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A. Základné východiská a vymedzenie problematiky  
 

Neprípustnosť násilia páchaného na ženách je odvodená predovšetkým od vymedzenia 
základných ľudských práv a slobôd, ktoré boli Všeobecnou deklaráciou ľudských práv prijatou 
Organizáciou spojených národov v roku 1948 priznané všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, 
farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo  
sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. 
 

Medzi základné ľudské práva a slobody v kontexte násilia páchaného na ženách patrí 
predovšetkým právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť, ochranu pred mučením, krutým 
a neľudským zaobchádzaním, právo na ochranu pred svojvoľným zasahovaním 
do súkromného života a právo na ochranu pred diskrimináciou.  
 

Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za násilie páchané 
na ženách považuje „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom 
je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické 
poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania 
slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“.  
 

V medziach európskej politiky súčasného desaťročia je problematika násilia páchaného 
na ženách zasadená do širšieho kontextu rodovej rovnosti (Európsky pakt pre rodovú rovnosť 
2011-2015, Stratégia rovnosti žien a mužov na roky 2010-2015). Pojem rodová rovnosť 
označuje „spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké 
zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv,  
výhod, povinností a možností1“. 

 
Dôležitým medzinárodným dokumentom je Dohovor Rady Európy o predchádzaní 

násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Tento 
Dohovor bol podpísaný Slovenskou republikou v r. 2011 a za cieľ stanovuje: 

- ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať násiliu na ženách 
a domácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženách a domáce násilie a odstrániť ho, 

- prispieť k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien a podporovať skutočnú 
rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi vrátane emancipácie žien, 

- navrhnúť komplexný rámec, politiku a opatrenia na ochranu všetkých obetí násilia 
na ženách a domáceho násilia a pomoc všetkým obetiam násilia na ženách a domáceho 
násilia, 

- podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom odstrániť násilie na ženách a domáce 
násilie, 

- poskytnúť podporu a pomoc organizáciám a orgánom činným v trestnom konaní, aby 
mohli efektívne spolupracovať na vytvorení integrovaného prístupu na odstránenie 
násilia na ženách a domáceho násilia. 
 
V podmienkach Slovenskej republiky je v oblasti násilia páchaného na ženách 

na celoštátnej úrovni záväzným strategickým dokumentom Národná stratégia na prevenciu 
a elimináciu násilia páchaného na ženách, vychádzajúca predovšetkým z týchto princípov: 

                                                           
1 Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie 
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- všetky formy násilia páchaného na ženách a v rodinách sú porušením základných 
ľudských práv a slobôd, 

- násilie páchané na ženách a v rodinách je štrukturálny jav, ktorý je priamym dôsledkom 
nerovností a nerovnováhy moci medzi jednotlivcami, v rodine a v spoločnosti, 

- akákoľvek forma násilia je neakceptovateľná, násilie páchané na ženách a v rodinách 
nesmie byť tolerované (nulová tolerancia násilia), 

- za páchanie násilia je zodpovedný násilník, pomáhajúce profesie nemôžu znevažovať 
obete a obviňovať ich z príčinných súvislostí, 

- pri prevencii a eliminácii násilia na ženách a v rodinách má byť uplatňovaný 
koordinovaný a integrovaný systém, ktorý vychádza z podpory partnerstva 
a spolupráce medzi všetkými orgánmi verejnej správy a samosprávy, mimovládnymi 
organizáciami, sociálnymi partnermi a ďalšími aktérmi. 
Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 -2019 

je dokument, vychádzajúci z Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného 
na ženách, ktorý stanovuje ciele, opatrenia a úlohy v oblasti eliminácie a prevencie násilia 
páchaného na ženách.   
 

Jedným z dôležitých opatrení Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu 
násilia na ženách na roky 2014 -2019 je odporúčanie samosprávnym krajom, obciam a mestám 
„vypracovať a aplikovať v praxi regionálne akčné plány (RAP) na prevenciu a elimináciu násilia 
na ženách“. 
 

B. Východiská a ciele Regionálneho akčného plánu BSK na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2018-2020 

V záujme riešenia problematiky násilia páchaného na ženách v regióne Bratislavského 

samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) a v snahe dosiahnuť nulovú toleranciu voči všetkým 
formám násilia páchaného na ženách, BSK v máji 2010 inicioval vytvorenie pracovnej skupiny 
zloženej z odborníčok a odborníkov pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách v rámci 
regiónu BSK. Výsledkom práce tejto pracovnej skupiny bola príprava a následná realizácia 
Regionálneho akčného plánu BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 
(ďalej len „RAP BSK“) na roky 2011-2013 a 2014-2016.  

RAP BSK na roky 2018-2020 nadväzuje na ciele a opatrenia predošlých regionálnych 
akčných plánov a vychádza z nasledovných zásad uplatňovaných pri ich tvorbe a realizácii: 

- zásady zachovania základných ľudských práv a slobôd pre ženy a deti, 
- zásady individuálneho prístupu k ženám zažívajúcich násilie, rešpektovanie potrieb bez 

ohľadu na podmienky, v ktorých sa obeť nachádza, 
- zásady neakceptovateľnosti akejkoľvek formy násilia a nulovej tolerancii voči násiliu, 
- zásady dostupnosti informácií ako základného predpokladu prístupu k pomoci 

a službám, 
- zásady koordinácie a spolupráce zainteresovaných organizácií.  

RAP BSK na roky 2018-2020 je výsledkom a nástrojom práce pracovnej skupiny, ktorú 
tvoria zástupcovia relevantných subjektov štátnej správy, verejnej správy, samosprávy 
a mimovládneho sektora. Zoznam členov pracovnej skupiny sa nachádza v prílohe č.1 
k tomuto dokumentu. 
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Pracovná skupina RAP BSK na roky 2018-2020 je otvorenou skupinou, ktorej činnosť sa 
po spracovaní tohto dokumentu zameriava na jeho implementáciu, priebežné 
vyhodnocovanie a na vzájomné zdieľanie skúseností. Činnosť pracovnej skupiny koordinuje 
Odbor sociálnych vecí Úradu BSK. 
 

Cieľom RAP na roky 2018-2020 je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien v regióne 
BSK prostredníctvom realizácie opatrení a úloh v 5 realizačných oblastiach, ktoré pracovná 
skupina pomenovala ako prioritné v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného 
na ženách v regióne BSK na nasledujúce obdobie: 

1. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania laickej verejnosti v oblasti násilia 
páchaného na ženách, 

2. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania odbornej verejnosti v oblasti násilia 
páchaného na ženách, 

3. rozvoj siete subjektov a inštitúcií poskytujúcich odborné poradenstvo ženám, 
na ktorých je páchané násilie, 

4. rozvoj siete subjektov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti krízovej intervencie pre ženy, 
na ktorých je páchané násilie, 

5. vytvorenie podmienok pre reintegráciu žien, na ktorých bolo páchané násilie. 
 

Vyššie uvedené realizačné oblasti zahŕňajú súbor opatrení, úloh a aktivít, ktoré budú 
zapojené organizácie  inštitúcie realizovať v rámci implementácie RAP BSK na roky 2018-2020.  
 

1. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania laickej verejnosti v oblasti násilia 

páchaného na ženách 
 

Aktivity a činnosti zamerané na zabezpečenie informovanosti a vzdelávania laickej 

verejnosti v téme násilia páchaného na ženách majú za cieľ upriamiť pozornosť laickej 

verejnosti na túto tému a prispieť k scitliveniu a zmene postoja laickej verejnosti k násiliu 

páchanému na ženách. Dôležitým prínosom týchto aktivít je tiež informovanosť laickej 

verejnosti v oblasti rozpoznávania prejavov násilia páchaného na ženách a vlastná identifikácia 

žien, na ktorých je páchané násilie. Informovanosť laickej verejnosti v tejto téme je tiež 

dôležitým nástrojom s potenciálom nasmerovať ženy zažívajúce násilie na zdroje odbornej 

pomoci. 

 

Tieto ciele budú dosahované prostredníctvom vzdelávacích programov a aktivít 

na školách, informačných materiálov a informačných obsahov na weboch, realizáciou 

verejných diskusií a mediálnych kampaní. 
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Aktivita 1.1 
Organizácia workshopov pre študentov/študentky stredných a vysokých 
škôl zameraných na primárnu prevenciu násilia páchaného na ženách  

Zodpovedný IVPR - KMC 

Termín 2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet workshopov, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.2 
Vypracovanie analýzy súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného 
na ženách 

Zodpovedný IVPR - KMC 

Termín 2019-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Výstup Analýza 

Aktivita 1.3 
Natočenie šotu (audio/video) o sexuálnom násilí na ženách (vrátane 
rôznych menšinových jazykových mutácií – maďarčina, rómčina, 
posunková reč) 

Zodpovedný IVPR - KMC 

Termín 2018 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Výstup Audiovizuálny šot prezentovaný v médiách (TV, rozhlas, web, sociálne siete) 

Aktivita 1.4  
Zabezpečenie propagačných materiálov zameraných na problematiku 
násilia páchaného na ženách 

Zodpovední Členovia skupiny RAP (okrem KR PZ) 

Termín 2018 -2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet bulletinov, letákov, prezentačných materiálov a iných výstupov 

Aktivita 1.5  

Poskytovanie rád k predchádzaniu násiliu páchaného na ženách, 
poskytovanie odporúčaní ako sa nestať obeťou násilia, poskytovanie 
informácií o možných riešeniach vzniknutých krízových situácií 
prostredníctvom webových stránok organizácií  

Zodpovední 
IVPR – KMC, OZ Brána do života, OZ Poradenské Centrum Nádej,   
ADRA Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet článkov a grafík 

Aktivita 1.6 
Realizácia vzdelávacích programov v téme násilia pre žiakov/žiačky 
stredných škôl 

Zodpovedný IVPR - KMC  

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 
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Spôsob hodnotenia 
Počet realizovaných workshopov, prednášok a besied, počet 
účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.7  
Realizácia preventívnych vzdelávacích aktivít v téme násilia v zariadeniach 
núdzového bývania a pre žiakov/žiačky špeciálnych základných škôl. 

Zodpovedný KR PZ: oddelenie komunikácie a prevencie 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet podujatí, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.8  
Realizácia verejných diskusií a otvorených fór pre širokú verejnosť v 
regióne BSK, zameraných na zvyšovanie povedomia o téme násilia 
páchaného na ženách 

Zodpovední IVPR - KMC, OZ Možnosť voľby, ADRA Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet podujatí, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.9 

Prednáška o ekonomickom násilí pre ohrozené skupiny žien (užívateľky 
návykových látok, ženy pracujúce v sex biznise, ženy bez domova, staršie 
ženy, ženy z vylúčených komunít, migrantky, ženy so zdravotným 
postihnutím) 

Zodpovedný Linka detskej istoty n.o 

Termín 2018-2019 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet účastníčok 

Aktivita 1.10  Medializácia témy násilia páchaného na ženách 

Zodpovední Členovia skupiny RAP 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet výstupov v médiách (tlač, letáky, TV, rozhlas, web a iné) 

Aktivita 1.11 
Medializácia témy násilia páchaného na ženách a sprístupňovanie 
informácií príslušnými oddeleniami miest, obcí a mestských častí 

Zodpovední Mestá, obce a mestské časti participujúce na realizácii RAP 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Rozpočty miest, obcí a mestských častí 

Spôsob hodnotenia Počet výstupov v informačných kanáloch miest, obcí a mestských častí 

Aktivita 1.12 

Realizácia preventívnych aktivít, prednášok a besied zameraných na 
oblasť prevencie a eliminácie násilia pre osobité skupiny obyvateľstva 
(osamelo žijúce a staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím, osoby 
z vylúčených komunít, migranti/migrantky) 

Zodpovední OZ Možnosť voľby, Krajská koordinátorka Olympiády ľudských práv 
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Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet podujatí, počet účastníkov/účastníčok 

 

2. zabezpečenie informovanosti a vzdelávania odbornej verejnosti v oblasti násilia 

páchaného na ženách 
 

Odbornosť a efektívnosť intervencie a pomoci ženám na ktorých je páchané násilie 

je determinovaná informovanosťou a vzdelávaním zástupcov profesií, ktoré participujú 

na intervenciách v prospech žien, na ktorých je páchané násilie. Medzi tieto profesie patria 

polícia, sociálne, psychologické, zdravotnícke, právnické a pedagogické profesie.  

 

Zdieľanie nových poznatkov, informácií a analýz má potenciál prispievať k zvyšovaniu 

odbornosti vyššie uvedených zástupcov odbornej verejnosti v téme násilia páchaného 

na ženách. Prostredníctvom vzdelávania v oblasti prístupu k ženám na ktorých je páchané 

násilie budú realizované aktivity prispievať k zvyšovaniu citlivosti pracovníčok/pracovníkov, 

ktorí participujú na intervenciách v prospech žien, na ktorých je páchané násilie. 

 

Aktivita 2.1 
Sprístupňovanie a zdieľanie odborných materiálov (reportov, 
analýz, odborných textov) v oblasti násilia páchaného na ženách 

Zodpovední Členovia skupiny RAP (okrem KR PZ) 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet sprístupnených a zdieľaných odborných materiálov 

Aktivita 2.2 

Podpora zvyšovania informovanosti zdravotníckych pracovníkov v 
oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti ženám ohrozeným 
násilím, zasielanie informácií o možnostiach pomoci ženám, na 
ktorých je páchané násilie 

Zodpovedný Odbor zdravotníctva Úradu BSK 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet oslovených zdravotníckych pracovníkov 

Aktivita 2.3  
Realizácia špecializovaných tréningov „základný rodový tréning  
multiinštitucionálnej spolupráce“ v téme násilia páchaného na 
ženách pre zástupcov pomáhajúcich profesií 

Zodpovedný OZ Možnosť voľby  

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet tréningov, počet účastníkov/účastníčok z regiónu BSK  
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Aktivita 2.4  
Finančná podpora vzdelávacích aktivít pre pedagogických 
pracovníkov na stredných školách so zameraním na ľudskoprávne 
témy 

Zodpovedný Odbor školstva, mládeže a športu Úradu BSK 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Rozpočet BSK 

Spôsob hodnotenia Počet vzdelávacích aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.5 
Poskytovanie vzdelávania, zameraného na scitlivovanie odborníkov/ 
odborníčok v oblasti práce a pomoci ženám, na ktorých je páchané 
násilie 

Zodpovední 
OZ Poradenské Centrum Nádej, IVPR - KMC,OZ Možnosť voľby, ADRA 
Slovensko  

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet školení, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.6 

Organizácia vzdelávacích aktivít zameraných na scitlivovanie 
pracovníkov/pracovníčky polície a prehĺbenie ich povedomia 
o zákonných možnostiach postupu policajných zložiek v prípadoch 
násilia páchaného na ženách 

Zodpovedný IVPR-KMC 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.7  
Zverejnenie zoznamu organizácií, ktoré vykonávajú odbornú činnosť 
v problematike násilia páchaného na ženách na webových stránkach 
členov pracovnej skupiny RAP 

Zodpovední Členovia skupiny RAP 

Termín Priebežne 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet výstupov na webovej stránkach 

Aktivita 2.8 
Zorganizovanie stretnutia "Otvorené fóra" so štátnou školskou 
inšpekciu za spoluúčasti Ministerstva školstva 

Zodpovedná Krajská koordinátorka Olympiády ľudských práv 

Termín 2018-2019 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Výstupy Realizácia stretnutia 

Aktivita 2.9 

Zorganizovanie letnej školy a jesennej školy pre multiplikátorov/ 
multliplikátorky ľudských práv na školách v regióne BSK 
so zameraním na  začlenenie tém násilia páchaného na ženách do 
školských vzdelávacích programov 

Zodpovedná Krajská koordinátorka Olympiády ľudských práv 
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Termín 2018-2019 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet účastníčok/účastníkov  

Aktivita 2.10 
Workshop zameraný na predstavenie krízového intervenčného tímu 
pre odborníkov/odborníčky z prostredia orgánov činných v trestnom 
konaní 

Zodpovední ADRA Slovensko 

Termín 2018-2019 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet zrealizovaných workshopov, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.11 
Spracovanie a vydanie publikácie a informačných materiálov ku 
krízovému intervenčnému tímu 

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín 2018-2019 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Výstupy Publikácia a informačné materiály 

 Aktivita 2.12 
Zdieľanie informácii o problematike (analýzy, štatistiky, reporty a 
odborné texty) prostredníctvom informačných materiálov 

Zodpovedný IVPR - KMC 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet zdieľaných výstupov 

Aktivita 2.13 
Realizácia pracovného stretnutia na tému ekonomického násilia pre 
odborníkov/odborníčky z dotknutých profesií  

Zodpovedný Linka detskej istoty n.o 

Termín 2018 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet stretnutí, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.14 
Vzdelávanie pedagogických pracovníčok/pracovníkov základných, 
stredných a vysokých škôl zamerané na scitlivenie vnímania témy 
násilia páchaného na ženách 

Zodpovední OZ Možnosť voľby, IVPR - KMC 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

 

3. rozvoj siete subjektov a inštitúcií poskytujúcich odborné poradenstvo ženám, 

na ktorých je páchané násilie 
 

Odborné poradenstvo (sociálne, psychologické a právne) je jednou zo základných 
súčastí siete pomoci a podpory pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Dôležitým aspektom 
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poradenských služieb je tak ich geografická a finančná dostupnosť, ako aj ich dostupnosť pre 
osobité skupiny žien (ženy so zdravotným postihnutím, ženy z vylúčených komunít, 
migrantky).  

Na podporu odbornosti a účinnosti intervencií je potrebné budovať výskumnú 
poznatkovú bázu o násilí na ženách a vytvárať odborné metodiky a postupy pre 
zainteresované pomáhajúce profesie a subjekty. 

 

Aktivita 3.1 
Poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického ambulantného 
poradenstva pre ženy, na ktorých je páchané násilie 

Zodpovední 
OZ Brána do života, OZ Domov-Dúha, OZ Poradenské Centrum Nádej, ADRA 
Slovensko, Linka detskej istoty n.o 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov 

Aktivita 3.2 
Zriadenie a prevádzka špecializovaného poradenského centra pre ženy, na 
ktorých je páchané násilie z regiónu BSK 

Zodpovedný OZ Brána do života 

Termín 2018 -2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Zriadenie centra, počet poradenských výkonov 

Aktivita 3.3  
Prevádzkovanie ambulantnej poradne a dištančnej poradne pre ženy, na 
ktorých je páchané násilie (psychologické, sociálne a právne poradenstvo) 

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie  

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov 

Aktivita 3.4 
Poskytovanie sociálno-právneho poradenstva a sprevádzania osobitým 
skupinám žien, na ktorých je páchané násilie (ženy so zdravotným 
postihnutím, ženy z vylúčených komunít, migrantky) 

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín priebežne 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie  

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov 

Aktivita 3.5 
Poskytovanie právneho poradenstva vrátane špecializovaného 
trestnoprávneho poradenstva a advokácie ženám, na ktorých je páchané 
násilie 

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín 2018-2019 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov 
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Aktivita 3.6 
Poskytovanie jednorazového finančného príspevku ženám, na ktorých je 
páchané násilie  

Zodpovední Mestá, obce a mestské časti participujúce na realizácii RAP 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Rozpočty miest, obcí a mestských častí 

Spôsob hodnotenia Počet poskytnutých finančných príspevkov 

Aktivita 3.7 
Vypracovanie právneho a odborného rámca pre zriadenie a fungovanie 
intervenčných tímov 

Zodpovedný IVPR - KMC   

Termín 2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Výstup Metodický materiál  

Aktivita 3.8 
Vypracovanie online metodík postupov práce so ženami a ich deťmi 
zažívajúcimi násilie pre zainteresované pomáhajúce profesie 

Zodpovedný IVPR - KMC  

Termín 2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet vypracovaných online metodík, počet zapojených expertov/expertiek  

Aktivita 3.9 
Podpora organizácií poskytujúcich odborné poradenstvo ženám, na 
ktorých je páchané násilie v rámci sociálneho programu 

Zodpovedný Oddelenie sociálnej pomoci Úradu BSK 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Rozpočet BSK 

Spôsob hodnotenia Výška poskytnutých finančných príspevkov 

 
 
 

4. rozvoj siete subjektov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti krízovej intervencie pre 

ženy, na ktorých je páchané násilie 
 

Nevyhnutnou súčasťou odbornej pomoci pre ženy, na ktorých je páchané násilie 
je dostupná sieť služieb krízovej intervencie. RAP BSK sa v tejto oblasti zameriava na rozvoj 
siete už existujúcich služieb, medzi ktoré patrí ambulantné a dištančné poradenstvo v krízovej 
situácii a utajené ubytovanie spojené so sociálnou a psychologickou podporou. Súčasťou RAP 
BSK v tejto oblasti je tiež rozvoj nových a inovatívnych služieb, akými sú napríklad intervenčný 
tím multiinštitucionálnej spolupráce a terénna výjazdová služba. 
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Aktivita 4.1  
Podpora partnerstva multiinštitucionálnej spolupráce (PMIS) pre BSK 
skladajúceho sa z odborníčok/odborníkov pôsobiacich v oblasti násilia 
páchaného na ženách a ich deťoch  

Zodpovedný IVPR - KMC   

Termín 2019-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet zapojených odborníčok/odborníkov, počet stretnutí PMIS 

Aktivita 4.2 
Poskytovanie poradenstva, krízovej intervencie a asistencie formou 
telekomunikačných služieb ženám  

Zodpovední IVPR – Národná linka pre ženy, OZ Aliancia žien, ADRA Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov pre ženy z regiónu BSK 

Aktivita 4.3 
Terénna výjazdová služba krízovej intervencie pre ženy, na ktorých je 
páchané násilie z regiónu BSK 

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín 2018 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet výjazdov a intervencií pre ženy z regiónu BSK  

Aktivita 4.4 
Poskytovanie poradenstva ambulantnou formou: krízovej intervencie, 
sociálnej a psychologickej diagnostiky ženám, na ktorých je páchané 
násilie 

Zodpovední 
OZ Brána do života, OZ Domov-Dúha, OZ Poradenské Centrum Nádej, ADRA 
Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov 

Aktivita 4.5 
Poskytovanie krízovej intervencie spojenej s ubytovaním pre ženy, na 
ktorých je páchané násilie a ich deti 

Zodpovední OZ Brána do života, OZ Domov-Dúha, KC Repuls 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet poskytnutých intervencií 

Aktivita 4.6 
Vytvorenie a priebežná aktualizácia mapky organizácií venujúcich sa téme 
násilia páchaného na ženách 

Zodpovedný BSK – oddelenie sociálnej pomoci 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Rozpočet BSK 
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Výstup 
Mapa organizácií venujúcich sa téme násilia páchaného na ženách na 
webovom sídle BSK 

Aktivita 4.7 Poskytovanie psychologických služieb pre úkony v trestnom konaní  

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet vyšetrovacích úkonov /výsluchov/ 

Aktivita 4.9 
Poskytnutie krízovej intervencie s ubytovaním formou samostatného 
utajeného ubytovania 

Zodpovedný OZ Poradenské Centrum Nádej 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet klientok a dĺžka pobytu ubytovania   

 

5. vytvorenie podmienok pre reintegráciu žien, na ktorých bolo páchané násilie 
 

Pracovná skupina RAP BSK na roky 2018-2020 si uvedomuje spoločenský význam 
procesu reintegrácie, ako dôležitej fázy životov žien po traumatickej skúsenosti s násilím. 
Súčasťou RAP BSK na roky 2018-2020 je preto aj odborná pomoc a podpora v tomto procese, 
pozostávajúca z poradenstva zameraného na stabilizáciu finančnej, majetkovej a bytovej 
situácie, kariérneho poradenstva, právneho poradenstva v oblasti uplatnenia práv obetí 
trestných činov, prípadne dlhodobej odbornej alebo svojpomocnej psychologickej podpory 
pre ženy, na ktorých bolo páchané násilie. 
 

Aktivita 5.1  
Poskytovanie kariérneho poradenstva a podpory ženám, na ktorých bolo 
páchané násilie, s cieľom zlepšenia ich uplatnenia na trhu práce 

Zodpovední 
OZ Brána do života, OZ Poradenské Centrum Nádej, OZ Domov-Dúha, ADRA 
Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov 

Aktivita 5.2 
Zabezpečenie dostatočných kapacít na dlhodobé ubytovanie pre ženy, na 
ktorých bolo páchané násilie a ich deti 

Zodpovední Mestá, obce a mestské časti participujúce na realizácii RAP 

Termín 2020 

Zdroje financovania Rozpočty miest, obcí a mestských častí 

Spôsob hodnotenia Počet vyčlenených kapacít na dlhodobé ubytovanie 

Aktivita 5.3 
Vytvorenie a využívanie nástrojov finančnej výpomoci na reintegráciu 
žien, na ktorých bolo páchané násilie.  
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Zodpovedný Obec Senec 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Rozpočet obce 

Spôsob hodnotenia Počet a výška poskytnutých finančných príspevkov 

Aktivita 5.4 

Poskytovanie špecializovaného poradenstva ženám, na ktorých bolo 
páchané násilie (právna pomoc na uplatnenie práv obetí, právne 
zastúpenie pre poškodenú alebo svedka/svedkyňu v trestnom konaní, 
poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania riziku opakovanej 
viktimizácie) 

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín 2018-2020  

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet poradenských výkonov a právnych zastúpení 

Aktivita 5.5 
Realizácia stretnutí podpornej skupiny pre ženy, na ktorých bolo páchané 
násilie 

Zodpovedný ADRA Slovensko 

Termín 2018-2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet stretnutí, počet účastníčok 

Aktivita 5.6 
Zorganizovanie pracovného stretnutia v oblasti rekvalifikácie  
a zamestnávania žien, na ktorých bolo páchané násilie za účasti zástupcov 
zamestnávateľov, personálnych agentúr a ÚPSVaR 

Zodpovedný Linka detskej istoty n.o 

Termín 2019 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia Počet účastníkov/účastníčok 
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Príloha č. 1  

 

Zoznam členiek a členov pracovnej skupiny RAP BSK na roky 2018 - 2020   

 

 

Názov organizácie Zástupca v pracovnej skupine Webová stránka

Ministerstvo práce sociálnych vecí 

a rodiny SR: odbor rodovej rovnosti a 

rovnosti príležitosti 

Mgr. Veronika Čábi www.gender.gov.sk

Okresný úrad Bratislava Mgr. Mária Majerčáková

OZ Brána do života Mgr. Daniela Gáliková www.branadozivota.sk

OZ Poradenské Centrum Nádej Mgr. Lucia Stano Šalátová, DiS. art www.centrumnadej.sk 

Linka detskej istoty  n.o. Mgr. Gabriela Krupčíková www.ldi.sk

Krajské riaditeľstvo PZ BA - oddelenie

komunikácie a prevencie

mjr. Ing. Ľubica Dankovičová

mjr. PaedDr. Zuzana Hrabovská
www.minv.sk

Mestský úrad Pezinok 
Mgr. Milada Hegyiová 

Mgr. Renata Minarovičová 
www.pezinok.sk

Mestský úrad Senec Mgr. Gabriela Lócziova www.senec.sk

Mestský úrad Stupava Bc. Blanka  Vašinová www.stupava.sk

Krízové centrum Repuls Mgr. Agáta Križmová www.krizovecentrumba.sk

MÚ MČ Petržalka Mgr. Vlasta Kuzmová www.petrzalka.sk

MÚ MČ Rača
Mgr. Helena Krovinová

Mgr. Romana Bielovičová
www.raca.sk

MÚ MČ Dúbravka Mgr.  Andrea Janíková www.dubravka.sk

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Mgr. Andrea Blahová 

Mgr. Jozef  Zeleňák
www.upsvr.gov.sk

OZ Možnosť voľby  
Mgr. Paula Jójárt

Mgr. Adriana Mesochoritisová
www.moznostvolby.sk

OZ Domov - Dúha Mgr. Iveta Zemanová www.domovduha.sk

IVPR-Koordinačno-metodické centrum pre 

rodovo podmienené násilie a domáce násilie 

Mgr. Andrej Kuruc  

Zuzana André, M.A www.gender.gov.sk

ADRA Slovensko 
Mgr. Daniela Borzová

Mgr. Michaela Lygová 
www.adra.sk

Krajská koordinátorka Olympiády ľudských 

práv
Mgr. Zuzana Smetanová

Odbor zdravotníctva Úradu BSK PhDr. Valburga Mesárošová  www.bratislavskykraj.sk

Odbor školstva, mládeže a športu Úradu BSK Mgr. Veronika Benková www.bratislavskykraj.sk

Odbor sociálnych vecí úradu BSK

Mgr. Michaela Šopová 

Mgr. Juraj Marendiak

Mgr. Petronela Blahovcová

www.bratislavskykraj.sk


