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I.  Základné východiská  
  

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

 Vláda SR prijala dva materiály zamerané na problematiku násilia na ženách. Sú to 
dokumenty Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 
a v rodinách (2004) a Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného         
na ženách na roky 2005 -2008 ( 2005 ). 
 

 Stratégia predstavuje základný rámec pre zahájenie efektívnych postupov v oblasti 
prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a v rodinách. Stratégia špecifikuje násilie 
vo vzťahu k ženám, deťom, starším a zdravotne postihnutým osobám ako osobám, ktoré sú 
najčastejšie vystavené hrozbe násilia v rodinách, pričom tieto osoby chápe ako členov rodín 
resp. rodinných vzťahov. Ďalej vymedzuje jednotlivé oblasti intervencie (oblasť 
trestnoprávna a občianskoprávna, oblasť poskytovania pomoci, oblasť prevencie a oblasť 
výskumu), v rámci ktorých sú formulované konkrétne operačné ciele, priority a zásadné 
opatrenia.  
 Pre efektívne napĺňanie stratégie boli tieto zásadné opatrenia rozpracované                       
do konkrétnych úloh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného 
na ženách, ktorého gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  
 

 Uznesením vlády SR č. 438, zo dňa 17. júna 2009 vláda schválila návrh  Národného 
akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 -2012, 
ktorým zadefinovala a odporučila predsedom samosprávnych krajov spolupracovať              
pri realizácii akčného plánu. Jednou z odporúčaných úloh bolo vypracovanie regionálneho 
akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.   
 

 V záujme riešenia problematiky násilia páchaného na ženách v Bratislavskom kraji 
Bratislavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí vypracoval Regionálny akčný plán      
na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj (ďalej iba „ RAP 
BSK“). 
 RAP BSK je vypracovaný v súlade s operačnými cieľmi Národného akčného plánu         
na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012, kde zohľadňuje 
oblasť trestnoprávneho a občianskoprávneho rámca, oblasť poskytovania pomoci ženám, 
ktoré zažili alebo zažívajú násilie, oblasť vzdelávania a scitlivovania pomáhajúcich profesií, 
oblasť prevencie, oblasť štatistík, výskumu a monitoringu a oblasť práce s páchateľmi násilia. 
RAP BSK nezahŕňa oblasť násilia voči ženám na pracovisku.  
 

 Jednou z priorít RAP BSK je vytvorenie fungujúcej siete sociálnych aktérov v oblasti 
pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie v Bratislavskom kraji. V rámci tejto priority 
budú prostredníctvom RAP BSK napĺňané operačné ciele Národného akčného plánu             
na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012, ktorými sú:   
 

---- 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. 
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---- Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia páchaného      
na ženách.   
 

 

V rámci realizácie RAP BSK budú zároveň uplatňované zásady: 
 

- zachovania základných ľudských práv a slobôd; 
- individuálneho prístupu  k obetiam násilia, rešpektovanie potrieb bez ohľadu na podmienky, 

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

páchaného na ženách v regióne; 
 

Navrhnuté úlohy v RAP BSK boli počas roku 2010 predmetom diskusií a workshopov 
novovytvorenej pracovnej skupiny pri odbore sociálnych vecí Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia samosprávy, štátnej správy, 
polície a mimovládnych organizácií pôsobiacich v Bratislavskom regióne, ktorých                 
sa problematika násilia priamo, či nepriamo dotýka (viď príloha č.1).  Zámerom pracovnej 
skupiny bolo, aby stanovené ciele akčného plánu vychádzali z reálnych potrieb regiónu a bolo 
ich možné v určenom časovom  horizonte reálne naplniť.  

Dňa 4. mája 2011 vyjadrila vláda Slovenskej republiky súhlas s podpisom Dohovoru 
Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej 
len „dohovor“). Po jeho ratifikácii a následnom pripojení Slovenska k členským štátom Rady 
Európy, ktoré dohovor podpíšu, bude ich úlohou zabezpečenie výkonu dohovoru.  
Členovia RAP budú priebežne sledovať prijatie uvedeného dohovoru a následne na to 

môžu prijať a dopĺňať úlohy, ktoré sú uvedené v RAP pre Bratislavský kraj. Predovšetkým   
sa zamerajú na oblasť dohovoru, ktorá sa týka prevencie v článkoch 12 až 17 a ochrany 
a podpory v článkoch 18 až 28. 
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II.  Pracovná skupina pre vytvorenie RAP BSK 
 

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej „BSK“) je jedným 
z ôsmich vyšších územných celkov v rámci Slovenskej 
republiky. S rozlohou 2 052,6 km² patrí medzi najmenšie 
kraje Slovenskej republiky. Územie kraja tvorí 89 obcí 
a mestských častí, z toho 7 obcí má štatút mesta               
(Bratislava, Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, 
Modra, Senec). Z územno-správneho hľadiska sa kraj 
člení na 8 okresov - (Bratislava I, Bratislava II, Bratislava 
III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, 
Senec). Územie hlavného mesta je za účelom výkonu 
samosprávy rozdelené na 17 mestských častí. Mestské 
časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok 
ustanovených zákonom o Bratislave a štatútom hlavného 
mesta hospodária so zvereným majetkom a finančnými 
prostriedkami. Účasť obcí, miest, mestských častí 

a Magistrátu hl. mesta Bratislavy na programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
je kľúčovou a strategickou záležitosťou pre rozvoj kraja.   
 

 V snahe dosiahnuť nulovú toleranciu voči všetkým formám násilia na ženách, odbor 
sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja inicioval v máji 2010 vytvorenie 
pracovnej skupiny zloženej zo všetkých  sociálnych aktérov pôsobiacich v regióne, ktorých 
sa problematika násilia priamo, či nepriamo dotýka. Do spolupráce boli oslovení zástupcovia 
z MPSVR SR, zástupkyňa z Centra vzdelávania MPSVR SR, z Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny a Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Pezinok, Malacky, 
zástupcovia z miest Bratislava, Malacky, Senec, Pezinok, Stupava, zástupcovia z mestských 
častí Bratislavy I-V, zástupcovia z obcí, zástupcovia polície z KR PZ Bratislava a OR PZ 
Bratislava II, zástupca Obvodného úradu Bratislava ako koordinátor prevencie kriminality, 
zástupca MZ SR, zástupcovia mimovládnych organizácii Aliancia žien Slovenska, o. z., 
Pomoc ohrozeným deťom, o. z., Maják nádeje, n. o., Domov - Dúha, o. z., Slovenský výbor 
pre Unicef, o. z..     
 
 

  Spoluprácu v pracovnej skupine prijali zástupcovia z Centra vzdelávania  MPSVR SR, 
Okresné riaditeľstvo PZ BA II, Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava, Obvodný úrad BA,  
Mestský úrad Pezinok, Mestský úrad Senec, Mestský úrad Malacky, Mestský úrad Stupava, 
Magistrát hlavného mesta Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Mestská časť Vrakuňa, 
Mestská časť Petržalka, Mestská časť Rača, Mestská časť Dúbravka, Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny  Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Malacky, Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Senec, Aliancia žien Slovenska, o.z., Slovensky výbor pre Unicef,  
o. z., Maják nádeje, n. o., Pomoc ohrozeným deťom, o. z., MZ SR.  
 Do problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách bola zainteresovaná 
aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabriella Németh, ktorá bola 
zároveň aktívnou členkou pracovnej skupiny pre tvorbu RAP BSK.    
 

 Pracovná skupina v zastúpení štátnej správy, samosprávy, polície a mimovládnych 
organizácií, v počte 30 členov vrátane zástupcov samosprávneho kraja, naplnila podmienku 
multidisciplinárneho zloženia. Zoznam členov pracovnej skupiny je priložený k dokumentu 
pod prílohou č. 1. 
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III.   Štatistické zistenia o násilí páchanom na ženách v Bratislavskom kraji  
  

       Údaje MPSVR SR z prvého reprezentatívneho výskumu o násilí páchanom na ženách     
v  SR  vydané Medzinárodným strediskom pre štúdium rodiny v roku 2003 ukázali, že takmer 
40 % žien vo veku 15 – 65 rokov má osobnú skúsenosť so sexuálnym násilím a 19,1 %          
s fyzickým násilím mimo partnerského vzťahu. Zvlášť zraniteľnou skupinou sú ženy, ktoré 
zažívajú násilie zo strany intímneho partnera alebo bývalého intímneho partnera. Zo žien 
v SR vo veku 15 – 65 rokov, ktoré mali niekedy v živote partnera, zažilo násilie aspoň od 
jedného z partnerov 29,3 % žien – takmer každá tretia žena. Aktuálne žilo v násilnom vzťahu 
25,2 % žien, t. j. každá štvrtá žena. Výskum preukázal množstvo foriem násilného správania 
voči ženám – vyskytli sa všetky jeho známe typy od fyzického a sexuálneho, cez psychické 
a sociálne, až po ekonomické násilie. 
 

 Jedným z dostupných zdrojov, ktoré vykazujú štatistické údaje v oblasti páchaného násilia 
za jednotlivý región je MV SR. Kriminálne štatistiky  však nezachytávajú všetky prípady 
páchaného násilia, iba tie ohlásené. Väčšina reálnych násilných skutkov tak zostáva skrytých.  

 

Podľa štatistiky MV SR boli v roku 2010 v  Bratislavskom kraji zaznamenané  nasledovné 
násilné trestné činy :  
 

Rok 2010 
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby 371 
Znásilnenie 116 
Sexuálne násilie 101 
Sexuálne zneužívanie 194 
Obchodovanie s ľuďmi 8 
  

V rámci inštitútu vykázanie zo spoločného obydlia podľa § 27a Zákona o Policajnom zbore 
boli v roku 2008 a v roku 2010 v Bratislavskom kraji zaznamenané nasledovné údaje:  
  

Rok 2008 2009 
Počet vykázaní 3 38 
Počet podaných návrhov na predbežné opatrenie 0 12 
Počet súdmi vydaných predbežných opatrení 0 5 
Počet sťažností proti predbežnému opatreniu 0 0 
 
 Podľa „Správy o násilí páchanom na ženách na Slovensku za rok 2009“ spracovanej 
Inštitútom pre výskum práce a rodiny v decembri 2010, boli za rok 2009 po prvýkrát 
evidované  údaje v pôsobnosti zdravotníctva o vyšetrených ženách s podozrením na násilie  
a to na základe odborného usmernenia o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím.   
 
Vybrané štatistické údaje za Bratislavský kraj z vyššie uvedenej správy poukazujú na počet 
žien s podozrením na ohrozenie násilím vyšetrené vo všeobecných ambulanciách ako 
aj vyšetrené v gynekologických ambulanciách za rok 2009 v Bratislavskom kraji: 
 

Všeobecné ambulancie v Bratislavskom kraji 
Počet žien s fyzickými indikátormi násilia 149 
Počet žien s psychickými indikátormi násilia 220 
Počet žien s fyzickými a  psychickými indikátormi násilia  135 
Spolu 504 
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Gynekologické ambulancie  v Bratislavskom kraji 
Počet žien s fyzickými indikátormi násilia 0 
Počet žien s psychickými indikátormi násilia 3 
Počet žien s fyzickými a  psychickými indikátormi násilia  0 
Spolu  3 
  
 
Vybrané štatistické údaje za Bratislavský kraj  z vyššie uvedenej správy poukazujú aj na počet 
potratov u žien s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji s podozrením na ohrozenie z násilia :  
 

Počet potratov u žien s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji 
Počet žien s fyzickými indikátormi násilia 149 
Počet žien s psychickými indikátormi násilia 220 
Počet žien s fyzickými a  psychickými indikátormi násilia  135 
Spolu 504 
 
Vybrané štatistické údaje za Bratislavský kraj  z vyššie uvedenej správy poukazujú aj na počet 
osôb s podozrením na ohrozenie násilím evidovaných psychiatrickými ambulanciami :  
 
Počet osôb s podozrením na ohrozenie násilím v Bratislavskom kraji 
 Počet žien  s 

fyzickými 
indikátormi 
násilia 

psychickými 
indikátormi 
násilia 

fyzickými 
a psychickými 
indikátormi 
násilia 

Akútna reakcia na stres ( F43.0 ) 106 73 3 
Posttraumatická stresová porucha ( F43.1) 68 46 9 
Adaptačné poruchy ( F43.2 ) 63 51 5 
Poruchy psychiky a správania zapríčinené 
užitím alkoholu – syndróm závislosti ( F10.2) 

6 5 0 

Depresia s/bez suicidálnymi tendenciami              
( F32,F33) 

20 24 1 

Spolu 264 197 18 
 
 Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za rok 2009 uvádza, že v sociálnej 
oblasti sú údaje o obetiach násilia, resp. štatistické údaje o násilí páchanom na ženách 
nesystematické a neúplné. Prezentované údaje neodrážajú reálnu situáciu o počte žien,         
na ktorých je páchané násilie. Dôvodom je skutočnosť, že sociálne inštitúcie nevedú osobitnú 
štatistiku žien, na ktorých je páchané násilie. Často ide o ženy, ktoré vyhľadali pomoc z iných 
dôvodov a popri tom sa odhalila skutočnosť páchaného násilia. Z pohľadu objektívnosti 
možno za najrelevantnejšie údaje považovať údaje vedené mimovládnymi organizáciami.   
   

 Z dôvodu potreby analyzovať počet a kvalitu služieb poskytovaných ženám, ktoré 
zažívajú násilie v Bratislavskom kraji, bude v rámci RAP zadaná úloha vypracovania štúdie 
o sociálnej pomoci, zdravotníckej starostlivosti a službách bývania pre ženy obete násilia 
v Bratislavskom kraji.     
  
 Podľa registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade BSK 
sa v Bratislavskom kraji nachádza 7 zariadení núdzového bývania s celkovou kapacitou 
v rámci regiónu 79 miest, 12 útulkov s celkovou kapacitou v rámci regiónu 348 miest. 
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V Bratislavskom kraji vykonávajú svoju činnosť aj 3 krízové strediská s celkovou kapacitou 
v rámci regiónu 67 miest. V uvedených zariadeniach však okrem obetí násilia, v našom 
prípade žien, na ktorých je páchané násilie, môžu byť ubytované aj iné cieľové skupiny, ktoré 
definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona              
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.   
 V zmysle citovaných zákonov sa v rámci Bratislavského kraja aplikujú aj ambulantné 
formy pomoci ženám,  na ktorých je páchané násilie. Formou základného poradenstva  
a zároveň špecializovaného poradenstva poskytuje pomoc v rámci regiónu 1 mimovládna 
organizácia (Pomoc obetiam násilia , o. z.). Formou ambulantného krízového strediska 
a programov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujú pomoc v rámci 
regiónu 3 mimovládne organizácie (Aliancia žien Slovenska, o. z., Pomoc ohrozeným deťom, 
o. z., SV UNICEF, o. z.). Formou telefonickej linky poskytujú pomoc v rámci regiónu            
3 mimovládne organizácie (Aliancia žien Slovenska, o. z., Pomoc obetiam násilia, o. z.,       
SV UNICEF, o. z.).   
 

IV.  Tvorba RAP BSK 
  

 Počas roku 2010 sa pracovná skupina stretla šesťkrát, raz v užšom zložení. Formou 
diskusií a workshopov členovia pracovnej skupiny zadefinovali svoje potreby, potreby 
regiónu ako aj navrhli konkrétne úlohy do RAP.  
 

 Potreby členov pracovnej skupiny : 
 

- Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na tom, že im chýba „ know how“ o problematike 
násilia. Je pre nich dôležité poznať ako postupovať v prípadoch podozrenia z páchania 
násilia a na koho sa môžu v takomto prípade obrátiť. Majú záujem vzdelávať sa v tejto 
oblasti. 

- Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na tom, že potrebné mať k dispozícii metodiku, 
ktorá by obsahovala okrem základných informácií o násilí aj napríklad odpovede           
na otázky ako rozpoznať násilie, odhaliť riziká ohrozenia,  aké služby je možné obeti 
násilia poskytnúť a iné.  

- Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na tom, že pociťujú potrebu užšej spolupráce medzi 
sociálnymi aktérmi v rámci regiónu, najmä s mimovládnym sektorom v oblasti pomoci 
obetiam násilia.   

 
 
Potreby regiónu :  
 

- Členovia pracovnej skupiny konštatujú, že v regióne chýba systém následnej pomoci 
obetiam násilia. Otázka, ktorá sa stala predmetom diskusii  členov bola : „ Kam takáto 
žena pôjde ďalej po poskytnutí pomoci v zariadení (krízové stredisko, zariadenie 
núdzového bývania prípadne iné)?“   

- Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na tom, že v regióne chýba sieť spolupracujúcich 
subjektov na pomoc obetiam násilia. Vzájomná komunikácia sociálnych aktérov              
nie je dostatočná.  

- Členovia pracovnej skupiny upozornili na nedostatok ubytovacích kapacít pre obete 
násilia v rámci regiónu. 
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- Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na tom, že v regióne chýbajú služby pre netradičné 
obete domáceho násilia  (napríklad : pre ženy migrantky, ženy užívateľky drog, imobilné 
ženy, ženy so psychiatrickými diagnózami). 

- Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na tom, že v regióne chýba systematická práca 
s páchateľmi násilia. 

- Členovia pracovnej skupiny konštatujú, že chýbajú alebo sú nedostupné analýzy, 
prieskumy, štúdie o stave násilia páchaného na ženách za bratislavský región.  

 
 
Návrh úloh do RAP BSK :  
 

- Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na tom, že úlohy do RAP BSK budú vychádzať 
z reálnych potrieb regiónu. Kľúčovými oblasťami RAP  BSK by mali byť nasledovné 
okruhy  úloh :  

                              - Poskytovanie poradenstva obetiam násilia; 
                              - Poskytovanie ubytovania obetiam násilia;   
                              - Vzdelávania v oblasti násilia;  
                              - Realizovanie preventívnych  programov;  
                              - Medializácia problematiky; 
 

 
 
V rámci prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, členovia pracovnej 

skupiny deklarujú pokrytie pomoci a ochrany obetiam násilia cez jednotlivé úrovne 
primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Úlohy RAP BSK sú zároveň spracované 
do tabuľkového formátu tak, aby jednoznačne určovali  danú  aktivitu, gestora úlohy, časový 
plán, očakávané náklady a spôsob hodnotenia.  
 
 

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 považujú maximálnu dostupnosť základných informácií, ktoré  musia smerovať 
potencionálnej obeti násilia. Obsahom týchto informácií by mali byť údaje o tom:   
- čo sa deje s obeťou v prípade páchaného násilia; 
- informácie o právnom systéme a právach žien;  
- informácie o dostupných službách poskytované obetiam násilia; 
 

 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 
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informácie hneď pri prvom kontakte s aktérom pomoci, ktorým je zväčša príslušník polície, 
zdravotník, alebo sociálny pracovník.  
 

Tabuľka č. 1: Úlohy vyplývajúce z uplatňovania primárnej prevencie pri realizácii RAP BSK 

 

  

Aktivita č. 1 Sprístupnenie informácií, medializácia problematiky v rámci regiónu. 

Zodpovední Všetky organizácie zastúpené v pracovnej skupine RAP BSK;  

Termín Priebežne; 

Zdroje financovania Organizácie zastúpené v pracovnej  skupine RAP BSK; 

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

Aktivita č. 2 Odborný seminár zameraný na tému prevencie a eliminácie násilia 
páchaného na ženách. 

Zodpovední Odbor sociálnych vecí Úradu BSK , Aliancia žien Slovenska, o. z., Pomoc 
ohrozeným deťom, o. z. MPSVR SR; 

Termín 28. september 2011; 

Zdroje financovania Odbor sociálnych vecí Úradu BSK; 

Spôsob hodnotenia Záverečné výstupy zo semináru. 

Aktivita č. 3 Vzdelávanie žiakov základných škôl, stredných škôl.   

Zodpovední KR PZ SR, Pomoc ohrozeným deťom, o. z., Aliancia žien Slovenska, o. z.; 

Termín Priebežne; 

Zdroje financovania Organizácie zodpovedné za danú aktivitu; 

Spôsob hodnotenia Počet realizovaných špecializovaných vzdelávaní, prednášok, besied         
na školách, počet žiakov, ktorí absolvovali vzdelávanie. 

Aktivita č. 4 Realizácia sociálneho prieskumu/výskumu o násilí páchanom              
na ženách v Bratislavskom kraji. 

Zodpovedný Odbor sociálnych vecí Úradu BSK; 

Termín Rok 2012; 

Zdroje financovania Odbor sociálnych vecí Úradu BSK; 

Spôsob hodnotenia Štatistické údaje za Bratislavský kraj. 

Aktivita č. 5 Koordinácia zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti BSK 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám ohrozených násilím     
v rámci primárnej prevencie násilia páchaného na ženách - zasielanie 
elektronickej informácie o pomoci týraným ženám vybraným 
zdravotníckym pracovníkom.  

Zodpovední Odbor zdravotníctva Úradu BSK; 

Termín Jún - august 2011; 

Zdroje financovania Úrad BSK; 

Spôsob hodnotenia Spätná väzba o akceptácii informácií o pomoci týraným ženám. 

Aktivita č. 6 Vzdelávanie sociálnych pracovníkov v oblasti komunikačných 
zručností voči ženám, na ktorých je páchané násilie 

Zodpovední Aliancia žien Slovenska, o. z 

Termín 13.-14. september  a 20. -21. september 2011 

Zdroje financovania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Spôsob hodnotenia Záverečné výstupy zo vzdelávania 
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Ďalšou aktivitou, ktorá do uplatňovania primárnej prevencie pri realizácii RAP BSK je 
navrhovaná: 

• Spracovanie manuálu pre pracovníkov, ktorí prídu do kontaktu s potencionálnou 
obeťou násilia. 

 Uskutočnenie uvedenej aktivity bude závisieť od zabezpečenia finančných zdrojov  
realizátorom aktivity.    
 
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 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; 
 

 
Tabuľka č.2: Úlohy vyplývajúce z uplatňovania sekundárnej prevencie pri realizácii RAP BSK  

Aktivita č. 1 Vytvorenie mapy záchytných, resp. pomáhajúcich organizácií 
v Bratislavskom kraji. 

Zodpovední Úrad BSK v spolupráci s členmi pracovnej skupiny; 
Termín Rok 2012; 
Zdroje financovania Odbor sociálnych vecí Úradu BSK; 
Spôsob hodnotenia Mapa záchytných, resp. pomáhajúcich organizácií v Bratislavskom kraji. 
Aktivita č. 2 Sociálny program na pomoc obetiam násilia v Bratislavskom kraji.         

(Téma: Koordinácia a zabezpečenie následnej pomoci obeti násilia 
v Bratislavskom kraji).  

Zodpovedný Odbor sociálnych vecí Úradu BSK;  
Termín január – december 2013; 
Zdroje financovania Odbor sociálnych vecí Úradu BSK; 
Spôsob hodnotenia Záverečné výstupy z realizácie sociálneho programu.  
Aktivita č. 3 Poskytovanie finančného príspevku mimovládnym organizáciám 

pôsobiacim v oblasti pomoci obetiam násilia v Bratislavskom kraji. 
Zodpovedný Odbor sociálnych vecí Úradu BSK;  
Termín Priebežne; 
Zdroje financovania Odbor sociálnych vecí Úradu BSK; 
Spôsob hodnotenia Počet poskytnutých finančných príspevkov mimovládnym organizáciám. 
Aktivita č. 4 Poskytovanie jednorazového finančného príspevku ženám, na ktorých   

je páchané násilie. 
Zodpovední Obce a mestá zastúpené v pracovnej skupine RAP BSK;               
Termín Podľa potreby; 
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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. 
Tabuľka č. 3 : Úlohy vyplývajúce z uplatňovania terciárnej prevencie pri realizácii RAP BSK  
 
Aktivita č. 1 Zriadenie krízového centra 
Zodpovedný Magistrát hlavného mesta SR Bratislava; 
Termín Rok 2011; 
Zdroje financovania Magistrát hlavného mesta SR Bratislava; 
Spôsob hodnotenia Počet umiestnených žien, na ktorých bolo páchané násilie. 
Aktivita č. 2 Zriadenie zariadenia núdzového bývania 

Zodpovedný Mesto Senec; 
Termín Rok 2013; 
Zdroje financovania Mesto Senec; 
Spôsob hodnotenia Počet umiestnených žien, na ktorých bolo páchané násilie. 
Aktivita č. 3 Poskytnutie ubytovania ženám s deťmi, na ktorých bolo páchané 

násilie v nájomnom byte mesta Senec  
Zodpovedný Mesto Senec; 
Termín Rok 2011; 
Zdroje financovania Mesto Senec; 

Zdroje financovania Obce a mestá zastúpené v pracovnej skupine RAP BSK; 
Spôsob hodnotenia Počet poskytnutých finančných príspevkov. 
Aktivita č. 5 Poskytovanie odborného sociálno-právneho a psychologického 

poradenstva ženám, na ktorých je páchané násilie. 
Zodpovední Pomoc ohrozeným deťom, o. z., Aliancia žien Slovenska, o. z.,              

MAJÁK NÁDEJE, n. o., Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.,          
DOMOV-DÚHA o. z.; 

Termín Priebežne; 
Zdroje financovania Mimovládne organizácie zastúpené v pracovnej skupine RAP BSK; 
Spôsob hodnotenia Počet poskytnutých poradenstiev. 

Aktivita č. 6 Koordinácia zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti BSK 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám ohrozených násilím v 
rámci sekundárnej prevencie násilia páchaného na ženách - zasielanie 
elektronickej informácie  o pomoci týraným ženám vybraným 
zdravotníckym pracovníkom.   

Zodpovední Odbor zdravotníctva Úradu BSK; 
Termín Jún - august 2011; 
Zdroje financovania Úrad BSK; 
Spôsob hodnotenia Spätná väzba o akceptácii informácie o pomoci týraným ženám. 
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Spôsob hodnotenia Počet žien s deťmi, na ktorých bolo páchané násilie a ktorým bolo 
poskytnuté bývanie v nájomnom byte mesta Senec. 

Aktivita č. 4 Poskytnutie utajovaného bývania  

Zodpovedný Pomoc ohrozeným deťom, o. z.; 
Termín Priebežne podľa potreby; 
Zdroje financovania Mimovládne organizácie zastúpené v pracovnej skupine RAP BSK; 
Spôsob hodnotenia Počet umiestnených žien, na ktorých bolo páchané násilie. 
Aktivita č. 5 Úprava štatútu ubytovní hlavného mesta SR Bratislavy (Fortuna 

a Kopčany) - poskytnutie ubytovania ženám s deťmi, na ktorých bolo 
páchané násilie a ukončili pobyt v zariadeniach na pomoc obetiam 
násilia v Bratislavskom kraji.    

Zodpovedný Magistrát hlavného mesta SR Bratislava; 
Termín Rok 2012; 
Zdroje financovania Magistrát hlavného mesta SR Bratislava; 
Spôsob hodnotenia Počet ubytovaných žien, na ktorých bolo páchané násilie.  
Aktivita č. 6 Koordinácia zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti BSK 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám ohrozených násilím      
v rámci terciálnej prevencie násilia páchaného na ženách - zasielanie 
elektronickej informácie o pomoci týraným ženám vybraným 
zdravotníckym pracovníkom.     

Zodpovední Odbor zdravotníctva Úradu BSK; 
Termín Jún - august 2011; 
Zdroje financovania Úrad BSK; 
Spôsob hodnotenia Spätná väzba o akceptácii informácie o pomoci týraným ženám. 
 

 Ďalšou aktivitou, ktorá bola do uplatňovania terciálnej prevencie pri realizácii RAP BSK 
navrhovaná, je : 

1. Program pre prácu s páchateľmi násilia. 
Uskutočnenie uvedenej aktivity bude závisieť od zabezpečenia finančných zdrojov  

realizátorom aktivity.    
 
4. Záver 
  

 Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v článku 12 ods. 1 ustanovuje, že ľudia 
sú slobodní a rovní v dôstojnosti, v právach. Podľa odseku 2 tohto článku základné práva 
a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým, a to bez ohľadu na pohlavie, 
rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo 
sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné 
postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo 
znevýhodňovať.  
   

 Slovenská republika nedisponuje zatiaľ osobitným a komplexným zákonom na ochranu 
žien pred všetkými formami násilia, tak ako to odporučil Výbor OSN pre odstránenie 
diskriminácie žien v roku 2008 pre našu krajinu. Viaceré členské štáty EÚ, napr. aj Česká 
republika či Španielsko takýto zákon majú ako nevyhnutný predpoklad na zlepšenie riešenia 
prípadov domáceho násilia alebo rodovo podmieneného násilia a poskytovanie adekvátnej 
pomoci ženám zažívajúcim násilie.  
 

 Regionálny akčný plán Bratislavského samosprávneho kraja sa približuje k riešeniu 
problematiky násilia páchaného na ženách. Aby bolo možné vybudovať efektívny dostupný 
a bezpečný systém pomoci týraným ženám, je veľmi dôležitá multidisciplinárna spolupráca 
a súčinnosť s ostatnými sociálnymi aktérmi v regióne. 
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Použité dokumenty :  
http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=713 
http://www.sspr.gov.sk/index.php?nodeid=391&lang=  
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29855  
http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=81&IniciativaId=58  
http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index.htm  
http://www.bratislavskykraj.sk/socialne-sluzby-dokumenty-koncepcne-materialy.aspx 
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/, 
http://www.sspr.gov.sk/index.php?nodeid=136&lang= 
http://www.google.sk/search?hl=sk&client=firefoxa&rls=org.mozilla:sk:official&channel=s&sa=X&ei=Xs95Te
CCMo_HsgaEv6TnBw&ved=0CBYQBSgA&q=sekund%C3%A1rna+prevencia+pre+t%C3%BDran%C3%A9+
%C5%BEeny&spell=1    
http://www.minv.sk/?statistika-kriminality 
http://www.andrejmatel.info/Texty/Charita/Matel_Informovanost%20a%20krizova%20intervencia.pdf    
http://www.lavicovenoviny.sk/10-37294/VLADA:-Suhlasi-s-podpisanim-dohovoru-o-predchadzani-nasiliu-na-
zenach.xml 
www.fenestra.sk 
 
Použité skratky :  
BSK - Bratislavský samosprávny kraj 
NAP - Národný akčný plán  
RAP - Regionálny akčný plán 
OSV ÚBSK - odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  
MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
OSPO - oddelenie sociálnoprávnej ochrany  
KR PZ  BA - Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava 
 
Prílohy k dokumentu :  
Príloha č. 1: Zoznam členov pracovnej skupiny k RAP BSK 
Príloha č. 2: Kontakty na organizácie pôsobiace v problematike násilia v Bratislavskom  regióne 
Príloha č. 3: Adresár odboru poradensko – psychologických služieb a referátov poradensko – 
psychologických služieb 
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Príloha č. 1: Zoznam členov pracovnej skupiny k RAP BSK 

x meno, priezvisko organizácia telefónne číslo email 

1. PhDr. Gabriella Németh Podpredsedníčka BSK 02/48 264 216 gabriella.nemeth@region-bsk.sk 
2. Mgr. Michaela Šopová Riaditeľka OSV BSK 02/48 264 208 michaela.sopova@region-bsk.sk  
3. PhDr. Katarína Janíková, PhD. Odd. SPO BSK  02/48 264 931 katarina.janikova@region-bsk.sk  
4. Mgr. Mária Ivicová odd. SPO BSK  02/48 264 932 maria.ivicova@region-bsk.sk 
5. PhDr. Valburga Mesárošová Odbor zdravotníctva BSK 02/ 48 264 919 valburga.mesarosova@region-bsk.sk 
6. Mgr. Monika Brozmanová MZ SR 02/ 59 373 237 monika.brozmanova@health.gov.sk 
7. npor. Mgr. Peter Polák Okresné riaditeľstvo PZ BA II 09610 32 117 peter.polak@minv.sk 
8. kpt. PaedDr. Zuzana 

Hrabovská 
Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava 09610 21 206 zuzana.hrabovska@minv.sk  

9. Mgr. Tomáš Kurta Obvodný úrad Bratislava 02/59 312 377 tomas.kurta@ba.vs.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. Miriam Szakalová  Mestský úrad Senec 02/20 205 121 nadaskam@senec.sk  
13. Antónia Miklošová Mestský úrad Malacky 034/7 966 118 miklosova@malacky.sk  
14. Bc. Blanka Vašinová Mestský úrad Stupava 02/60 200 914 socialne@stupava.sk  
15. Mgr. Anna Sotníková Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 0903/659 627 asotnikova@gmail.com 
16. Mgr. Drahomíra Náhliková Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 02/59356553 nahlikova@bratislava.sk  
17. Mgr. Marcela Gbelecová Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 02/59356553 gbelecova@bratislava.sk  
18. Bibiana Guldanová Mestská časť  Staré Mesto 0911 828 347 bibiana.guldanova@staremesto.sk  
19. Mgr. Marta Mikulková Mestská časť  Staré Mesto 02/59246390 marta.mikulkova@staremesto.sk 
20. Bc. Zuzana  Reisenbüchlerová Mestská časť  Vrakuňa 02/40 204 884 Reisenbuchlerova@vrakuna.sk 
21. Mgr. Vlasta Kuzmová Mestská časť  Petržalka 02/68 286 856 vlasta.kuzmova@petrzalka.sk   
22. Ing. Jana Volfová Mestská časť  Rača 02/49 112 447 jana.volfova@raca.sk     
23. Mgr. Eva Šelmeciová Mestská časť  Dúbravka 02/69 202 506 selmeciova@dubravka.sk   
24. PhDr. Viera Karlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 02/20 443 732 karlikova.viera@upsvr.gov.sk  
25. Bc. Jozefína Fábiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Malacky 034/24 446 06 fabikova.jozefina@upsvr.gov.sk 
26. Mgr. Daniela Budošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senec 02/20 453 601 budosova.daniela@upsvr.gov.sk  
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Príloha č. 2: Kontakty na organizácie pôsobiace v problematike násilia v Bratislavskom regióne 
 

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

Krízové strediská  ( Ambulantná forma ) v Bratislavskom kraji  
Pomoc ohrozeným deťom, o. z. Švabinského č. 7, 851 01 Bratislava www.centrumnadej.sk, 02 / 62 24 78 77 
Aliancia žien Slovenska, o. z.  Nabělková č. 2, 841 05 Bratislava www.alianciazien.sk, 0903 51 95 50 
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z. Nám. SNP 13, P.O:BOX 52, 81000 Bratislava www.unicef.sk, 02/ 52 96 50 82  
 

Útulky v Bratislavskom kraji  
Názov Adresa  Kontakt 
Azylové centrum Betánia Ľ. Fullu 16, 901 01 Malacky 037 / 7 72 24 57 
DOMOV PRE KAŽDÉHO, o. z.  Hradská 2/C a 2/D, 821 07 Bratislava www.domovprekazdeho.sk , 0915 89 49 25 
Úsmev domova, o. z.  Kollárová 14, 902 01 Pezinok usmevdomova@zoznam.sk, 0910 14 31 51 

DEPAUL SLOVENSKO, n. o.  
Krčméryho 8 a 10, 811 04 Bratislava,  Ivanská 
cesta 32, 821 04 Bratislava 

www.depaulslovensko.org, 0911 44 75 78 

Domovské vzdelávacie centrum, n. o.  Janošíkovská 971, 900 42, Dunajská Lužná 02 / 54 98 01 36, 0908 76 63 49 
Brána do života, o. z.  M. Medveďovej 4, 851 03 Bratislava www.branadozivota.sk , 02 / 62 41 04 69 

27. 
Mgr. Katarína Farkašová 
Mgr. Dagmar Malíková 

Aliancia žien Slovenska, o. z. 0905 479 706 alianciazien@alianciazien.sk 

28. Mgr. Lívia Miklianová Slovensky výbor pre Unicef, o. z. 0905 623 571 livia@unicef.sk    

29. Mgr. Lucia Smierčiaková  MAJÁK NÁDEJE, n. o. 
02/52626701, 
0911 526 267 

majaknadeje@stonline.sk 

30. Mgr. Samuel Lamačka DOMOV - DÚHA, o. z.  02/ 4552 3077 domovduha@domovduha.sk 

31. Mgr. Ľubica Tornóczyová Pomoc ohrozeným deťom, o. z. 
02/62247877, 
0905 463 425 

tornoczyova@centrumnadej.sk  

32. PhDr. Renáta Puškárová  0904 591 184  renata.puskarova@gmail.com  
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Šanca pre nechcených, o. z.  Fedákova 5, 841 02 Bratislava www.sncaoz.sk, 0903 90 32 98 

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

www.majak-nadeje.sk , 02 / 52 62 67 01 

Mestské centrum sociálnych služieb Modra Sukenícka 4, 900 01 Modra www.modra.sk, 033 / 6 47 46 25,-24  
Gaudeamus – zariadenie komunitnej 
rehabilitácie 

Mokrohajska 3, 844 08 Bratislava  www.mokrohajska.sk, 02 / 59 10 09 11 

Obec Šenkvice Nám. Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 www.senkvice.org, 033 / 6 48 60 17  

Vysnívaný domov, n. o. Čiernovodská 4, 821 07 Bratislava 0903 792 632 

 
Zariadenia núdzového bývania v Bratislavskom kraji 

Názov Adresa  Kontakt 
MAJÁK NÁDEJE, n. o.  Karpatská 24, 811 05 Bratislava www.majak-nadeje.sk , 02 / 52 62 67 01  
Šanca pre nechcených, o. z.  Fedákova 5, 841 02 Bratislava www.sncaoz.sk, 0903 90 32 98 
GALANT, n. o. Znievska 26, 851 06 0904 673 498 
Brána do života, o. z.   M. Medveďovej 4, 851 03 Bratislava www.branadozivota.sk , 02 / 62 41 04 69 
Stredisko sociálnych služieb Petržalka Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava www.petrzalka.sk, 02 / 62 31 05 66 
Gaudeamus – zariadenie komunitnej 
rehabilitácie 

Mokrohajska 3, 844 08 Bratislava  www.mokrohajska.sk, 02 / 59 10 09 11 

Domovské vzdelávacie centrum, n. o.  Janošíkovská 971, 900 42, Dunajská Lužná 02 /54 98 01 36, 0908 76 63 49 
 

Odborná ambulantná a terénna pomoc poskytovaná obetiam násilia v rámci Bratislavského  kraja 
 ( programy, SOS linka, základné a špecializované poradenstvo  )  

Názov Adresa  Kontakt 
Pomoc ohrozeným deťom, o. z. Švabinského č. 7, 851 01 Bratislava www.centrumnadej.sk, 02 / 62 24 78 77 
Aliancia žien Slovenska, o. z.  Nabělková č. 2, 841 05 Bratislava www.alianciazien.sk, 0903 51 95 50 
Pomoc obetiam násilia, o. z.   Sabinovská 9, 821 03 Bratislava www.pomocobetiam.sk, 0905 56 60 64 
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Príloha č. 3: Adresár odboru poradensko – psychologických služieb a referátov poradensko – psychologických služieb 
 

* Poznámka: zamestnanci, ktorých meno je 
tmavo zvýraznené, sú profesiou psychológovia 

 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava č. t.: 02/ 20455 + klapka   vedúca odd. PPS 
Odbor poradensko - psychologických služieb               Zuzana.Mardiakova@upsvar.sk   PhDr. Zuzana Mardiaková*kl. 964 
Špitálska č. 8             
 812 67 Bratislava      Vladimir.Hambalek@upsvar.sk   Mgr. Vladimír Hambálek       kl. 939 
        Lubica.Tomankova@upsvar.sk                     Mgr. Ľubica Tománková kl. 945 
        Jolana.Kusa@upsvar.sk    PhDr. Jolana Kusá  kl. 826 
        Olga.Nemcova@upsvar.sk    PhDr. Oľga Nemcová  kl. 827 
        Ivan.Valkovic@upsvar.sk    PhDr. Ivan Valkovi č             kl. 946 
        Zuzana.Zimova@upsvar.sk   Mgr. Zuzana Zimová  kl. 939 

fax: 02/ 204 55 556                                        PhDr. Katarína Hatráková t.č. na MD  
                                                                          
        

1.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave     
     Referát poradensko – psychologických služieb        
     Vazovova 7/A       
 
Bratislava 1 Vedúca OSPO DaSK       Vazovova 7/A,     Mgr. Elena Lamačková č.dv. 421 
  Karlikova.Viera@upsvr.gov.sk  č. t.: 02/ 20 443 734    
        
Bratislava 2       Vazovova 7/A,         Mgr. Jana Vasilová č. dv. 222 
                                                                                               č. t.: 02/ 20 443 869    

Vasilova.Jana@upsvr.gov.sk       
č. t.: 02/ 20 443 736       Mgr. Gabriela Prelovská č.dv.720 

        gabriela.prelovska@upsvar.sk  - prevencia drogových závislostí 
Bratislava 3       Junácka 1,  č. dv. 5    PhDr. Anna Chrenková kl. 818 
        č. t.: 02/  20 446 818                                                         
        a.chrenkova@centrum.sk                               
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Bratislava 4       Karloveská 2     PhDr. Ján Hrustič č. dv. 306 kl. 835 
        č. t.: 02/20 448 + klapka   PhDr. Ľudmila Skalská 305/A kl. 836 
        jan.hrustic@upsvar.sk 
 
Bratislava 5        Kutlíkova  17                 
         č. t.: 02/ 20 450 852 
        cernickova.eva@upsvr.gov.sk            Mgr. Eva Černičková č. dv. 207 
        cpps5ba@post.sk  
 
2.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok  č. t.: 033/ 2443 616    Mgr. Zoltán Szabó 
     Referát poradensko-psychologických služieb  szabo.zoltan@upsvr.gov.sk   
     Moyzesova 2        
     902 01 Pezinok       
        Vedúca OSPODaSK 
        jaslovska.elena@upsvr.gov.sk 
 
3.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok  č. t. : 02/ 20453 639       Mgr. Zoltán Szabó 
     Pracovisko I. stupňa Senec    fax: 02/ 40 20 28 19 
     Referát poradensko-psychologických služieb  szabo.zoltan@upsvr.gov.sk     
     Kysucká 14         
     903 01 Senec        
        Vedúca OSPO DaSK     
        Balazova.Katarina@upsvr.gov.sk 

4.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky  Záhorácka 2492/60A    PhDr. Mária Chaloupková   
     Referát poradensko – psychologických služieb   Malacky      
     Záhorácka 2492/60A     č. t.: 034/ 2444 616      
     901 01 Malacky      č. t.: 034/ 2444 608 
        maria.chaloupkova@upsvar.sk   
 
             Vedúca OSPODaSK  
        maria.tinesova@upsvar.sk 


