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 ZÁKLA DNÉ  VÝCHO D ISKÁ  A  VY ME DZ EN I E  

P ROBL E MAT IKY   

Základným a  univerzálnym ľudským právom je právo nebyť vystavovaný násiliu. Hrozba 

násilia, násilie a  jeho pretrvávanie na ľudských bytostiach je porušovaním ich ľudských práv. 

Násilie páchané na ženách predstavuje najvýraznejšiu formu porušovania ľudských práv žien. 

Charta Organizácie Spojených národov (ďalej len „Charta OSN“) je základným 

dokumentom Organizácie Spojených národov (ďalej len „OSN“), ktorá vstúpila do platnosti v roku 

1945. V prvom článku Charty OSN sa medzi základné ciele OSN zaraďuje podporovanie  

a  posilnenie  úcty  k  ľudským  právam  a základným  slobodám  pre  všetkých bez  rozdielu rasy, 

pohlavia, jazyka a náboženstva. Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá bola prijatá v roku 

1948 Valným zhromaždením OSN je dôležitým dokumentom chrániacim ľudské práva 

a deklarujúci  neodňateľné  práva  každého  jednotlivca.  „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v 

dôstojnosti aj právach.“ (Článok 1).   

Medzi najvýznamnejšie dokumenty v oblasti násilia páchaného na ženách v medzinárodnom 

kontexte patrí: 

- Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách (ďalej len „Deklarácia OSN“) bola 

schválená Valným zhromaždením OSN v roku 1993. Je to medzinárodný dokument, zameraný 

na odstránenie násilia na ženách. Deklarácia OSN za násilie na ženách označuje „akýkoľvek 

čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, 

aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane 

vyhrážania   sa   takýmito    činmi,   nátlaku   alebo   akéhokoľvek   odňatia   slobody,   či    už  

vo  verejnom  alebo v  súkromnom  živote.“  Deklarácia OSN   po prvýkrát  oficiálne  definovala 

a uznala problém násilia páchaného na ženách ako spoločenský problém a tým zdôraznila 

potrebu aktívneho zásahu štátu pri jeho riešení.  

 

- Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) bol prijatý Valným 

zhromaždením OSN v roku 1979, pre ČSFR platný od roku 1987.  V  Článku 1 definuje 

diskrimináciu  žien ako „akékoľvek  robenie  rozdielu,  vylúčenie  alebo  obmedzenie   vykonané 

na základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom je narušiť alebo zrušiť uznanie, 

požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na základe 

rovnoprávnosti mužov a žien, ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, 

sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti.“ 

 

- Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý bol prijatý 

Rezolúciou Valného zhromaždenia OSN v roku 1999 a nadobudol platnosť pre Slovenskú 

republiku v roku 2001, uznáva kompetencie Výboru na odstránenie diskriminácie žien, ktorý 

prijíma a posudzuje oznámenia podané jednotlivcami alebo skupinami jednotlivcov, ktorí 

tvrdia, že sa stali obeťami porušenia ktoréhokoľvek z práv ustanovených v Dohovore 

príslušným zmluvným štátom. 

 

- Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti 

nemu je medzinárodná zmluva Rady Európy, podpísaná Slovenskou republikou v roku 2011. 

Základným cieľom dokumentu je dosiahnuť nulovú toleranciu voči násiliu a „vytvorenie Európy 
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bez násilia na ženách a domáceho násilia.“ Dohovor Rady Európy sa zameriava na prevenciu, 

ochranu obetí a stíhanie páchateľov rodovo podmieneného násilia.  

 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z  25.10.2012, ktorou sa stanovujú 

minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. 

V oblasti národnej legislatívy z úrovne vlády Slovenskej republiky sú významné tieto 

dokumenty: 

- Národné  akčné  plány  na  prevenciu  a  elimináciu  násilia  páchaného  na  ženách.   

- Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorý upravuje práva, ochranu a podporu obetí trestných činov, vzťahy medzi štátom 

a subjektami poskytujúcimi pomoc obetiam a finančné odškodňovanie obetí násilných 

trestných činov.   Definuje   pojem obeť  a  obzvlášť  zraniteľnú obeť.   Na účely  tohto zákona  

sa rozumie za obzvlášť zraniteľnú obeť: 

• dieťa (rozumie sa osoba mladšia ako osemnásť rokov), 

• osoba staršia ako 75 rokov, 

• osoba so zdravotným postihnutím, 

• obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej   

osoby,  trestného  činu   spáchaného   organizovanou   skupinou,  niektorého z trestných 

činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu alebo trestného činu 

domáceho násilia, 

• obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, 

sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského 

vyznania alebo viery, 

• obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie 

alebo druhotnej viktimizácie zistenému na základe individuálneho posúdenia obete a jej 

osobných vlastností, vzťahu k páchateľovi alebo závislosti od páchateľa, druhu alebo 

povahy a okolností spáchania trestného činu. 

 VÝCHO D ISKÁ  A  C I EL E  REG IO N ÁLN EHO A KČNÉ HO 

PLÁ N U BRAT IS LA VSK ÉHO  S AM OSP RÁ VN EHO     

KRAJA  N A  P REV ENC IU  A  E L I M I NÁC I U  NÁ S I L I A    

PÁCHA NÉH O NA  ŽE NÁCH  N A  ROKY  2 02 1 –20 23  

Bratislavský   samosprávny   kraj   v  záujme prevencie a  eliminácie  násilia  páchaného 

na ženách na území Bratislavského kraja v roku 2010 podporil vznik pracovnej skupiny, ktorú  

tvorili zástupcovia subjektov štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora.   

Cieľom     pracovnej     skupiny    bola    realizácia     Regionálneho   akčného   plánu   

na  prevenciu a   elimináciu  násilia  páchaného  na   ženách  pre  Bratislavský   kraj   (ďalej len 

„RAP BSK“), ktorý vychádzal z reálnych potrieb regiónu a  bol v súlade s operačnými cieľmi   

aktuálneho Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu  násilia  páchaného na  ženách.   

Vytvorenou spoluprácou pracovnej skupiny RAP BSK, ktorej koordinátorom je Odbor 

sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, boli realizované a  aplikované v praxi 
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aktivity a stanovené úlohy RAP BSK na roky 2011 – 2013, RAP BSK na roky 2014 – 2016 a RAP 

BSK na roky 2018 – 2020.  

 RAP BSK 2021 – 2023 pokračuje v napĺňaní aktivít a cieľov predchádzajúcich RAP BSK, 

pracovná skupina zdieľaním informácií a  skúseností skvalitňuje odbornú pomoc a  podporu   

cieľovej   skupine.   Základnými  nosnými  piliermi  sú   pre spracovanie RAP BSK  na   roky 2021 

- 2023 naďalej tieto princípy: 

- zachovanie základných ľudských práv a slobôd pre ženy a deti, 

- neakceptovateľnosť akejkoľvek formy násilia a nulová tolerancia voči násiliu, 

- individuálny prístup k ženám zažívajúcich násilie, 

- rešpektovanie potrieb obete násilia bez ohľadu na podmienky, v ktorých sa obeť nachádza, 

obete nemôžu byť z podpory a pomoci vylúčené na základe rasy, národnosti, zdravotného 

postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, presvedčenia a náboženstva, 

- dostupnosť informácií ako základného predpokladu prístupu k pomoci a službám, 

- uplatňovanie koordinácie a spolupráce medzi orgánmi verejnej správy, samosprávy, 

mimovládnymi organizáciami, sociálnymi partnermi atď.. 

 Prioritnou úlohou RAP BSK 2021 – 2023 je predchádzať a eliminovať násilie páchané  na 

ženách tak, aby neboli porušované ich základné ľudské práva a ženy  mohli   žiť  v   bezpečí, 

dôstojne, slobodne a bez akéhokoľvek ohrozenia.  Člení sa na štyri okruhy, ktoré sa zameriavajú 

na poskytovanie pomoci a podpory obetiam násilia cez oblasť primárnej, sekundárnej a terciárnej  

prevencie:   

1. okruh:  Zabezpečenie  informovanosti osvety a  vzdelávania verejnosti v oblasti   

                násilia páchaného na ženách.           

 

2.  okruh:  Zabezpečenie vzdelávania odborných pracovníkov v oblasti násilia  

                 páchaného na ženách. 

 

3. okruh:  Aktivity vyplývajúce z realizácie sekundárnej prevencie. 

 

4. okruh:  Aktivity vyplývajúce z realizácie terciárnej prevencie. 

Medzi  jednotlivými  typmi  prevencií sa nedá presne určiť hranica, okruhy aktivít sa môžu 

dopĺňať a prelínať. Aktivity sú spracované tak, aby mali určený časový rámec, merateľný 

ukazovateľ resp. výstup, spôsob financovania a gestora.  

 

 Z ab ez p eč en i e  i n f o r mo v an o s t i ,  o s v e t y  a   v z de l áv an i a   

v e r e j n o s t i  v  ob l a s t i  n á s i l i a  pá c h an éh o  n a  ž en á c h  

Dôležitým základom v eliminácii  násilia v  spoločnosti je zvyšovanie informovanosti 

verejnosti o závažnosti a negatívnych dôsledkoch násilia páchaného na ženách a zvyšovanie 

právneho  vedomia.   Propagácia   nulovej    tolerancie  voči    násiliu,   dostupnosť    informácií  



10 

o problematike násilia, o príčinách a jeho dôsledkoch, informácie o  možnostiach  pomoci, 

ochrany, podpory   a   dostupných  kontaktoch  na    organizácie  poskytujúce  odbornú pomoc je 

základom pre citlivejšie vnímanie tejto problematiky verejnosťou.  

Navrhované aktivity budú zabezpečené a  dosahované formou prednášok,  vzdelávacími  

programami,  besedami a  verejnými  diskusiami.  Informovanosť verejnosti bude podporovaná aj 

zdieľaním informácií na webových stránkach organizácií a inštitúcií pracujúcich v oblasti 

prevencie, krízovej intervencie a pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie. Významným 

nástrojom na formovanie verejnej mienky sú médiá, preto bude snahou členov pracovnej skupiny 

poskytovať relevantné informácie o násilí a prezentovať problematiku násilia páchaného na 

ženách aj touto formou a tým predchádzať vzniku násilia a situáciám, ktoré prispievajú  k jeho 

tolerancii. 
 

Aktivita 1.1 

Organizácia workshopov pre študentov/študentky stredných 

a vysokých škôl zameraných  na  primárnu  prevenciu  násilia  

páchaného  na ženách  

Zodpovedný Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet workshopov, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.2 

Realizácia   preventívnych  aktivít   formou   besied,   prednášok  

so zameraním na násilie páchané na ženách pre žiakov/žiačky 

základných škôl a študentov/študentky stredných škôl 

Zodpovední 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 

Krajská koordinátorka Olympiády ľudských práv 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.3 
Realizácia     vzdelávacích     programov     v        téme       násilia  

pre   študentov  a študentky stredných škôl 

Zodpovedný Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ 
Počet realizovaných vzdelávacích programov,  počet 

účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.4  

Zvyšovanie právneho vedomia občanov prostredníctvom prednášok, 

besied pre verejnosť a masovokomunikačných prostriedkov v oblasti 

prevencie domáceho násilia  

Zodpovedný 
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, oddelenie komunikácie a 

prevencie 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet podujatí, počet účastníkov/účastníčok 
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Aktivita 1.5  

Realizácia spolupráce na preventívnych aktivitách zameraných na 

oblasť prevencie a eliminácie násilia, možnostiach pomoci pre prioritné 

cieľové skupiny (osoby so zdravotným postihnutím, seniori, 

marginalizované skupiny)   

Zodpovedný 
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, oddelenie komunikácie a 

prevencie 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 1.6 Realizácia verejných regionálnych diskusií 

Zodpovedný Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet verejných regionálnych diskusií 

Aktivita 1.7  Medializácia témy násilia páchaného na ženách 

Zodpovední Členovia skupiny RAP BSK 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Merateľný ukazovateľ 
Počet výstupov v médiách (tlač, informačné letáky, TV, rozhlas, web 

a iné) 

 

 Z ab ez p eč en i e  v z d e l á van i a  o d bo rn ý c h   p r ac ovn í ko v  

v   ob l a s t i   n ás i l i a   pá c h an éh o  n a  ž en ác h  

Cieľom tejto oblasti je skvalitňovanie a zvyšovanie odborných kompetencií pracovníkov  a   

pracovníčok,   ktorí   prichádzajú  alebo  môžu  prichádzať  do   kontaktu so ženou, ktorá zažíva 

násilie alebo je ohrozená násilím. Ide predovšetkým o sociálnych pracovníkov, psychológov,  

zdravotníckych  pracovníkov,   pedagogických   pracovníkov, políciu, advokátov a právnikov. Je 

dôležité, aby odborníci disponovali informáciami o rozpoznaní násilia a jeho    dynamike, 

základnými vedomosťami o násilí,  o dôsledkoch  páchania  násilia, o možnostiach pomoci a 

nasmerovania žien na organizácie, ktoré im poskytnú odbornú pomoc. 

Aktivita 2.1 
Workshopy pre pracovníkov a pracovníčky v oblasti špecifických 

služieb pre ženy zažívajúce násilie 

Zodpovedný Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021  

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet aktivít, počet účastníkov/účastníčok  

Aktivita 2.2 
Podpora    zvyšovania   informovanosti   zdravotníckych    pracovníkov 

v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti ženám ohrozeným 
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násilím, zasielanie informácií o možnostiach pomoci ženám, na ktorých 

je páchané násilie 

Zodpovední Odbor zdravotníctva Úradu BSK, Aliancia žien Slovenska 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Rozpočet BSK, vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet oslovených zdravotníckych pracovníkov 

Aktivita 2.3 

Zorganizovanie    letnej    školy     pre     pedagógov/pedagogičky  

so   zameraním  na     začleňovanie   tém   násilia      páchaného  

na ženách do školských vzdelávacích programov a vyučovacieho 

procesu 

Zodpovedný Krajská koordinátorka Olympiády ľudských práv 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.4 

V spolupráci s Celoštátnou komisiou Olympiády ľudských práv, 

Krajskou koordinátorkou Olympiády ľudských práv 

a pedagógov/pedagogičiek vytvoriť metodické materiály k téme násilia 

Zodpovedný Krajská koordinátorka Olympiády ľudských práv 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Metodické materiály 

Aktivita 2.5  

Organizácia vzdelávacích aktivít zameraných na prehĺbenie vedomostí 

a výmenu dobrej praxe jednotlivých pomáhajúcich profesií, a to  

formou zdieľania dobrej praxe (tzv. "peer to peer"), alebo organizáciou 

vzdelávaní podľa špecifických potrieb pomáhajúcich profesií 

Zodpovedný Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet aktivít, počet účastníkov/účastníčok  

Aktivita 2.6  

Realizácia    vzdelávania   na  tému násilia páchaného na ženách  

v rámci predmetu "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite" a 

"Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov" pre študentov/študentky     

denného      aj         diaľkového      štúdia  

na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave   

Zodpovedný Odbor zdravotníctva Úradu BSK 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Rozpočet BSK 

Merateľný ukazovateľ Počet vzdelávacích aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.7 

Poskytovanie finančných prostriedkov na  podporu vzdelávacích     

aktivít     pre       pedagogických       pracovníkov     

na      stredných        školách  so  zameraním  na  ľudsko-právne témy 

Zodpovedný Odbor školstva, mládeže a športu Úradu BSK 
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Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Rozpočet BSK 

Merateľný ukazovateľ Počet vzdelávacích aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.8 

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 Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet aktivít, počet účastníkov/účastníčok 

Aktivita 2.9  

Zverejnenie  zoznamu  organizácií, ktoré vykonávajú odbornú činnosť    

v     problematike    násilia     páchaného    na      ženách  

na webových stránkach  

Zodpovední Členovia skupiny RAP BSK 

Termín 2021 – 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Výstup Zverejnenie zoznamu organizácií 

 Aktivita 2.10 
Zdieľanie  odborných  materiálov  v  oblasti  násilia   páchaného  

na ženách (odborné texty, metodiky, analýzy, štatistiky...) 

Zodpovední Členovia skupiny RAP BSK 

Termín 2021 – 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Merateľný ukazovateľ Počet zdieľaných odborných materiálov 

 

 Ak t i v i t y  v y p l ý v a j ú c e  z  r e a l i z ác i e  s e ku n d á rn e j  

p r e ven c i e   

Hlavným  cieľom  tejto   oblasti  je  zabezpečenie  a   rozvíjanie   poradenských   služieb 

pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Poskytovanie bezplatných odborných služieb - 

sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a dostupnosť odbornej pomoci je 

významnou zložkou podpory a pomoci žene  zažívajúcej násilie. Bezpečnou, anonymnou a 

dostupnou formou pomoci je poradenstvo formou telekomunikačných služieb, kde žena 

získava základné informácie a ďalšie možnosti podpory a pomoci.  Dôležitou súčasťou je  

podporovanie aktivít    mimovládnych  organizácií,   ktoré   pôsobia  v   oblasti   eliminácie   

násilia  páchaného  na  ženách, vytváranie priestoru a podmienok pre rozvíjanie týchto aktivít. 

 

Aktivita 3.1 

Poskytovanie sociálneho, právneho, psychologického poradenstva  a 

krízovej intervencie formou telekomunikačných služieb (nonstop linky) 

ženám, na ktorých je páchané násilie 

Zodpovední Národná linka pre ženy, Aliancia žien Slovenska 
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Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Merateľný ukazovateľ Počet poradenských výkonov 

Aktivita 3.2 
Poskytovanie odborného sociálneho, psychologického a právneho 

ambulantného poradenstva pre ženy, na ktorých je páchané násilie 

Zodpovední Poradenské centrum Nádej, OZ Brána do života, Aliancia žien Slovenska 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Merateľný ukazovateľ Počet poradenských výkonov 

Aktivita 3.3  
Poskytovanie jednorazového finančného príspevku ženám, na ktorých je 

páchané násilie  

Zodpovední Mestá, obce a mestské časti participujúce na realizácii RAP 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Rozpočty miest, obcí a mestských častí 

Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých finančných príspevkov 

Aktivita 3.4 
Podpora projektov  prostredníctvom  dotácií  z  Výziev  Rady  vlády SR na 

prevenciu kriminality 

Zodpovedný Okresný úrad Bratislava 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Rozpočet organizácie  

Merateľný ukazovateľ Počet podporených projektov  

Aktivita 3.5 
Podpora   organizácií    poskytujúcich    odborné  poradenstvo   ženám, 

na ktorých je páchané násilie, formou finančného príspevku 

Zodpovedný BSK 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Rozpočet BSK 

Merateľný ukazovateľ Počet podporených organizácií  

Aktivita 3.6 
Podpora   organizácií    poskytujúcich   odborné   poradenstvo   ženám, 

na ktorých je páchané násilie, v rámci sociálneho programu 

Zodpovedný BSK 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Rozpočet BSK 

Merateľný ukazovateľ Počet podporených organizácií  
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 Ak t i v i t y  v y p l ý v a j ú c e  z  r e a l i z á c i e  t e r c i á r n e j  p r e v en c ie  

Štvrtá  oblasť  RAP BSK  2021 - 2023  sa  zameriava na  udržanie  a skvalitnenie služieb   

pre  ženy  zažívajúce  násilie  -  na   poskytovanie  ubytovania  v   krízovej   situácii, na   možnosť   

ubytovania  v utajenom  bývaní,  na zohľadňovanie špecifických potrieb obetí násilia, na 

poskytovanie komplexných odborných služieb formou  sociálneho,  psychologického,  právneho   

poradenstva   a   ponúknutia  pomoci pri  začleňovaní  sa  žien do bežného života. V rámci regiónu 

BSK sú zriadené dva Bezpečné ženské domy, kde majú ženy a ich deti zabezpečené bezplatné 

bývanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Nevyhnutnou súčasťou   

v  procese  integrácie  žien do spoločnosti a zvyšovania ich sociálnych kompetencií je aj vytvorenie 

priestoru na fungovanie podporných a svojpomocných skupín pre ženy, ktoré mali traumatickú 

skúsenosť s násilím.  

  

Aktivita 4.1  
Poskytnutie ubytovania ženám a ich deťom, na ktorých je páchané 

násilie v Bezpečnom ženskom dome 

Zodpovední Domov-Dúha, OZ Brána do života 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania BSK, vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet ubytovaných klientok a ich detí, na ktorých bolo páchané násilie 

Aktivita 4.2 
Poskytovanie ubytovania ženám a ich deťom, na ktorých bolo páchané 

násilie formou utajeného ubytovania 

Zodpovedný Poradenské Centrum Nádej 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet ubytovaných klientok a ich detí, na ktorých bolo páchané násilie 

Aktivita 4.3 

Zabezpečenie ubytovania pre ženy, na ktorých bolo páchané násilie 

a ich deti formou nájomných bytov, vyčlenenou ubytovacou 

jednotkou... 

Zodpovední Mestá, obce a mestské časti participujúce na realizácii RAP BSK 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet ubytovaných žien, na ktorých bolo páchané násilie a ich detí 

Aktivita 4.4 
Realizácia skupín pre ženy, na ktorých bolo páchané násilie  -  

"Podporných ženských skupín" 

Zodpovední Poradenské Centrum Nádej, Aliancia žien Slovenska 

Termín 2021 - 2023 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Merateľný ukazovateľ Počet stretnutí, počet účastníčok 

Aktivita 4.5 Realizácia programov pre prácu s páchateľmi násilia na ženách 

Zodpovedný Aliancia žien Slovenska 
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Termín priebežne  

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných programov/počet účastníkov 

Aktivita 4.6 
Multiinštitucionálna spolupráca na inovácii Regionálnych akčných  

plánov   s  ich  následnou   realizáciou  a   evaluáciou 

Zodpovedný Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021  

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Merateľný ukazovateľ Počet zapojených odborníkov, počet stretnutí, hodnotiace správy 

Aktivita 4.7 
Monitoring dostupnosti a kvality služieb pre ženy zažívajúce násilie  a 

ich deti 

Zodpovedný Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách 

Termín 2021  

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Výstup Monitoring, správa z monitoringu 
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 ZÁVE R  

Regionálnym   akčným  plánom   Bratislavského  samosprávneho  kraja  na  prevenciu 

a elimináciu  násilia   páchaného na ženách na  roky 2021 – 2023 pokračuje pracovná skupina  

v realizácii jednotlivých úloh a cieľov, ktorých spoločným menovateľom  je  poskytovanie podpory, 

ochrany a bezpečia ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Ideálnym riešením je súčinnosť 

organizácií a inštitúcií na úrovni multiinštitucionálnej spolupráce, pretože koordinovaným 

prístupom sa zmierňujú dopady násilia, predchádza sa  opakovanému násiliu, sekundárnej 

viktimizácii a zvyšuje sa bezpečnosť žien a ich detí.  

  

Jednou z priorít BSK je skvalitňovanie a  rozvíjanie služieb pre ženy, na ktorých je páchané 

násilie tak, aby pomoc bola komplexná a efektívna. Pre adekvátnu pomoc je však dôležitá 

spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov. Je preto nesmierne dôležité, že v pracovnej 

skupine, ktorá sa podieľala  na  tvorbe RAP BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na 

ženách na roky 2021 – 2023 a ktorá sa bude podieľať na plnení stanovených úloh, sú zástupcovia 

takých organizácií a inštitúcií, ako:  

- Okresný úrad Bratislava - organizačný odbor, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v 

Bratislave - oddelenie komunikácie a prevencie, Koordinačno-metodické centrum pre 

prevenciu násilia na ženách, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  Miestny úrad 

Mestskej časti Bratislava – Petržalka,  Miestny úrad Mestskej časti  Bratislava – Dúbravka, 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Rača, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto, Mestský úrad Senec, Mestský úrad Stupava, Mestský úrad Malacky, Aliancia žien 

Slovenska, DOMOV – DÚHA, Občianske združenie Brána do života, Poradenské Centrum 

Nádej, Únia materských centier, Odbor  zdravotníctva Úradu BSK, Odbor školstva, mládeže 

a športu Úradu BSK a Odbor sociálnych vecí Úradu BSK.  

 

Pracovná skupina RAP BSK je otvorenou skupinou, do ktorej je možné kedykoľvek 

v priebehu obdobia rokov 2021 – 2023 pristúpiť a spolupodieľať sa na napĺňaní aktivít a  cieľov  

RAP BSK.   
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       P r í l o h a  č .  1  Ko n ta k ty  na  o r ga n i z á c ie  pô so b i a c e  

v  p ro b le m a t i k e  ná s i l i a  n a  ú z e mí  B ra t i s l a v sk ého  

sa mo s p rá v n eho  k ra j a  

Telefonické nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a pre obete trestných činov: 

 Národná linka pre ženy zažívajúce násilie  bezplatná nonstop linka:  0800 212 212 

 Aliancia žien Slovenska*         nonstop linka:   0903 519 550  

 Pomoc obetiam násilia*        nonstop linka:  0944 252 405 

* akreditovaný subjekt poskytujúci pomoc obetiam trestných činov 
 

Organizácie poskytujúce pomoc ambulantnou formou: 

  

Aliancia žien – Cesta späť  

• špecializované poradenstvo 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

• nonstop telefonická linka 

0903 519 550 

alianciazien@alianciazien.sk 

www.alianciazien.sk 

Poradenské Centrum Nádej 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo  

• krízová telefonická linka  

 

0905 463 425 

office@centrumnadej.sk 

www.centrumnadej.sk 
 

kontaktná adresa: Mokrohájska cesta 3,  

841 04 Bratislava 
 

Pomoc obetiam násilia 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo  

• nonstop telefonická linka 

0944 252 405 

linka@pomocobetiam.sk 

www.pomocobetiam.sk 

Informačná kancelária pre obete Bratislava 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

 

 

0961/046 014 

npobete@minv.sk 

www.prevenciakriminality.sk 
 

kontaktná adresa: Tomášikova 46,  

831 04 Bratislava 
 

Poradenské centrum Alej 

• sociálne poradenstvo 

• sprostredkovanie psychologického a právneho 

poradenstva 
 

0911 417 778 

alej.poradenskecentrum@gmail.com 

 

Zariadenia  núdzového  bývania  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: 

DOMOV – DÚHA 

Bezpečný ženský dom 

• poskytovanie ubytovania 

• utajené bývanie 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

 

0918 824 247, 02/4552 3077 

domovduha@domovduha.sk 

www.domovduha.sk 
 

kontaktná adresa: Stavbárska 6,  

821 07 Bratislava 

 

Občianske združenie Brána do života 

Bezpečný ženský dom 

• poskytovanie ubytovania 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

0915 439 245, 02/6241 0469 

pomoc@branadozivota.sk 

www.branadozivota.sk 
 

kontaktná adresa: M. Medveďovej 2-4,  

http://www.centrumnadej.sk/
http://www.prevenciakriminality.sk/
http://www.domovduha.sk/
mailto:pomoc@branadozivota.sk
http://www.branadozivota.sk/
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• ambulantné poradenstvo – sociálne, 

psychologické a právne 
 

851 03 Bratislava 

 

Mestské centrum sociálnych služieb Modra 

• poskytovanie ubytovania 

• sociálne poradenstvo 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov 

 

0905 973 871, 033/647 46 25 

riaditel@modra-sos.sk 

www.modra-sos.sk 
 

kontaktná adresa: Súkenícka 4,  

900 01 Modra 
 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

• poskytovanie ubytovania 

• sociálne poradenstvo 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov 

 

0910 176 405, 02/6231 0566 

riaditeľka@ssspetrzalka.sk 

www.ssspetrzalka.sk 
 

kontaktná adresa: Vavilovova 18,  

851 01 Bratislava 
 

 

 

 

 

  

mailto:riaditel@modra-sos.sk
http://www.modra-sos.sk/
mailto:riaditeľka@ssspetrzalka.sk
http://www.ssspetrzalka.sk/


 

 

P r í l o ha  č .  2  Zo z na m  č l en i ek  a  č l eno v  P ra c o v ne j  

sk u p i n y  R AP  BS K  na  ro k y  2 0 2 1 - 2 0 2 3  

Názov organizácie Zástupca/-kyňa v pracovnej skupine 

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, 

odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

Mgr. Veronika Čábi 

Okresný úrad Bratislava Mgr. Silvia Lapštigová 

Krajské riaditeľstvo PZ BA -odd. 

komunikácie a prevencie  

por. Mgr. Lucia Kendrová 

IVPR – Koordinačno-metodické centrum pre 

rodovo podmienené násilie a domáce násilie 

Mgr. Barbara Bohony, Phd. 

Krajská koordinátorka Olympiády ľudských 

práv 

Mgr. Zuzana Smetanová 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Bratislava Mgr. Jozef Zeleňák 

(riaditeľka odboru: Ing. Gabriela Steinerová) 

Magistrát hl. mesta Bratislava  

Mestský úrad Pezinok Ing. Jana Lehocká (prednostka) 

RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH 

Mestský úrad Senec Mgr. Erika Fulope 

Mestský úrad Stupava Mgr. Soňa Tomeková 

MÚ MČ Ba - Petržalka Mgr. Eva Plevová 

MÚ MČ Ba - Dúbravka Mgr. Eva Koštrnová 

MÚ MČ Ba - Rača Mgr. Zuzana Bugošová 

MÚ MČ Ba – Staré Mesto Mgr. Andrea Šotníková 

(vedúca: PhDr. Janka Langová) 

MÚ Malacky Mgr. Monika Gajarová 

(vedúca: Mgr. Alena Kmecová) 

OZ Brána do života Mgr. Daniela Gáliková 

OZ Poradenské Centrum Nádej Mgr. Kristína Mózešová, PhD. 

OZ Domov-Dúha PhDr. Dagmar Povodová 

Únia materských centier Ing. Daniela Konečná 

Aliancia žien Slovenska Katarína Farkašová 

Poradenské centrum Alej Dáša Malíková 

Národná linka pre ženy Mária Víteková 

Úrad BSK, odbor  zdravotníctva PhDr. Valburga Mesárošová 

Úrad BSK, odbor školstva, mládeže a športu Ing. Alena Čermáková 

Úrad BSK, odbor soc. vecí PhDr. Marica Šiková 

PhDr. Jana Matulová 

Mgr. Monika Kakalíková 
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Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu 

Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka 

podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk 

http://www.esf.gov.sk/

