
Novinky z KMC 

Posielame vám novinky z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené 

a domáce násilie. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory 

a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí 

v prevencii násilia.  

*** 

Prečítajte si zaujímavý a inšpiratívny rozhovor s nórskym sociológom Olem Kristianom 

Hjemdalom. V roku 1995 bol jedným zo zakladateľov výskumného centra na Univerzite 

v Oslo, ktoré neskôr dostalo názov NKVTS – Nórske centrum pre násilie a štúdie 

traumatického stresu. Centrum skúma dôsledky domáceho a sexuálneho násilia, katastrof 

a terorizmu, nútenej migrácie a ženskej pohlavnej obriezky. NKVTS je partnerskou inštitúciou 

Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie v Bratislave.  

*** 

Od júna 2016 realizujeme v spolupráci s Národným projektom Terénna sociálna práca 

v obciach scitlivovacie tréningy „Prevencia a eliminácia násilia na ženách v partnerských 

vzťahoch“ pre terénne sociálne pracovníčky a pracovníkov. V prvom bloku tréningu 

poskytujú naše lektorky a lektori základné údaje o násilí na ženách, o formách, vzorcoch a 

dynamike násilia.  V druhom bloku sa zameriavajú na odhad nebezpečenstva, princípy 

a štandardy práce so ženami a formy pomoci, ktoré môžu títo pracovníci a pracovníčky 

poskytnúť. O vzdelávaní pre túto profesiu pripravujeme blog a sprostredkujeme vám ho 

v niektorých ďalších novinkách.  

*** 

Od 1. júla sa Národná linka pre ženy zažívajúce násilie stala súčasťou projektu Koordinačno-

metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie. Linka ponúka bezplatné 

poradenstvo na telefónnom čísle 0800 212 212 sedem dní v týždni, 24 hodín denne.  

*** 

V septembri sme začali spoluprácu s metodicko-pedagogickými centrami a realizáciu 

jednodňových školení pre učiteľov a učiteľky o prevencii rodovo podmieneného a domáceho 

násilia.  

*** 

Záznam októbrovej diskusie o riešení domáceho násilia na TA3 s riaditeľkou Odboru rodovej 

rovnosti MPSV SR, Oľgou Pietruchovou a ďalšími hostkami si môžete pozrieť tu: 

http://www.ta3.com/clanok/1092012/riesenie-domaceho-nasilia.html  

*** 

Sledujte naše aktivity, posty z terénu, odkazy na zaujímavé rozhovory a články na 

facebookovej stránke KMC https://www.facebook.com/kmcrpn/  

 

https://dennikn.sk/blog/domace-nasilie-musime-prekonat-svoju-nevolu-pytat-sa/
https://www.nkvts.no/
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-tsp-v-obciach
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-tsp-v-obciach
http://www.ta3.com/clanok/1092012/riesenie-domaceho-nasilia.html
https://www.facebook.com/kmcrpn/


*** 
Projekt KMC je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. 
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného 
mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo 
výške 2.000.000 Eur.  
 
Prijímateľom grantu je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého Odbor 
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je odborným garantom a koordinátorom projektu. 
Aktivity projektu realizuje príjemca a partneri projektu: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
Rada Európy, Nórske centrum pre násilie a štúdie traumatického stresu. 
 
Kontakt:  
Koordinačno - metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie 
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava 
Tel: 02/20 442 500 
E-mail: kmc@kmc.gov.sk 
www.zastavmenasilie.sk 
 

http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1&lang=sk
http://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.nkvts.no/
http://www.zastavmenasilie.sk/

