byť nepretržite k dispozícií dokázateľne 24 hodín denne a 365 dní v roku; 49 z tohto
dôvodu odporúčame pri nastavovaní spolupráce (viac pozri 9.1.) komunikovať daný
nedostatok s príslušnými zariadeniami a zabezpečiť nepretržitú, 24/7 dostupnosť
prijímania do bezpečného ubytovania,
identifikovaná bola aj nedostupnosť a tým aj porušenie štandardu bezpečia
a ochrany z dôvodu nerovnomernej distribúcie bezpečného ubytovania na
celom území Slovenska; 50 kritickým regiónom vzhľadom na nízku kapacitu obsadenosť ubytovacích zariadení alebo celkovej absencie akéhokoľvek
ubytovacieho zariadenia bola identifikovaná opakovane v Banskobystrickom kraji, ale
aj vo viacerých okresoch južného Slovenska,
štandard dostupnosti bezpečného ubytovania každej žene 51 bol porušený aj
v dôsledku absencie bezbariérovosti zariadenia (pre pani na invalidnom vozíku),
z dôvodu platenia za ubytovaciu službu, pritom štandard bezplatnosti takisto patrí
medzi minimálne štandardy Rady Európy,
problémom je aj umiestnenie žien s ďalšími špeciálnymi potrebami v dôsledku
napríklad slabozrakosti alebo iného telesného postihnutia,
osobitným problémom a zároveň takisto porušením štandardu dostupnosti podpory
a ochrany každej ženy sú ženy zažívajúce násilie s abúzom alkoholu, pričom treba
zohľadňovať závislosť od alkoholu ako dôsledok traumatizujúcich skúseností
s násilím; v takýchto prípadoch dochádza k patovej situácií, keď ženu odmietnu
ubytovať,
identifikované boli aj prípady, keď bezpečný ženský dom odmietol prijať rómsku
ženu aj napriek tomu, že mal voľné kapacity; takéto prípady indikujú takisto
porušenie štandardu dostupnosti a anti-diskriminačných postupov, ktoré by mali mať
BŽD vypracované,
v roku 2015 boli na Slovensku zriadené viaceré nové bezpečné ženské domy, pričom
niektoré mali poradkyne na linke aj možnosť osobne navštíviť; na základe
poskytnutých informácií nie všetky BŽD spĺňali základné minimálne štandardy.

Chceme zdôrazniť, že spomenuté boli len evidované a vybrané nedostatky nadväzujúcich
služieb, a nemožno ich považovať za celkový obraz o dostatkovosti alebo nedostatkovosti
špecializovanej podpory a ochrany žien zažívajúcich žien na Slovensku. Zistenie celkového
počtu odmietnutých žien – klientok v poradenských centrách pre ženy alebo v bezpečných
ženských domoch, prípadne absencia niektorého z konkrétnych druhov služieb ( napr.
bezplatného právneho poradenstva), si vyžaduje dôkladný celoplošný monitoring.
49

Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Council of Europe, s. 39
50
Tamtiež
51
Tamtiež, s. 40
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8. Popularizácia služieb a čísla linky
8.1.

Informačné materiály

V rámci projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách bol v spolupráci s partnermi
projektu pripravený spoločný infoplagát so základnými informáciami o násilí páchanom na
ženách, s ponukou služieb NLŽ a s kontaktmi partnerských organizácií. Text a vizuál
plagátu bol pripravený a konzultovaný s partnerskými organizáciami, ktoré majú s prípravou
rodovo-citlivých a pre ženy neviktimizujúcich informačných materiálov dlhoročné skúseností.
Text bol prekonvertovaný do jednoduchého a ľahko zrozumiteľného jazyka v spolupráci so
špeciálnou pedagogičkou s cieľom zvýšenia dostupnosti aj pre ženy (ľudí), ktoré majú
poruchy čítania či porozumenia. Text infoplagátu bol preložený do viacerých jazykov
národnostných menšín a etnických skupín Slovenska a iných cudzích jazykov: rómčiny,
maďarčiny, ukrajinčiny, angličtiny a vietnamčiny v nasledujúcom náklade: 52
Tlač infoplagátu a samolepiek
Infoplagát v slovenskom jazyku
Infoplagát v maďarskom jazyku
Infoplagát v rómčine jazyku
Infoplagát v ukrajinčine jazyku
Infoplagát v angličtine jazyku
Infoplagát vo vietnamčine jazyku
Tlač samolepiek s číslom NLŽ

Počet kusov/náklad

5 000 ks
920 ks
450 ks
670 ks
850 ks
450 ks
10 000 ks

Poznámka: náklad infoplagátu a jeho jazykových mutácií bol celkovo vyšší vzhľadom na to, že partnerské
organizácie v rámci projektu si objednávali počet kusov podľa vlastnej potreby.

Vonkajšia strana infoplagátu

52

Infoplagát a jeho jazykové mutácie nájdete na stránke:
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=11&lang=sk

74

Národná linka pre ženy / Správa o činnosti za rok 2015

Infoplagát v jazykoch národnostných a etnických skupín Slovenska a v iných cudzích jazykoch
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Pre zvýšenie dostupnosti služieb NLŽ pre ženy so sluchovým postihnutím bol pripravený 6minútový videopost so základnými informáciami o NLŽ. Text videopostu nie je uvedený
zámerne z dôvodu zaistenia dôvernosti informácií poskytnutých pre ženy zažívajúce násilie.
Videospot v slovenskom posunkovom jazyku pre nepočujúce ženy

Zdroj: http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=11&lang=sk

8.2.

Workshop

Workshop, konajúci sa dňa 17. júna 2015 v rámci národného projektu Prevencia
a eliminácia násilia na ženách, bol zorganizovaný za účelom predstavenia Národnej linky
pre ženy zažívajúcich násilie odbornej verejnosti a iniciačným krokom uviesť NLŽ do širšieho
systému integrovanej pomoci. Workshop sa konal pod záštitou ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Jána Richtera a zúčastnili sa ho vedúci pracovníci a pracovníčky MPSVR
SR, IVPR, KMC.
Na workshope sa zúčastnilo celkovo 64 osôb z 39 inštitúcií a organizácií. Workshop
otvoril Ing. Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej Republiky a JUDr. Marta Kolcunová, PhD. z Generálnej prokuratúry SR.
Ing. Oľga Pietruchová, odborná garantka projektu, riaditeľka odboru rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí, MPSVR SR predniesla príspevok „Legislatívne a strategické iniciatívy
na ochranu žien pred násilím“. PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce
a rodiny vyhodnotila priebeh fungovania Národnej linky pre ženy v rámci IVPR v rámci
príspevku „Inštitút pre výskum práce a rodiny a Národná linka pre ženy zažívajúce násilie“.
V odpoludňajšej časti prebiehala diskusia o formách spolupráce Národnej linky pre
ženy a zainteresovaných inštitúcií a organizácií. Témami boli skúsenosti Národnej linky
s prístupom polície a riešením prípadov násilia, s ktorými sa poradkyne na linke stretli počas
fungovania linky. Jedným z výsledkov diskusie bola dohoda so zástupcami zúčastnených
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inštitúcií a organizácií o zverejnení a propagovaní bezplatného čísla Národnej linky pre ženy
na svojich webových stránkach a v ďalších médiách. Súčasťou diskusie bola taktiež
vzájomná výmena skúseností v oblasti násilia páchaného na ženách.
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Workshop na uvedenie NLŽ do systému integrovanej pomoci, zdroj:
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=11&lang=sk

Workshop na uvedenie NLŽ do systému integrovanej pomoci, zdroj:
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=11&lang=sk

Workshop na uvedenie NLŽ do systému integrovanej pomoci, zdroj:
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=11&lang=sk
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8.3.

Internetové stránky

Informácie o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie a propagácia čísla NLŽ
boli počas roku 2015 poskytované cez rôzne informačné kanály a rôznymi spôsobmi.
Uvádzame príklady informovania o NLŽ na rôznych webových stránkach štátnych inštitúcií a
mimovládnych organizácií.

Zdroj: MPSVR SR, https://www.employment.gov.sk/sk/linka/

Z tlačovej besedy MPSVRS SR ku spusteniu NLŽ

Zdroj: http://www.ta3.com/clanok/1058176/tb-j-richtera-o-narodnej-linke-pre-tyrane-zeny.html
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Z dokumentu Ocenenie Piata žena 2015

Zdroj: OZ Fenestra, https://www.youtube.com/watch?v=fA9q1W4LCuk

Zdroj: http://www.mymamy.sk/

Zdroj: http://www.health.gov.sk/?linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-0800212212
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Zdroj: http://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=bezplatna-nonstop-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie

Zdroj: http://moznostvolby.sk/nasilie-pachane-na-zenach/

Zdroj: http://www.upsvar.sk/ma/socialne-veci-a-rodina/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-0800-212212.html?page_id=516349
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Zdroj: http://branadozivota.sk/2016/01/11/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie/

Zdroj: http://www.vop.gov.sk/emergency-contacts

Zdroj: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/
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9. Výzvy do budúcnosti a odporúčania
V nasledujúcej kapitole sa venujeme vybraným aspektom ďalšieho rozvíjania podpory
a ochrany prostredníctvom NLŽ. Zoznam nie je vyčerpávajúci, ale indikatívny a obsahuje
vybrané odporúčania pre nadchádzajúce obdobie.

9.1.

Poskytovanie podpory a ochrany cez online služby

Napriek tomu, že sa v realizovanom projekte Prevencia a eliminácia násilia na ženách
plánovalo aj zriadenie webu linky so základnými informáciami o službách linky, dokonca aj
v cudzích jazykoch a jazykoch národnostných a etnických skupín na Slovensku, z časových
a finančných dôvodov nebola plánovaná aktivita realizovaná. 53
Webportál linky mal slúžiť aj na zriadenie online chatu či e-mailovej komunikácie, ktorá by
umožňovala ženám zažívajúcim násilie a iným osobám komunikovať písomnou formou.
Vychádzalo sa z predpokladu, že niektoré ženy, pravdepodobne mladšie ročníky, budú
preferovať inú ako telefonickú formu komunikácie. Chatová či e-mailová komunikácia môže
byť v niektorých situáciách pre ženu žijúcou v násilnom vzťahu aj bezpečnejšia. Podmienkou
je, aby chatovací či e-mailový systém webovej stránky linky bol pre ženy bezpečný a spĺňal
tie najvyššie možné bezpečnostné kritériá. Zároveň by mal spĺňať aj požiadavky kladené na
informačné systémy verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémov
a nadväzných predpisoch a výnosu č. 55/2014 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej
republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy zákona a zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Referenčnou webovou stránkou s rovnakou
špecializáciou bola webová stránka národnej linky pre ženy v Nemecku www.hilfetelefon.de.
Linka pomoci: Násilie na ženách v Nemecku

Zdroj: https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/chat-beratung.html
53

Dôvodom bola nízka stanovená predbežná cena zákazky v rozpočte, pretože sa naceňovala iba rámcová
štruktúra webu. Aby sa predišlo opakovaniu problému, odporúčame najskôr vypracovať dôkladný projekt webu
linky špecialistom/tkou na webové stránky a na základe toho vypracovať špecifikáciu zákazky.
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Dá sa predpokladať, že zavedením bezpečného chatovacieho systému sa môže zvýšiť
počet mladších žien, ktoré budú NLŽ kontaktovať. 54 Z toho dôvodu odporúčame vymedziť
dostatočné kapacity poradkýň na linke aj pre online služby a vypracovať postupy/protokoly
práce cez bezpečný chat či e-mailovú komunikáciu. Dôležitým parametrom by však malo byť,
že online chatové a e-mailové služby by nemali nahrádzať tie telefonické, ale mali by byť
prostriedkom na zvýšenie motivácie na to, aby pani či iná osoba kontaktovali NLŽ cez číslo
0800 212 212. Telefonický kontakt je z hľadiska bezpečia a prekonania izolácie žien so
skúsenosťou s násilím efektívnejším spôsobom podpory a ochrany.
K realizácii webovej stránky však z horeuvedených dôvodov nedošlo, ale je plánovanou
aktivitou aj plánovaným výdavkom v nadchádzajúcom národnom projekte z Operačného
programu Ľudské zdroje na roky 2016 – 2020. 55

9.2.

Nastavenie systému spolupráce

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je integrovanou súčasťou systému
ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie a je závislá od fungovania a spolupráce
s ostatnými záchrannými zložkami a inštitúciami/organizáciami.
V priebehu národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách bolo realizovaných
niekoľko pracovných stretnutí s partnermi projektu: Centrum Slniečko, n.o. – Nitra, OZ
Fenestra – Košice, OZ Centrum Nádej – Bratislava, OZ Žena v tiesni – Martin, OZ Náruč Žilina, Čadca, OZ MyMamy – Prešov, OZ Aliancia žien Slovenska - Bratislava, OZ Pomoc
rodine – Michalovce, Slovenský výbor UNICEF – LDI – Bratislava. Pracovné stretnutia sa
uskutočnili vždy v sídle jedného z partnerov s cieľom spoznať aj pracovné prostredie
a podmienky v akých organizácie pomáhajúce ženám pracujú. Diskusie o spolupráci
s Národnou linkou pre ženy a partnerských organizácií sa vzťahovali prevažne na
nasledujúce otázky: otázky poskytovania presných a aktuálnych údajov o podpore a ochrane
poskytovanej organizáciami, anonymizovaná spätná väzba žien a poradkýň na linke na
jednotlivé inštitúcie (napr. políciu), anonymizovaná spätná väzba od žien na
poradne/bezpečné ženské domy, dobré a zlé príklady spolupráce + individuálne prípady,
postup pri delegovaní ženy zažívajúce násilie na organizáciu (napr. mimo prevádzkových
hodín poradní), otázky „spoločných klientok“ a pod.
Je zrejmé, že nastavovanie spolupráce a efektívneho delegovania žien zažívajúcich násilie
na ženské poradenské centrá či bezpečné ženské domy, prípadne nešpecializované
zariadenia (ak nie sú dostupné špecializované), je dlhodobým procesom. Z pracovných
stretnutí počas projektu vyplynuli nasledujúce odporúčania do budúcnosti:
•

54
55

Nastaviť systém pravidelných osobných stretnutí so špecializovanými, prípadne inými
organizáciami /inštitúciami; pozitíva osobných stretnutí sú nasledovné:
o zmiernenie izolácie poradkýň na linke a spoznanie konkrétnych žien/ľudí
pracujúcich v organizáciách na rozdiel od neosobného a virtuálneho
telefonického kontaktu ( na oboch stranách)
o výhodou je aj spoznanie prostredia, kam poradkyne ženy z NLŽ posielajú
o osobný kontakt prispieva ku vzájomnej dôvere

Na základe skúseností telefonických a chatovacích portálov pre deti, napr. Linka detskej dôvery – LIENKA.
Informácia z januára 2016.
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•
•

•

Zaviesť spôsob pravidelnej aktualizácie voľnej kapacity bezpečných ženských domov
a iných ubytovacích zariadení
Ponúknuť automatické prepojenie hovorov na číslo NLŽ 0800 212 212
v mimoprevádzkových hodinách telefonických liniek poradní a iných inštitúcií;
využívať tak naplno nonstop prevádzku NLŽ a zabezpečiť dostupnosť podpory
a ochrany žien počas celého roka, celého dňa a 7 dní v týždni.
Pravidelne vyhodnocovať dobré a zlé skúsenosti so spoluprácou, napr. riešenie
konkrétnych prípadov delegovania žien (na základe podrobných záznamov
a zozbieraných skúseností a ich analýzy vyabstrahovať modelové situácie
a štandardizáciu delegovania, spolupráce, krízovej pomoci s organizáciami alebo
inštitúciami 56

Pred začiatkom ostrej prevádzky Národnej linky pre ženy bolo dňa 28. 01. 2015 podpísané
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI pre implementáciu národného projektu „Prevencia a
eliminácia násilia na ženách“ medzi Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky ďalej len (OS ZZS SR) a Inštitútom pre výskum práce a rodiny ďalej len
(IVPR). Cieľom memoranda bola aktuálna a dlhodobá spolupráca pri poskytovaní služieb na
Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie. Spolupráca sa vzťahuje na vzájomné prepájanie
hovorov, výmenu informácií a spoločných školení. OS ZZS SR poskytlo niekoľko odborných
konzultácií v oblasti technickej a personálne podpory pre NLŽ, ako aj školenie s vybranými
zamestnancami/kyňami OS ZZS SR. V rámci projektu sa očakávala aj aktívna spolupráca
medzi NLŽ a OS ZZS SR a to:
a) vzájomné zoznámenie sa pracovníkov a pracovníčok OS ZZS SR s prácou a
prostredím Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie a vice versa,
b) nastavenie pravidiel vzájomnej spolupráce v oblasti prepájania hovorov,
sprostredkovania ďalšej pomoci a pod. a vytvorenie protokolu o postupe pri
spracovaní hovorov,
c) spolupráca pri propagovaní služieb OS ZZS SR/NLŽ ( IVPR),
d) poskytnutie pravidelne aktualizovanej databázy kontaktov na poskytovateľov
sociálnych služieb a iných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie.
Plánované aktivity uvedené v Memorande neboli počas projektu z časových dôvodov
realizované a možno ich realizovať v budúcnosti. Národná linka pre ženy však pravidelne
prijíma hovory priamo z krízovej linky OS ZZS SR číslo 155 alebo z čísla 112. Pomerné
časté je aj presmerovanie volaní priamo na NLŽ.
V nasledujúce fáze dlhodobej spolupráce (po ukončení národného projektu) sa podľa
Memoranda očakáva:
a) pravidelné vyhodnotenie vzájomnej spolupráce a aktualizácia postupov spracovania
hovorov vyplývajúcej z praxe,
b) výmena najnovších poznatkov a dobrej praxe z oblasti práce Národnej linky pre ženy
zažívajúce násilie,

56

Na základe zápisov z pracovných stretnutí s partnermi projektu, dostupné na:
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=11&lang=sk
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c) poskytnutie vzdelávania pre pracovníkov a pracovníčky OS ZZS SR v oblasti násilia
páchaného na ženách v rámci kontinuálneho vzdelávania podľa potreby a vice
versa 57
Odporúčame plánované aktivity s OS ZZS SR v budúcnosti postupne realizovať
a prípadne iniciovať podobnú spoluprácu a podpísanie memoranda aj s ostatnými
inštitúciami/organizáciami integrovanej ochrany a podpory pre ženy zažívajúce násilie.

9.3.

Nastavenie systému supervízie a kontinuálneho vzdelávania

Realizácia odbornej supervízie poradkýň ( najmä konziliárna – prípadová) bola v roku
2015 súčasťou pracovnej náplne vedúcej poradkýň NLŽ. Z toho dôvodu bolo osvedčenie
o spôsobilosti vykonávať supervíziu jednou z podmienok výberu osôb na túto pozíciu.
Z rôznych dôvodov však k realizácii plánovanej supervízie dochádzalo iba zriedkakedy
a bolo dôvodom záťažových situácií poradkýň. Náhradou za riadnu supervíziu pre poradkyne
bola ponuka špecializovaných poradkýň z vybraných partnerských organizácií alebo
vzájomná podpora poradkýň medzi sebou.
Na základe predchádzajúcich skúseností a nedostatkov je nevyhnutné do budúcnosti
naplánovať pravidelný systém rôznych druhov supervízií. Na základe odporúčaní a dobrých
skúseností špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie je možné
uvažovať o nasledovnom systéme: 58
•

•

Supervízia
o individuálna - cieľom je psychohygiena poradkýň, prevencia syndrómu
vyhorenia a reflexia vlastného profesionálneho správania; poskytovaná
v rozsahu 2 hodín mesačne každej poradkyni
o skupinová – cieľom je hľadanie riešení pre prítomné problémy v tíme, či už
profesionálne alebo medziľudské v rozsahu 2 hodín mesačne
Mentoring / koučing – na zvyšovanie odborného rastu poradkýň
o mentoring / koučing poradkýň poskytnutý na pracovisku NLŽ bezprostredne
po poskytnutom rozhovore, keď odborníčka z praxe (najlepšie zo
špecializovaného poradenského centra pre ženy zažívajúce násilie)
zanalyzuje a vyhodnotí poradenský proces/rozhovor
o mentoring / koučing realizovaný formou stáže a náčuvov poradkýň na
pracoviskách špecializovanej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie

Ako nevyhnutnosť sa ukázala aj možnosť špecializovaných konzultácií, napr. z oblasti práva
alebo sociálnej pomoci. Z tohto dôvodu odporúčame v budúcnosti zabezpečiť odborníkov/čky
z daných oblastí pre účely ad hoc konzultácií, ako aj kontinuálne ďalšie vzdelávanie
poradkýň na základe analýzy ich potrieb.

57

Text Memoranda dostupný na:
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=315%3Amemorandum-o-spolupraci-sos-zzs-sr-narodna-linka-pre-eny&catid=2%3Anovinky&Itemid=11&lang=sk
58
Na základe návrhu vedúcej poradkýň Márie Ďurčíkovej vypracovaný pre účely opisu nového projektu pre
zabezpečenie prevádzky NLŽ na roky 2016 – 2019.
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9.4.
Vypracovanie komunikačného plánu na šírenie informovanosti
o linke
Počet žien, ktorým je poskytnutá pomoc a počet prichádzajúcich hovorov je priamo
úmerný propagácií a šíreniu informovanosti o službách linky. Pre dostupnosť služieb linky
pre všetky ženy je preto nevyhnutné, aby bolo číslo linky dostatočne známe, zverejnené
v relevantných inštitúciách (nemocnice, polícia, štátna a verejná samospráva a pod.). Číslo a
základné informácie o Národnej linke pre ženy by mali byť dostatočne a pravidelne
propagované prostredníctvom mediálnych a iných kampaní. Informácie o Národnej linke pre
ženy zažívajúce násilie majú byť šírené aj v cudzích jazykoch a v jazykoch národnostných
menšín a etnických skupín Slovenska. Zároveň rozšírenosť čísla a miera informovanosti
o linke by mala byť predmetom pravidelného monitoringu a evaluácie.
Preto propagácia a zvyšovanie informovanosti o linke by mali byť integrálnou súčasťou jej
ďalšej činnosti a mala by jej byť venovaná osobitná pozornosť. Počas roku 2015 sa ukázalo,
že pre túto činnosť nebolo dostatok kapacít, a ani náležité odborné zručnosti. Pre
zabezpečenie efektívneho a permanentného rozširovania povedomia o linke, pravidelného a
kontinuálneho šírenia čísla linky odporúčame:
•
•

•
•
•

zamestnať expert/tku na publicitu a reklamné kampane, ktorý/á zastreší
propagáciu NLŽ po odbornej aj realizačnej stránke,
pripraviť osobitný Plán komunikácie Národnej linky pre ženy, v ktorom sa
identifikujú všetky komunikačné kanály a spôsoby na šírenie čísla a informácií
o službách linky, vrátane ťažko dostupných skupín žien (napr. žien z vidieckeho
prostredia, rómske ženy zo segregovaných komunít a pod),
pripraviť a zrealizovať kampane cez sociálne siete FB, Twitter a pod. napríklad
nákupom marketingových kampaní (Google Adwards kampane, online bannery),
iniciovať pravidelne mediálne kampane, napr. raňajky s novinármi/kami,
workshopy a pod.,
nastaviť kontinuálny systém evaluácie propagácie linky, vrátane dopadov
reklamných kampaní.

Nastavenie propagácie a zvyšovania informovanosti o linke sa nevylučuje s inými
mediálnymi kampaňami s problematikou násilia na ženách, pripravovaných v rámci iných
projektov.

9.5.

Národné linky pre ženy iných štátov

Aktuálny prehľad telefonických liniek pre ženy v 46 krajinách v Európe obsahuje
už aj Národnú linku pre ženy na Slovensku. Ak nie je v krajine dostupná celonárodná
linka, k dispozícií sú regionálne alebo všeobecné telefonické linky (označené *). Na
niektoré telefonické linky sa nedá volať zo zahraničia, pretože sú určené len pre danú
krajinu a sú použiteľné len na danom teritóriu.
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Tab. 25: Národné linky pre ženy iných štátov
Krajina

Názov

Telefónne číslo
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Krajina

Názov

Telefónne číslo

Zdroj: WAVE – WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE, http://wave-network.org/sites/default/files/WAVE%20Leaflet_2015.pdf
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Z hľadiska financovania sú špecializované linky pre ženy zažívajúce násilie, vrátane
domáceho násilia, zabezpečované rôznym spôsobom. V niektorých štátoch sú telefonické
linky financované výlučne štátom (napr. Španielsko, Nemecko, Rakúsko), v iných je
financovanie štátu kombinované so zahraničnými či súkromnými dotáciami (napr. v Anglicku,
Škótsku). Vo viacerých krajinách dotácie štátu a donorov dopĺňa dobrovoľnícka práca (napr.
Macedónia, Fínsko). 59
Na stránke Rady Európy nie je Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 ešte
uvedená. Slovensko je reprezentované všeobecným číslom integrovanej záchrannej služby
112. 60 Odporúčame dôsledne implementovať a popularizovať číslo a služby NLŽ aj
v zahraničí a nastaviť systém monitoringu o zverejňovaní čísla Národnej linky pre
ženy.

9.6. Harmonizácia sledovaných údajov
Z hľadiska zberu a analýzy údajov z reportingového a evidenčného systému Národnej
linky pre ženy zažívajúce násilie je dôležité sledovať štandardizáciu údajov a informácií
vzťahujúcich sa na špecializované telefonické linky v rámci Európy či Európskej
únie. Monitorovací systém GREVIO na implementáciu a dodržiavanie Dohovoru Rady
Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu obsahuje
napríklad nasledujúce požiadavky na sledované informácie a údaje:
a. celonárodná dostupnosť
b. bezplatnosť
c. nepretržitá prevádzka ( 24/7)
d. zabezpečenie dôvernosti a/alebo anonymity
e. vyškolenie poradkýň vo všetkých formách násilia na ženách
f. ročný počet volaní za účelom hľadania pomoci pre ženy – obete násilia 61
WAVE network zase vo svojich reportingových správach o službách pre ženy zažívajúce
násilie sleduje 62:
a. celkový počet prijatých volaní
b. celkový počet prijatých volaní od žien
c. celkový počet volaní od iných osôb
d. druh pomoci poskytnutý pre volajúce osoby
e. frekvencia volaní od žien
f. počet volaní z iných štátov
Okrem toho vo väčšine štátov sa sledujú aj demografické údaje o volajúcich osobách:
rod/pohlavie obete, vzťah medzi násilnou osobou a obeťou, formy zažitého násilia,
geografická lokalita volajúceho/cej, vek obete, rod/pohlavie násilnej osoby, počet detí,
59

Viac údajov v WAVE Report 2014, dostupné na: http://www.wavenetwork.org/sites/default/files/14_National%20Women%27s%20Helplines%20Funding%20Sources.pdf
60
Viac na http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/help-lines
61
Dostupné na:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805c95b0
62
WAVE, 2016, WAVE MAPPING - ADMINISTRATIVE DATA COLLECTION BY WOMEN'S SUPPORT
SERVICES IN EUROPE, dostupné na: http://www.wavenetwork.org/sites/default/files/WAVE_Mapping_Website_Final.pdf , s. 13 - 14
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národnosť obete, vek násilnej osoby, ohlásenie násilia ako trestného činu autoritám zo strany
obete, pobytový status obete, bytová situácia obete, ročný alebo mesačný príjem obete,
ročný alebo mesačný príjem násilnej osoby. 63
Väčšina sledovaných údajov je k dispozícií aj za Národnú linku pre ženy a vybrané údaje by
bolo možné poskytnúť napríklad aj pre výbor GREVIO už dnes. Odporúčame priebežne
sledovať prebiehajúcu štandardizáciu administratívnych údajov v oblasti násilia na
ženách a prispôsobovať tomu sledované a analyzované údaje v reportingovej aj
evidenčnej databáze Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie.

9.7. Štandardy a metodika činnosti NLŽ
V rámci komplementárneho národného projektu Podpora prevencie a eliminácie
násilia na ženách bol ako jeden z výstupov pripravený návrh štandardov pre Národnú a iné
krízové špecializované linky. Štandardy vychádzajú z minimálnych štandardov Rady
Európy, sú však prispôsobené na Slovenský kontext a vytvorené tímom žien – zväčša
dlhodobých praktičiek z poradenských centier pre ženy. Sú teda overené praxou a zároveň
nastavujú technické aj kvalitatívne parametre Národnej linky pre ženy.
Pracovné stretnutie riešiteľského tímu na tvorbu Štandardov a Metodiky komplexnej
podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie.

Zdroj: Pracovné stretnutie na tvorbu Štandardov a Metodiky v Banskej Bystrici dňa 30. – 4 – 1.05 2015.

63
64

64

tamtiež
dostupné na: http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=410&Itemid=49&lang=sk
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Uvádzame vybrané navrhované štandardy, relevantné pre ďalšie nastavenie linky:
Národná linka je špecializovaná, to znamená, že:
•

primárnou cieľovou skupinou sú ženy, ktoré zažívajú násilie,

•

prístup ku ženám, ktoré zažívajú násilie je špecializovaný, zohľadňujúci situáciu
rodovo podmieneného násilia - špecializovanosť je reflektovaná aj v postupoch
a v metodike k poskytovaniu podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je pre ženy bezpečná a dôverná, preto:
•

bezpečie žien je zabezpečované nepretržitosťou linky, t. j. sú prijaté také technické
a personálne opatrenia, aby nedochádzalo k výpadkom a narušeniu nepretržitosti
telefonickej linky,

•

prevádzka telefonickej linky je riadnym pracoviskom (osobitná miestnosť/miesto),
zabezpečujúcom dôvernosť a bezpečie volajúcich žien/osôb a sústredenú prácu
poradkýň na linke. 65

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie pracuje na základe princípu informovaného
súhlasu žien, preto:
• volajúca žena je informovaná o všetkých možnostiach pomoci, aby mohla prijať
informované rozhodnutia,
•

volajúca žena, ktorá zažíva násilie je vopred informovaná o výnimkách, kedy je
dôvernosť informácií porušená, t. j. v situáciách ohrozenia života a zdravia ženy a jej
detí, napr. v pokuse o samovraždu ženy, akútne nebezpečenstvo alebo keď žena týra
deti,

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie pracuje na základe potrieb žien, to znamená:
•

potreby žien sú pravidelne zisťované, zaznamenávané a vyhodnocované, napr.
telefonická linka monitoruje počet hovorov a počet
neprijatých/nevybavených
hovorov vzhľadom na obsadenosť linky a na základe toho sa určuje kapacita linky,

•

národná linka pre ženy vedie a pravidelne aktualizuje databázu kontaktov a informácií
o všetkých špecializovaných organizáciach poskytujúcich podporu a ochranu žien.

Posilnenie žien a profesionálne - špecializované poskytovanie podpory a ochrany
•

poradkyne pracujúce na Národnej linke majú primerané formálne vzdelanie (
najmenej I. stupeň vysokoškolského štúdia spoločenskovedného/humanitného
zamerania) a špecializované vzdelanie v oblasti rodovo podmieneného násilia,
vrátane zaškolenia, nácviku praktických zručností v poskytovaní dištančného
poradenstva pre ženy zažívajúce násilie,

•

poradkyne na
vzdelávaním,

•

riadenie Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je profesionálne, demokratické
a participatívne, s pravidelnou vnútornou a externou supervíziou/evaluáciou.

Národnej linke sú vzdelávané kontinuálne – pravidelným ďalším

Národná linka v zmysle princípu koordinovanej odozvy spolupracuje:
65

Telefonická linka nie je mobilom vo vrecku poradkýň, ale riadnym pracoviskom.
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•

za účelom spolupráce vytvára, udržiava a pravidelne aktualizuje relevantné
a spoľahlivé informácie/databázu o ostatných druhoch špecializovanej podpory
a ochrany žien, pre ženy zažívajúce násilie, ale aj sociálnych služieb a organizácií,
venujúcim sa iným cieľovým skupinám, sociálnym problémom a pod.,

•

proces
skvalitňovania spolupráce
je dlhodobý a permanentný, založený na
pravidelných stretnutiach, zdieľaní informácií, poskytovaní spätnej väzby so zreteľom
najmä
na bezpečie a potreby žien, vypracovaných pravidlách spolupráce
a protokoloch a pod.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dostupná vzhľadom na rozšírenosť/ publicitu
čísla linky a mieru informovanosti o linke, preto:
•

číslo a základné informácie o Národnej linke pre ženy sú dostatočne známe,
zverejnené v relevantných inštitúciách (nemocnice, polícia, štátna a verejná
samospráva a pod.),

•

číslo a základné informácie o Národnej linky pre ženy
sú dostatočne
a pravidelne propagované prostredníctvom mediálnych a iných kampaní a pod.,

•

číslo a základné informácie o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie je šírené
aj v cudzích jazykoch a jazykoch národnostných menšín a etnických skupín
Slovenska,

•

rozšírenosť čísla a miera informovanosť o linke
monitoringu a evaluácie. 66

je predmetom pravidelného

Odporúčame predložiť návrh štandardov komplexnej podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie na širšiu odbornú diskusiu, vrátane poradkýň na Národnej linke
pre ženy zažívajú násilie. Po prediskutovaní a prípadnom zapracovaní pripomienok
predložiť na schválenie vedeniu IVPR, odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
a odporučiť vydať ako usmernenie či metodický pokyn priamo Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po vydaní usmernenia dôsledne dbať na
implementáciu štandardov pre Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie.
Takisto bola dlhoročnými praktičkami navrhnutá Metodika k poskytovaniu komplexnej
podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Ide o rozsiahly materiál a preto
uvádzame iba základnú schému metodických postupov pre Národnú linku pre ženy
zažívajúce násilie.

Kolektív autoriek, 2015. Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie. Publikácia
vypracovaná v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách, IVPR, Bratislava,
dostupné na:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_prevencie/dokument_standardy_komplexnej_podpory_a_
ochrany_zien_zazivajucich_nasilie.pdf
66
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Štruktúra metodických postupov pre Národnú linky pre ženy zažívajúce násilie

SPOLOČNÉ VÝCHODISKÁ A ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
POTREBY ŽIEN ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE A ICH DETÍ
NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE
Jednotná
evidencia
údajov

PRVÝ TELEFONICKÝ
KONTAKT
Telefonický
kontakt
s treťou
osobou

Telefonický kontakt
so ženou
( počas
prevádzkových hodín
organizácií )

Rodina a
ľudia z
okolia ženy

Organizácie
/inštitúcie

Aktuálna
situácia ženy

Telefonický kontakt so ženou
( mimo prevádzkových
hodín organnizácií a
nedostupnosti pomoci v
okolí ženy)
Aktuálna situácia
ženy
Základná identifkiácia násilia
Základný odhad nebezpečenstva

Odkázanie ženy
na organizácie

Základné plávanovanie bezpečia
Indentifikácia potrieb ženy
Poskytnutie základných informácií

Zdroj: Metodika k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom

67

Odporúčame predložiť navrhované metodické postupy na linke na širšiu odbornú diskusiu
a prípadne overiť postupy v praxi. V prípade potreby je možné uvažovať aj o parciálnejších
postupoch práce, napr. pre efektívne delegovanie/odkázanie žien ( referral) pre nadväzujúcu
podporu a ochranu.

67

Kolektív autoriek, 2015. Metodika k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a
ich deťom. Publikácia vypracovaná v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách,
IVPR, Bratislava, dostupné na:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_prevencie/dokument_metodika_k_poskytovaniu_komplex
nej_podpory.pdf
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Prílohy

Prichádzajúce, prijaté a neprijaté hovory podľa všetkých dní v týždni v jednotlivých mesiacoch roku
2015

Dni
v týždni
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

Dátum
(rok/mesiac/deň)
2015/02/01
2015/02/02
2015/02/03
2015/02/04
2015/02/05
2015/02/06
2015/02/07
2015/02/08
2015/02/09
2015/02/10
2015/02/11
2015/02/12
2015/02/13
2015/02/14
2015/02/15
2015/02/16
2015/02/17
2015/02/18
2015/02/19
2015/02/20
2015/02/21
2015/02/22
2015/02/23
2015/02/24
2015/02/25
2015/02/26
2015/02/27
2015/02/28
SPOLU

Február
Prichádzajúce
hovory
3
74
39
20
51
31
17
8
17
31
17
19
11
5
10
33
13
24
7
15
8
8
7
10
6
49
32
23
588

Prijaté
hovory
3
72
39
20
51
29
17
8
15
31
16
19
11
5
10
32
13
24
6
15
6
8
7
10
6
35
30
23
561

Neprijaté
hovory
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
14
2
0
27

Počty prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov vzhľadom na dni v týždni a mesiace v roku
2015
pondelok
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

prichádzajúce
131
113
121
99
88
83
114
56
66
190
124
1185

prijaté
126
99
65
80
68
69
73
52
51
136
57
876

neprijaté
5
14
56
19
20
14
41
4
15
54
67
309

streda
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

prichádzajúce
67
64
153
53
118
89
79
76
99
75
124
997

prijaté
66
61
128
49
96
72
58
59
54
60
84
787

neprijaté
1
3
25
4
22
17
21
17
45
15
40
210

utorok
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

prichádzajúce
93
136
83
73
111
52
80
59
133
66
115
1001

prijaté
93
114
63
63
81
42
46
43
57
54
66
722

neprijaté
0
22
20
10
30
10
34
16
76
12
49
279

štvrtok
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

prichádzajúce
126
152
137
70
55
60
82
92
167
113
83
1137

prijaté
111
134
121
58
50
48
56
54
77
81
68
858

neprijaté
15
18
16
12
5
12
26
38
90
32
15
279
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Piatok
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

prichádzajúce
89
129
73
94
48
97
130
70
109
95
51
985

prijaté
85
105
61
84
44
69
54
47
75
78
46
748

neprijaté
4
24
12
10
4
28
76
23
34
17
5
237

sobota
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

prichádzajúce
53
91
44
79
55
74
68
49
109
68
47
737

prijaté
51
56
34
40
45
54
48
36
59
52
33
508

neprijaté
2
35
10
39
10
20
20
13
50
16
14
229

nedeľa
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

prichádzajúce
29
104
50
55
51
30
75
56
66
109
33
658

prijaté
29
80
40
47
39
18
45
46
36
70
28
478

neprijaté
0
24
10
8
12
12
30
10
30
39
5
180

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na
číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory;
prijaté hovory = poradkyňou okamžite vybavený
hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou
predčasne
prerušený
hovor
alebo
hovor
presmerovaný
do
záznamníka
z
dôvodu
prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31.
12. 2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy
zažívajúce násilie

Počty prichádzajúcich, prijatých a neprijatých hovorov podľa pracovných zmien a mesiacov v roku
2015

Február
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

Marec
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

Apríl
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

Máj
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prijaté

neprijaté

295

270

25

257
36
588

256
35
561

1
1
27

prijaté

neprijaté

300

253

47

373
116
789

298
98
649

75
18
140

prijaté

neprijaté

300

241

59

295
66
661

246
25
512

49
41
149

prichádzajúce

prijaté

neprijaté

207

178

29

236
80
523

193
50
421

43
30
102

98

Jún
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

Júl
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

prijaté

neprijaté

214

186

28

279
33
526

211
26
423

68
7
103

prijaté

neprijaté

186

157

29

226
73
485

172
43
372

54
30
113

August
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

prijaté

neprijaté

249

152

97

300
79
628

168
60
380

132
19
248

September
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

prijaté

neprijaté

206

157

49

231
21
458

161
19
337

70
2
121
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Október
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

November
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

prichádzajúce

prijaté

neprijaté

278

170

108

331
140
749

173
66
409

158
74
340

prijaté

neprijaté

December
doobedňajšia
zmena
poobedňajšia
zmena
nočná zmena
SPOLU

310

248

62

338
68
716

238
45
531

100
23
185

prichádzajúce

prijaté

neprijaté

263

175

88

272
42
577

172
35
382

100
7
195

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo
0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory
= poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory
= volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo
hovor presmerovaný do záznamníka z dôvodu
prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12.
2015.
Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy
zažívajúce násilie

Počty prichádzajúcich hovorov podľa pracovných zmien a podľa mesiacov ( abs. čísla,
rok 2015)
Prichádzajúce hovory

Pracovné zmeny počas dňa
doobedňajšia zmena poobedňajšia zmena
6:01 - 14:00

február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

14:01 - 22:00

nočná zmena

SPOLU

22:01 - 6:00

295

257

36

588

300

373

116

789

300

295

66

661

207

236

80

523

214

279

33

526

186

226

73

485

249

300

79

628

206

231

21

458

278

331

140

749

310

338

68

716

263
2808

272
3138

42
754

577
6700

Počty prijatých hovorov podľa pracovných zmien a podľa mesiacov ( abs. čísla, rok
2015)
Prijaté hovory

Pracovné zmeny počas dňa
doobedňajšia zmena poobedňajšia zmena
6:01 - 14:00

február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

14:01 - 22:00

nočná zmena

SPOLU

22:01 - 6:00

270

256

35

561

253

298

98

649

241

246

25

512

178

193

50

421

186

211

26

423

157

172

43

372

152

168

60

380

157

161

19

337

170

173

66

409

248

238

45

531

175
2187

172
2288

35
502

382
4977

100
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Počty neprijatých hovorov podľa pracovných zmien a podľa mesiacov ( abs. čísla, rok
2015)
Neprijaté hovory

Pracovné zmeny počas dňa
doobedňajšia zmena poobedňajšia zmena
6:01 - 14:00

február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

nočná zmena

14:01 - 22:00

SPOLU

22:01 - 6:00

25

1

1

27

47

75

18

140

59

49

41

149

29

43

30

102

28

68

7

103

29

54

30

113

97

132

19

248

49

70

2

121

108

158

74

340

62

100

23

185

88
621

100
850

7
252

195
1723

Legenda: prichádzajúce hovory = všetky volania na číslo 0800 212 212 očistené o obťažujúce hovory; prijaté hovory =
poradkyňou okamžite vybavený hovor; neprijaté hovory = volajúcou osobou predčasne prerušený hovor alebo hovor
presmerovaný do záznamníka z dôvodu prebiehajúceho iného hovoru na linke
Poznámka: referenčné obdobie od 1.2. 2015 do 31. 12. 2015; Zdroj: Reportingový systém Národnej linky pre ženy zažívajúce
násilie

Zoznam vybraných mediálnych a propagačných prezentácií NLŽ
Správy
RVTS:
Pre
týrané
ženy
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/61408

fungujú

dve

linky

pomoci,

00:21:23;

Seriál „Tajné životy“ vysielaný na RTVS – oznam o službách Národnej linky pre ženy po odvysielaní
niekoľkých záverečných dielov ( seriál bol vysielaný od januára 2015 do 22. marca 2015)
TA3:Rezort
práce
zriadil
bezplatnú
nonstop
linku
pre
týrané
ženy;
http://www.ta3.com/clanok/1058180/rezort-prace-zriadil-bezplatnu-nonstop-linku-pre-tyrane-zeny.html
TA 3:Linka
pre
týrané
ženy
denne
prijme
aj
40
hovorov,
niektoré
volajú
pravidelne; http://www.ta3.com/clanok/1067303/linka-pre-tyrane-zeny-denne-prijme-aj-40-hovorovniektore-volaju-pravidelne.html
TA3: Linka pre ženy zažívajúce domáce násilie funguje už pol roka. Za tento čas vybavili jej pracovníci
takmer tritisíc hovorov a denne v priemere zavolá 40 žien, ktoré potrebujú pomoc.
http://www.ta3.com/clanok/1066679/rezort-prace-pomaha-tyranym-zenam-zriadil-bezplatnu-nonstoplinku.html
TV JOJ: Noviny TV JOJ, názov reportáže: Nová linka pomoci pre týrané ženy, 00:28:42;
http://www.joj.sk/video/9kHFWw
Rádio Regina: http://ke.regina.rtvs.sk/clanky/reagujte-vysvetlujte/76398/linka-pomoci-zenam
SME: http://agentury.sme.sk/c/7706122/pre-tyrane-zeny-zriadilo-bezplatnu-nonstop-linku.html
Prešovský večerník: 4.8.2014; str. 5; 28.10.2015; str. 6
Iniciatíva Piata žena: https://piatazena.wordpress.com/2015/04/09/linka-pre-tyrane-zeny-bezplatnanonstop-linka-0800-212-2012/
Iné
http://www.noviny.sk/c/slovensko/na-slovensku-vznikne-nonstop-linka-pre-tyrane-zeny
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http://www.teraz.sk/eurovolby-2014/tyrane-zeny-narodna-linka-pomoc/117364-clanok.html
http://www.emergency-slovakia.sk/riaditelstvo/aktuality/narodna-linka-pre-zeny-zazivajucenasilie.html?page_id=658
http://www.24hod.sk/tyranym-zenam-pomoze-nova-narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasiliecl335799.html
http://www.zenyvmeste.sk/tyranym-zenam-pomoze-bezplatna-linka--ktora-funguje-nepretrzite
Tlačová konferencia 19.3.2015; Úrad vlády SR, http://www.vlada.gov.sk/program-clenovvlady/?page=0
TV Markíza - TV Noviny - Rozhovor s vedúcou linky o medializovanom prípade a informácia o
Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (3.6.2015, redaktorka Martina Kasiarová)
TV Poprad – reportáž o Bilančnej záverečnej konferencii PROGRESFEM (23.6.2015, link:
https://www.youtube.com/watch?v=x0p68bHz0GQ#action=share )
Mimovládna organizácia Možnosť voľby propagovala v mesiaci júl 2015, ako aj v nasledujúcich
mesiacoch číslo Národnej linky pre ženy v rámci svojej kampane „Odzvoňme spolu násiliu na ženách
a podporme Istanbulský dohovor“
TA3 - Správy - reportáž a rozhovor s vedúcou linky o medializovanom prípade a informácia o
Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie – (12.8.2015, redaktorka Barbara Štefanovičová)
TV Markíza - TV Noviny - Rozhovor s vedúcou linky o medializovanom prípade a informácia o
Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (17.9.2015, redaktorka Martina Kasiarová)
Mesačník ROMANE NEVIPENA - RÓMSKE NOVINY - časopis pre všetkých pomáhajúcich v
rómskych komunitách - Rozhovor s vedúcou linky – článok: „Národná linka pre ženy zažívajúce
násilie“ (redaktor: Jaroslav Kizek, september 2015, mimoriadne číslo 3.
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