
 

 

Bratislavský samosprávny kraj 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
REGIONÁLNY AK ČNÝ PLÁN NA PREVENCIU 
A ELIMINÁCIU  NÁSILIA  PÁCHANÉHO NA 

ŽENÁCH PRE  BRATISLAVSKÝ KRAJ 
NA ROKY 2014 – 2016 

 
 
 
 
 
 

Spracovateľ:  
Pracovná skupina pre vytvorenie RAP BSK 

 
 
 
 
 

Máj 2014 
 



 

2 

 

I.  Základné východiská  
 

Násilie páchané na ženách je jav, ktorý sa neustále vyvíjal v čase, ale ktorý 
zostáva v spoločnosti stále prítomný a aktuálnejší ako kedykoľvek predtým.  

 
V problematike násilia páchaného na ženách má z medzinárodného hľadiska význam 
Rezolúcia OSN č. 48/104 z 20. decembra 1993, ktorou bola schválená  Deklarácia OSN        
o odstránení násilia páchanom na ženách. Ide o prvý medzinárodný nástroj v oblasti 
ľudských práv, ktorý sa zaoberá výlučne násilím páchaným na ženách.   

 
V oblasti národnej legislatívy sú významné z úrovne vlády SR prijaté dokumenty, a to 
Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách 
a z nej vychádzajúci Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na 
ženách na roky 2014 -2019 (ďalej len „NAP“).  

 
NAP definuje základné pojmy, ktoré sú chápané v zmysle definícií Dohovoru Rady Európy 
o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbul, 2011) 
nasledovne: 
a. pod pojmom  „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma 

diskriminácie žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú 
alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo 
utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia 
slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote; 

b. pod pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, 
sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo 
domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či 
už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt; 

c. pod pojmom  „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, 
činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov; 

d. pod pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je 
nasmerované proti žene, pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy disproporcionálne; 

e. pod pojmom „obeť“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania 
špecifikovaného v odsekoch a., b., d.; 

f. pod pojmom „násilie“ sa rozumie násilie v zmysle právneho poriadku SR. 
  
 
II.  Aplikácia NAP na regionálnej úrovni 

 
 

A. Zásady a základné ciele Regionálneho akčného  plánu na prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj na roky 2014 - 2016 

 
V máji 2011 bol Bratislavským samosprávnym krajom vypracovaný Regionálny 

akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj 
(ďalej len „RAP BSK“), ktorý bol vypracovaný v súlade s operačnými cieľmi Národného 
akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012.  
 
V záujme riešenia problematiky násilia páchaného na ženách v Bratislavskom kraji, 
Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v regionálnej politike zameranej na problematiku 
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násilia páchaného na ženách. Vychádzajúc z poznatkov pri realizácii RAP BSK na roky 
2011– 2013 a vychádzajúc zo zásad: 
- zachovania základných ľudských práv a slobôd, 
- individuálneho prístupu k obetiam násilia, rešpektovania potrieb bez ohľadu na 

podmienky, v ktorých sa obeť nachádza, 
- neakceptovateľnosti akejkoľvek formy násilia (nulová tolerancia násilia), 
- informovanosti obete násilia – možnosť výberu služieb pomoci, dostupnosť informácií; 
- individuálneho prístupu v jednotlivých typoch násilia a 
- koordinácie systému spolupráce zainteresovaných organizácií pri prevencii a eliminácii 

násilia páchaného na ženách v regióne, 

Bratislavský samosprávny kraj má záujem prostredníctvom aktivít zameraných na  
primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu v oblasti pomoci ženám, na ktorých je páchané 
násilie  a v spolupráci s členmi pracovnej skupiny RAP BSK:  
- zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo 

hrozbe násilia, a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú, 
- zabezpečiť rodovo citlivé vzdelávanie všetkých pomáhajúcich profesií                               

a zainteresovaných subjektov v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na 
ženách, 

- predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácie, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii 
násilia, 

- vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia páchaného na ženách. 
 
B.  Pracovná skupina RAP BSK 

 
V snahe dosiahnuť nulovú toleranciu voči všetkým formám násilia páchaného            

na ženách Bratislavský samosprávny kraj inicioval v máji 2010 vytvorenie pracovnej 
skupiny zloženej zo všetkých sociálnych aktérov pôsobiacich v regióne, ktorých sa 
problematika násilia priamo alebo nepriamo dotýka. Spoluprácu v pracovnej skupine prijali 
zástupcovia: 
  
MPSVR SR, MZ SR, Okresného riaditeľstva PZ BA II, Krajského riaditeľstva PZ 
Bratislava, Obvodného úradu BA, Mestského úradu Pezinok, Mestského úradu Senec, 
Mestského úradu Malacky, Mestského úradu Stupava, Magistrátu hlavného mesta 
Bratislava, Mestskej časti Staré Mesto, Mestskej časti Vrakuňa, Mestskej časti Petržalka, 
Mestskej časti Rača, Mestskej časti Dúbravka, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Senec a neštátnych subjektov, ktorými sú  Aliancia žien Slovenska, Slovenský 
výbor pre UNICEF, MAJÁK NÁDEJE n. o., a Pomoc ohrozeným deťom. 
 
Do problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách bola zainteresovaná aj 
podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabriella Németh,  ktorá sa 
týmto stala gestorkou Bratislavského samosprávneho kraja nad realizáciou RAP 
pre Bratislavský kraj.  
 
Predmetná pracovná skupina (aj keď je otvorenou skupinou a je možné ju v priebehu jej 
činnosti rozšíriť alebo zúžiť) a gestorstvo podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho 
kraja PhDr. Gabrielly Németh zostáva zachované aj na účely realizácie RAP BSK na roky 
2014 – 2016.  
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III.  RAP BSK 2014 – 2016  
 
Násilie páchané na ženách je problémom nás všetkých. Na jeho odstránenie sú potrebné 
nielen aktívne inštitúcie a organizácie, ktoré prijali spoluprácu v pracovnej skupine RAP 
BSK, ale aj iní aktívni jednotlivci – ženy a muži, ktorým nie je ľahostajná prítomnosť tohto 
negatívneho javu v spoločnosti. Za týmto účelom si jednotliví členovia pracovnej skupiny 
stanovili aktivity (úlohy), majúce charakter preventívnych aktivít, ktoré sú zamerané na 
oblasť: 
1. primárnej prevencie  
2. sekundárnej prevencie a   
3. terciárnej prevencie.  
 
Aktivity sú stanovené tak, aby zahŕňali  viaceré ciele a obsahujú rozličné techniky a metódy 
ich realizácie. Ich samotná realizácia je navrhovaná tak, aby boli určené nielen pre ženy, na 
ktorých je páchané násilie a pre páchateľov násilia, ale aj pre tých, ktorí s touto cieľovou 
skupinou pracujú, ako aj pre deti a mládež, aby si na jednej strane osvojili nenásilné spôsoby 
zvládania ťažkostí vo vzťahoch a na strane druhej sa naučili chápať, že každé násilie má 
vážne spoločenské príčiny a dôsledky. 
 

1. Realizácia RAP BSK cez oblasť primárnej prevencie.  
 

Primárna prevencia znamená včasnú intervenciu, prv než sa objaví problém,                  
t.j. pôsobenie skôr, než sa narušia vonkajšie vzťahy alebo vnútorná rovnováha určitého 
systému. 

Členovia pracovnej skupiny si uvedomujú, že v primárnej prevencii má každý jeden 
nezastupiteľnú úlohu, nakoľko je určená všetkým cieľovým skupinám - deťom, mladým 
ľuďom, dospelým, seniorom, ohrozeným ale aj bezprostredne neohrozeným účastníkom 
prevencie. Za dôležitý nástroj pomáhajúci ženám prekonať násilie a napomáhať jeho 
eliminácii členovia pracovnej skupiny RAP BSK považujú maximálnu dostupnosť 
základných informácií, ktoré  musia smerovať k potencionálnej obeti násilia. Obsahom 
týchto informácií by mali byť údaje  
-  o tom, čo sa deje s obeťou v prípade páchaného násilia 
-  o právnom systéme a právach žien  
-  o dostupných službách poskytované obetiam násilia; 
 
V záujme napĺňania cieľov RAP BSK si členovia pracovnej skupiny  stanovili  úlohy 
vyplývajúce z primárnej prevencie v týchto oblastiach:  
 
Oblasť publikačnej a informačnej činnosti: 
 
Informácie musia byť verejne dostupné cez média (TV, tlač, rozhlas, reklama, letáky, 
internet, a iné) a zároveň k dispozícii na verejných miestach,  alebo poskytované priamo cez 
telefónne linky (krízové linky, linky pomoci a pod.) iné centrá pomoci (poradenské centrá 
a informačné centrá) ako aj dostupné priamo v zariadeniach pre obete násilia (krízové 
strediská, zariadenia núdzového bývania). Je tiež veľmi dôležité, aby obeť násilia získala 
informácie hneď pri prvom kontakte s aktérom pomoci, ktorým je zväčša príslušník polície, 
zdravotník, alebo sociálny pracovník. V tejto oblasti členovia pracovnej skupiny RAP BSK  
navrhli nasledujúce aktivity: 
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Aktivita č. 1 Sprístupniť informácie, medializácia problematiky v rámci regiónu 

Zodpovedný/í Všetky organizácie zastúpené v pracovnej skupine  

Termín 2014-2016 

Zdroje financovania Z rozpočtov jednotlivých organizácií 

Indikátor Počet výstupov v médiách (tlač, TV, rozhlas, web a iné) 

Aktivita č. 2 
Zverejniť  a priebežne aktualizovať na webových stránkach zoznam 
inštitúcií, ktoré vykonávajú odbornú činnosť v problematike násilia 
páchaného na ženách   

Zodpovedný/í 
ÚPSVaR Bratislava, Mesto Senec, Mesto Pezinok, Mestská časť Petržalka, 
MAJÁK NÁDEJE n. o., Pomoc ohrozeným deťom, Slovenský výbor pre 
UNICEF 

Termín 2014-2016 

Zdroje financovania Finančné prostriedky nie sú potrebné 

Indikátor Počet výstupov na webovej stránke 

Aktivita č. 3 Zverejniť  RAP BSK na roky 2014-2016 na webových stránkach 
organizácií 

Zodpovedný/í Všetky organizácie zastúpené v pracovnej skupine 

Termín 2014-2016 

Zdroje financovania Finančné prostriedky nie sú potrebné 

Indikátor Počet výstupov na webovej stránke 

Aktivita č. 4 
Pripravi ť a distribuovať odborné usmernenia o postupe 
zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
žene ohrozenej násilím 

Zodpovedný/í Odbor zdravotníctva  Ú BSK 

Termín August 2014 

Zdroje financovania BSK 

Indikátor 
Počet pracovníkov, ktorým boli poskytnuté informácie o pomoci ženám, na 
ktorých je páchané násilie 

Aktivita č. 5 
Publikovať články venované problematike prevencie a eliminácie  
násilia 

Zodpovedný/í 
Mesto Senec, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Mesto Pezinok, 
Mestská časť Petržalka 

Termín 2014-2016 

Zdroje financovania Organizácie zodpovedné za danú aktivitu 

Indikátor Počet uverejnených  článkov  v tlači 

Aktivita č. 6 Natočiť šot k problematike násilia páchaného na ženách 

Zodpovedný/í Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Pomoc ohrozeným deťom 

Termín 2014-2016 

Zdroje financovania Magistrát hlavného mesto SR Bratislava 

Indikátor Natočenie šotu a jeho zverejnenie na webovej stránke organizácie 

Aktivita č. 7 

Realizovať preventívne aktivity formou besied, prednášok spojených 
s premietaním preventívnych filmov so zameraním na problematiku 
obchodovania s ľuďmi pre žiakov a študentov stredných a vysokých 
škôl 

Zodpovedný/í KR PZ v Bratislave 

Termín Priebežne 

Zdroje financovania Finančné prostriedky nie sú potrebné 
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Indikátor 
- počet realizovaných aktivít (škola) 
- počet žiakov a študentov, ktorí absolvovali vzdelávanie 

Aktivita č. 8 
Pripravi ť aktualizáciu informačných materiálov pre zdravotníckych 
pracovníkov o pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie 

Zodpovedný/í Aliancia žien Slovenska  

Termín August 2014 

Zdroje financovania BSK 

Indikátor 
Počet  informačných materiálov o pomoci ženám, na ktorých je páchané 
násilie 

Aktivita č. 9 

Koordinovať zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti BSK pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám ohrozeným násilím v 
rámci primárnej prevencie násilia páchaného na ženách - zasielanie 
elektronickej informácie o pomoci ženám, na ktorých je páchané 
násilie vybraným zdravotníckym pracovníkom 

Zodpovedný/í Odbor zdravotníctva Ú BSK  

Termín August 2014 

Zdroje financovania BSK 

Indikátor 

- počet pracovníkov, ktorým boli poskytnuté informácie o pomoci 
ženám, na ktorých je páchané násilie 

- počet distribuovaných informačných materiálov o pomoci ženám, na 
ktorých je páchané násilie 

Aktivita č. 10 
Sprístupniť informácie ohľadom prevencie a eliminácie násilia 
páchaného na ženách pre Bratislavský kraj prostredníctvom 
zverejnenia na web stránke: http://www.minv.sk/?odbor_organizacny    

Zodpovedný/í Obvodný úrad Bratislava 

Termín Priebežne 

Zdroje financovania Žiadne 

Indikátor Počet výstupov na webovej stránke 

Aktivita č.11 

Zvyšovať právne vedomie občanov prostredníctvom prednášok, besied 
a prezentácií. Zamerať tieto aktivity primárne na rizikové skupiny: 
deti a mládež, seniori, osamelo žijúce osoby, zdravotne a telesne 
postihnutí občania, marginalizované skupiny občanov, migranti 

Zodpovedný/í KR PZ v Bratislave,  Pomoc ohrozeným deťom 

Termín Priebežne 

Zdroje financovania Finančné prostriedky nie sú potrebné 

Indikátor 
- počet realizovaných aktivít  
- počet zúčastnených na aktivite 

Aktivita č. 12 

Pracovať so skupinami ohrozenými sociálnou patológiou ako aj so 
skupinami potenciálnych obetí a v rámci prednáškovej činnosti a 
besied venovať zvýšenú pozornosť ohrozeným skupinám obyvateľstva, 
ktoré pochádzajú z najslabších sociálnych vrstiev a rizikových komunít  

Zodpovedný/í KR PZ v Bratislave 

Termín Priebežne 

Zdroje financovania Finančné prostriedky nie sú potrebné 
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Oblasť vzdelávania:  
 
Vzdelávanie sa považuje v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách za jednu 
z najdôležitejších oblastí, keďže zahŕňa vzdelávanie širokej laickej verejnosti (deti a mládež 
na školách), ale aj vzdelávanie ľudí pracujúcich v profesiách pomáhajúcim takýmto ženám.  
Potreba vzdelávania sa zviditeľnila najmä rastom prípadov žien, na ktorých je násilie 
páchané. Najmä štatistiky ukázali, že najviac v lokalitách, v ktorých je vzdelanostná úroveň 
najnižšia, je percento násilia vyššie. Potreba vzdelávať aj profesionálov vychádza 
z tendencie učiť sa novým postupom a metódam sociálnej práce, ktoré by zefektívnili 
a urýchlili pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie.  
 
V tejto oblasti členovia pracovnej skupiny RAP BSK navrhli nasledujúce aktivity: 

Indikátor 
- počet realizovaných aktivít 
- počet žiakov a študentov zúčastnených na aktivite 

Aktivita č. 13 
Realizácia semináru pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti –      
v odbore všeobecné lekárstvo, stomatológia, gynekológia, pôrodníctvo 
a lekárov pre deti a dorast 

Zodpovedný/í Odbor zdravotníctva Ú BSK 

Termín september 2014 
Zdroje financovania BSK 

Indikátor Počet zúčastnených na seminári  

Aktivita č. 1 
Vzdelávať sociálnych pracovníkov a iných odborníkov v oblasti práce 
a pomoci (intervencia, komunikácia, právne povedomie,...) ženám a ich 
deťom, na ktorých je páchané násilie 

Zodpovedný/í Aliancia žien Slovenska, Pomoc ohrozeným deťom 

Termín Do februára 2014 

Zdroje financovania Inštitút rodovej rovnosti 

Indikátor 
• počet realizovaných špecializovaných vzdelávaní 
• počet  pracovníkov, ktorí absolvovali vzdelávanie 

Aktivita č. 2 Podporovať a umožniť účasť odborných zamestnancov na  
vzdelávacích aktivitách  spolupracujúcich organizácií  

Zodpovedný/í ÚPSVaR Bratislava, Mesto Pezinok, MAJÁK NÁDEJE n. o. , BSK 

Termín Priebežne 

Zdroje financovania Zabezpečí organizátor/vlastné 

Indikátor Počet odborných zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie 

Aktivita č. 3 

Realizovať preventívne aktivity formou besied, prednášok spojených 
s premietaním preventívnych filmov so zameraním na problematiku 
obchodovania s ľuďmi pre žiakov a študentov stredných a vysokých 
škôl 

Zodpovedný/í KR PZ v Bratislave 

Termín priebežne 

Zdroje financovania Finančné prostriedky nie sú potrebné 

Indikátor • počet realizovaných aktivít (škola) 
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Špecifická oblasť v rámci primárnej prevencie:  
 

 
2. Realizácia RAP BSK v oblasti sekundárnej prevencie.  

Sekundárna prevencia znamená zachytávanie zjavných prípadov konaného násilia.        
Ide o včasné vyhľadanie, rozpoznanie násilia. Dôležité je zachytenie už vzniknutých 
a prezentovaných problémov, ako aj ich eliminovanie už v počiatočnom štádiu 
prostredníctvom opatrení, ktoré by zamedzili ich ďalšiemu prehlbovaniu a šíreniu.  
 

Členovia pracovnej skupiny si uvedomujú závažnosť problematiky násilia ako aj potrebu 
riešenia problematiky prostredníctvom špecializovaných odborných terapeutických 
a poradenských subjektov. Najmä zapojenie mimovládneho sektora tu zohráva 
nezastupiteľnú úlohu. Za kľúčové nástroje  v rámci sekundárnej prevencie členovia 
pracovnej skupiny naďalej považujú skvalitnenie služieb pomoci obetiam násilia, 
prostredníctvom:  
- sieťovania (networking) organizácií a jednotlivcov, ktorí sú aktérmi pomoci na účely 

vzájomne výhodnej výmeny informácií; 
- poskytovania bezplatného poradenstva; 
- dostupnosti odbornej pomoci prostredníctvom špecializovaných, odborných 

terapeutických a poradenských subjektov. 
 
V záujme napĺňania cieľov RAP BSK si členovia pracovnej skupiny  stanovili  úlohy 
vyplývajúce  zo sekundárnej prevencie v nasledujúcich oblastiach:  

• počet žiakov a študentov, ktorí absolvovali vzdelávanie 

Aktivita č. 1 

Realizovať odborný terapeutický program „ Zlatá brána otvorená“ 
zameraný na  deti žijúce spolu s matkami v Krízovom centre. 
Realizovanie pravidelných aktivít zameraných na zlepšenie procesu 
integrácie detí, ktoré zažili domáce násilie a iné znevýhodnené prostredie. 

Zodpovedný/í Občianske združenie Brána do života 

Termín 2014 

Zdroje financovania NDS 

Indikátor Mesačné výkazy, vstupná a výstupná diagnostika detí 

Aktivita č. 1 Poskytovať  sociálne a psychologického poradenstvo ženám, na ktorých 
je páchané násilie 

Zodpovedný/í 
Pomoc ohrozeným deťom, Aliancia žien Slovenska,  MAJÁK NÁDEJE       
n. o., Slovenský výbor pre UNICEF, DOMOV – DÚHA, Občianske 
združenie Brána do života 

Termín Priebežne 
Zdroje financovania Z rozpočtu mimovládnych organizácií 

Indikátor Počet poskytnutých poradenstiev 

Aktivita č. 2 
Realizovať Sociálny program na pomoc obetiam násilia v Bratislavskom 
kraji (názov sociálneho programu: Pomoc ženám, na ktorých je páchané 
násilie) 

Zodpovedný/í Odbor sociálnych vecí  BSK 
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Termín Ročne 
Zdroje financovania Z rozpočtu BSK 

Indikátor 
Počet mimovládnych organizácií, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok  
realizujúcich sociálny program 

Aktivita č. 3 Poskytovať finančný príspevok mimovládnym organizáciám pôsobiacim 
v oblasti pomoci obetiam násilia v Bratislavskom kraji 

Zodpovedný/í Odbor sociálnych vecí  Ú BSK 
Termín Ročne 
Zdroje financovania Z rozpočtu BSK 
Indikátor   Počet mimovládnych organizácií, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok  

Aktivita č. 4 Poskytovať jednorazový finančný príspevok ženám, na ktorých je 
páchané násilie 

Zodpovedný/í Obce a mestá zastúpené v pracovnej skupine  
Termín Podľa potreby 
Zdroje financovania Z rozpočtu obcí a miest 
Indikátor Počet poskytnutých finančných príspevkov 

Aktivita č. 5 

Koordinácia zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti BSK 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám ohrozeným násilím 
v rámci sekundárnej prevencie násilia páchaného na ženách – zasielanie 
elektronickej informácie o pomoci týraným ženám vybraným 
zdravotníckym pracovníkom 

Zodpovedný/í Odbor zdravotníctva  Ú BSK 
Termín september 2014 
Zdroje financovania BSK 

Indikátor 

- počet pracovníkov, ktorým boli poskytnuté informácie o pomoci ženám, 
na ktorých je páchané násilie 

- počet distribuovaných informačných materiálov o pomoci ženám, na 
ktorých je páchané násilie 

Aktivita č. 6 Realizovať projekt „Nácvik sociálnych zručností a sebaprezentácie“ pre 
matky,  ktoré sú obeťami násilia 

Zodpovedný/í DOMOV – DÚHA 
Termín apríl – október 2014 
Zdroje financovania Projekt v spolupráci s nadáciou PONTIS a firmou ACCENTURE 
Indikátor Počet matiek zapojených do projektu 

Aktivita č. 7 Poskytovať psychologické poradenstvo a psychologickú starostlivosť 

Zodpovedný/í ÚPSVaR Bratislava, referát poradensko-psychologických služieb 
Termín Priebežne 
Zdroje financovania ÚPSVaR Bratislava 
Indikátor Počet občanov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo 

Aktivita č. 8 
Poskytovať krízovú intervenciu v naliehavých a neodkladných 
prípadoch  

Zodpovedný/í ÚPSVaR Bratislava, referát poradensko-psychologických služieb 
Termín Priebežne 
Zdroje financovania ÚPSVaR Bratislava 
Indikátor Počet občanov, ktorým bola poskytnutá krízová intervencia 

Aktivita č. 9 
Poskytovať sociálno-právne poradenstvo prostredníctvom siete 
sociálnych pracovníkov ÚPSVaR  Bratislava  

Zodpovedný/í ÚPSVaR Bratislava 
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3. Realizácia RAP BSK v oblasti terciárnej  prevencie.  
 

Terciárna prevencia nastupuje vtedy, ak zlyhala primárna a sekundárna prevencia.      
Má predchádzať zhoršovaniu stavu už vzniknutých problémov alebo porúch, má zabrániť ich 
recidívam. V tomto štádiu je dôležitá priama pomoc zainteresovaných subjektov. 
 
Členovia pracovnej skupiny si uvedomujú, že v rámci terciárnej prevencie sa cieľovou 
skupinou stávajú obete násilia už s jasne pomenovanými a existujúcimi problémami, ktoré 
sú samy v ohrození života, alebo môžu predstavovať vážne riziko pre svoje najbližšie 
okolie. Za kľúčové nástroje terciárnej prevencie členovia pracovnej skupiny považujú: 
- rýchlu dostupnosť pomoci obeti; 
- krízovú intervenciu a poradenstvo; 
- zabezpečenie ubytovania v akútnej kríze; 
- podporné programy. 
 
V záujme napĺňania cieľov RAP BSK si členovia pracovnej skupiny  stanovili  úlohy 
vyplývajúce  z terciárnej prevencie v nasledujúcich oblastiach:  

 
 

Aktivita č. 1 

Organizovať vzdelávanie odborníkov/čok pre oblasť práce 
s páchateľmi domáceho násilia a násilia na ženách a ich deťoch 
v zmysle štandardov Rady Európy a zahraničného modelu Duluth 
(DAIP) – pilotný projekt 

Zodpovedný/í Aliancia žien Slovenska 
Termín Ročne 
Zdroje financovania  BSK 

Indikátor 
- počet realizovaných špecializovaných vzdelávaní 
- počet odborníčok/kov, ktorí absolvovali vzdelávanie 

Aktivita č. 2 Realizovať program pre páchateľov domáceho násilia a násilia 
páchaného na ženách a ich deťoch – pilotný projekt 

Zodpovedný/í Aliancia žien Slovenska 
Termín 2014 - 2016 
Zdroje financovania BSK 
Indikátor Počet páchateľov, ktorí absolvovali  program 
Aktivita č. 3 Zriadenie zariadenia núdzového bývania 
Zodpovedný/í Mesto Senec 
Termín Rok 2016 – kapacita zariadenia 20 osôb (matky s deťmi) 
Zdroje financovania Z rozpočtu mesta Senec 
Indikátor Počet umiestnených žien a detí, na ktorých bolo páchané násilie 
Aktivita č. 4 Poskytnutie utajovaného bývania 
Zodpovedný/í Pomoc ohrozeným deťom 
Termín Priebežne podľa potreby 
Zdroje financovania Z rozpočtu mimovládnej organizácie 
Indikátor Počet umiestnených žien, na ktorých bolo páchané násilie 

Termín Priebežne 
Zdroje financovania ÚPSVaR Bratislava 

Indikátor 
• počet občanov, ktorým sa poskytlo poradenstvo 
• počet zapojených pracovníkov, ktorí poskytovali poradenstvo 
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Aktivita č. 5 Vytvori ť a realizovať podporný program prostredníctvom „Krízového 
centra“ v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy 

Zodpovedný/í Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Termín Priebežne  
Zdroje financovania Z rozpočtu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Indikátor Počet zúčastnených 

Aktivita č. 6 

Koordinácia zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti BSK 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám ohrozeným násilím      
v rámci terciárnej prevencie násilia páchaného na ženách - zasielanie 
elektronickej informácie o pomoci týraným ženám vybraným 
zdravotníckym pracovníkom 

Zodpovedný/í Odbor zdravotníctva  Ú BSK 
Termín september 2014 
Zdroje financovania BSK 

Indikátor 

- počet pracovníkov, ktorým boli poskytnuté informácie o pomoci 
ženám, na ktorých je páchané násilie 

- počet distribuovaných informačných materiálov o pomoci ženám, na 
ktorých je páchané násilie 

Aktivita č. 7 
Poskytovať ubytovanie ženám, na ktorých je páchané násilie 
a ich deťom 

Zodpovedný/í 
DOMOV – DÚHA, MAJÁK NÁDEJE n. o. , Občianske združenie Brána 
do života 

Termín Priebežne podľa potreby 
Zdroje financovania BSK, sponzorské zdroje organizácií, úhrada za službu od klientky 
Indikátor Počet umiestnených žien na ktorých bolo páchané násilie 
Aktivita č. 8 Zriadenie bezpečného ženského domu 
Zodpovedný/í DOMOV – DÚHA,  BSK, Občianske združenie Brána do života 
Termín 2014 rekonštrukcia objektu, 2015 prevádzka 
Zdroje financovania Nórsky finančný mechanizmus, BSK, rozpočty organizácií 
Indikátor Počet vzniknutých rodinných miest 
 

  

Úvodný materiál je čerpaný z: 

http://zenskaloby.wordpress.com/rodova-rovnost-eu  
www.fenestra.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniadetail?dMaterial  
https://It.justice.gov.sk  
www.employment.gov.sk 
http://matel.blog.sme.sk/c/148093/OSN-o-nasili-voci-zenam-a-domacom-nasili.html.  
http://www.moznostvolby/nasilie/05.pdf  



 

 

Príloha č. 1: Zoznam členov pracovnej skupiny RAP BSK 
 

 
 

 meno, priezvisko organizácia telefónne číslo email 

1. PhDr. Gabriella Németh podpredsedníčka Ú BSK 02/48 264 216 gabriella.nemeth@region-bsk.sk 
2. Mgr. Michaela Šopová riaditeľka odboru sociálnych vecí Ú BSK 02/48 264 208 michaela.sopova@region-bsk.sk  
3. PhDr. Marica Šiková vedúca oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK 02/48 264 282 Marica.sikova@region-bsk.sk 
4. PhDr. Katarína Janíková, PhD. referentka oddelenie sociálnej pomoci Ú BSK  02/48 264 931 katarina.janikova@region-bsk.sk  
5. PhDr. Valburga Mesárošová Odbor zdravotníctva Ú BSK 02/ 48 264 919 valburga.mesarosova@region-bsk.sk 
6. Mgr. Martina Matejková MPH. MZ SR 02/ 59 373 173 martina.matejkova@health.gov.sk 
7. kpt. Ing.  Ľubica Dankovičová Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava 09610 32 117 Lubica.dankovicova@minv.sk 
8. kpt. Mgr. Marianna Kováčová Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava 09610 21 206 Marianna.kovacova@minv.sk 
9. Mgr. Miriam Machová Obvodný úrad Bratislava 02/59 312 391 miriam.machova@minv.sk 
10. Bc. Milada Hegyiová Mestský úrad Pezinok 033/6 901 130 milada.hegyiova@msupezinok.sk  
11. Mgr. Renáta Minarovičová Mestský úrad Pezinok 033/6 901 130 renata.minarovicova@msupezinok.sk 
12. Bc. Miriam Szakalová  Mestský úrad Senec 02/20 205 121 nadaskam@senec.sk  
13. Mgr. Daniela Gáliková Občianske združenie Brána do života 0915 492 134 galikova@branadozivota.sk 
14. Bc. Blanka Vašinová Mestský úrad Stupava 02/60 200 914 socialne@stupava.sk  
15. Mgr. Anna Sotníková dobrovoľníčka 0903/659 627 asotnikova@gmail.com 
16. Mgr. Drahomíra Náhliková Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 02/59356256 nahlikova@bratislava.sk  
17. PhDr. Miriam Jamrišková Krízové centrum zriadené Magistrátom hl. mesta 

Bratislavy 
0902/985 815 miriam.jamriskova@bratislava.sk 

18. Bibiana Guldanová Mestská časť  Staré Mesto 0911 828 347 bibiana.guldanova@staremesto.sk  
19. Mgr. Vlasta Kuzmová Mestská časť  Petržalka 02/68 286 856 vlasta.kuzmova@petrzalka.sk   
20. Mgr. Alena Repová Mestská časť  Rača 02/49 112 448 alena.repova@raca.sk     
21. Bc. Andrea  Janíková Mestská časť  Dúbravka 02/69 202 506 janikova@dubravka.sk   
22. PhDr. Viera Karlíkova Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Bratislava 02/20 443 732 karlikova.viera@upsvr.gov.sk  

24. Mgr. Katarína Farkašová Aliancia žien Slovenska 0905 479 706 alianciazien@alianciazien.sk  
25. Mgr. Michal Milan Slovensky výbor pre UNICEF 0917 280 235 milan.michal@unicef.sk    
26. Mgr. Zuzana Maternyová MAJÁK NÁDEJE n. o. 02/52626701, 0911 526 267 majaknadeje@stonline.sk  
27. Mgr. Jozef Krištof DOMOV - DÚHA 02/ 4552 3077 domovduha@domovduha.sk 
28. Mgr. Katarína Čierna Pomoc ohrozeným deťom 02/62247877, 0905 463 425 cierna@centrumnadej.sk  
29. PhDr. Renáta Puškárová Lepší svet, n. o.  0904 591 184  renata.puskarova@gmail.com  
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Príloha č. 2: Kontakty na organizácie pôsobiace v problematike násilia v Bratislavskom regióne 
 

Krízové strediská  (Pobytová forma)  
Názov Adresa  Telefón Mailová adresa 
DOMOV – DÚHA Stavbárska č. 6, 821 07 Bratislava 02 / 45 52 30 77 www.domovduha.sk 
Občianske združenie Brána do života M. Medveďovej 4, 851 03 Bratislava 02 / 62 41 04 69 www.branadozivota.sk 
MAJÁK NÁDEJE n. o.  Karpatská 24, 811 05 Bratislava 02 / 52 62 67 01 www.majak-nadeje.sk 

Krízové strediská  (Ambulantná forma)  

Názov Adresa Telefón  Mailová adresa 
Pomoc ohrozeným deťom Mokrohajska 3, 844 08 Bratislava 02 / 62 24 78 77 www.centrumnadej.sk 
Slovenský výbor pre UNICEF Michalská 7, P.O.BOX 52 

81000 Bratislava 
02/ 52 96 50 82 www.unicef.sk 

Útulky  
Názov Adresa  Telefón Mailová adresa 
DEPAUL SLOVENSKO, n.o. Krčméryho 8 a 10, 811 04 Bratislava 

Ivánska cesta 32, 821 04 Bratislava 
0903/447577 project.manager@depaulslovensko.org 

Domov pre každého - občianske združenie na 
podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez 
domova SR 

Hradská 2/C a 2/D, 821 07 Bratislava 0915/894925  
0903/353515 

domovprekazdeho@gmail.com 

Domov sv. Jána z Boha, n.o. Domov sv. Jána z Boha, n.o.,  
Hattalova 6, 831 03 Bratislava 

0944 351 362 domovmb@gmail.com 

Križovatky, n.o. Azylové centrum Betánia, ul. Ľ.Fullu 
č.16, 901 01 Malacky 

034/7722457 centrumbetania@gmail.com 

MAJÁK NÁDEJE, n.o. Karpatská 24, 811 05 Bratislava 02/52626701 majaknadeje@stonline.sk 
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 1.mája č. 9, 901 01 Malacky 034/7722507  

0911557724 
mscss@stonline.sk 

Mestské centrum sociálnych služieb Modra Súkennícka 4, 900 01 Modra 033/64746   
-25, -24 

mcss.modra@mail.t-com.sk 

Občianske združenie Brána do života Medveďovej 4, 851 03 Bratislava 02/62410469  
0905 581 950  

galikova@branadozivota.sk 

Obec Šenkvice  Zapotok 79, 900 81 Šenkvice 033/648 6017  socialne@senkvice.org 
Šanca pre nechcených Fedákova 5, 831 02 Bratislava 0903903298 sanca@sancaoz.sk 
Úsmev domova, o.z. Kollárova 14, 902 01 Pezinok 0903/251608 usmevdomova@zoznam.sk 
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Zariadenia núdzového bývania  
Názov Adresa  Telefón Mailová adresa 
Stredisko sociálnych služieb Petržalka Vavilovova 18, 851 01 Bratislava 02/62310566 domovprerodicovadeti@zoznam.sk 
Domovské vzdelávacie centrum, n.o. Jánošíkovská 791, 900 42 

 Dunajská Lužná 
02/54980136, 
0908/766349 

dvc@stonline.sk 

MAJÁK NÁDEJE, n.o. Karpatská 24, 811 05 Bratislava 
Smrečianska 45, 811 05 Bratislava 

02/52626701 majaknadeje@stonline.sk 

Mestské centrum sociálnych služieb Modra Súkenícka 4, 900 01 Modra 033/6474625, 24 mcss.modra@mail.t-com.sk 
Občianske združenie Brána do života Medveďovej 4, 851 03 Bratislava 02/62410469 

0905/581950 
galikova@branadozivota.sk 

 
Odborná ambulantná a terénna pomoc poskytovaná obetiam násilia  

 ( programy, SOS linka, základné a špecializované poradenstvo  )  
Názov Adresa  Telefón Mailová adresa 
Pomoc ohrozeným deťom Mokrohajska 3, 844 08 Bratislava 02 / 62 24 78 77 www.centrumnadej.sk 
Aliancia žien Slovenska Nabělková č. 2, 841 05 Bratislava 0903 51 95 50 www.alianciazien.sk 
 


