
Novinky č. 9 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.  

 

*** 

Dávame do pozornosti ďalšiu metodiku z dielne KMC:  

 

Metodika práce s páchateľmi násilia na ženách v penitenciárnej starostlivosti. Podmienky Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. 
Autori: Róbert Vavro, Jozef Hutta, Katarína Karásková 
 
Cieľom predkladanej metodiky je navrhnúť konkrétne systémové opatrenia terciárnej prevencie na 
zníženie, resp. zabránenie recidívy širokej palety trestných činov, ktorých zjednocujúcim znakom je 
násilie páchané na ženách. Je určená predovšetkým štátnym inštitúciám a organizáciám pôsobiacim 
v oblasti trestného práva, ktoré zodpovedajú za vytvorenie a nastavenie systému poskytovania 
programov pre páchateľov násilia na ženách, určenie štandardov kvality programov, ich 
poskytovateľov a ich akreditácie, financovania programov, a aj konkrétne zaobchádzanie 
s páchateľmi. Taktiež je určená inštitúciám a organizáciám zaoberajúcich sa ochranou žien, ktoré 
zažívali násilie, ako aj tým, ktorí sa venujú vzdelávaniu odborníkov a odborníčok pre prácu 
s páchateľmi.  
Metodika sa zaoberá úzko vymedzenou oblasťou pôsobenia terciárnej prevencie a tým aj špecifickou 
vzorkou páchateľov, ktorí boli za svoje činy odsúdení a svoj trest vykonávajú v ústave na výkon trestu 
odňatia slobody (t.j. nepodmienečne), čím sa stali predmetom činnosti zložiek pôsobiacich v oblasti 
penitenciárnej starostlivosti, konkrétne najmä Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
 
Metodiku si môžete stiahnuť tu. 
 

*** 

Správa z výskumu:  
 
Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia páchaného na ženách 
Autori a autorky: Zuzana Očenášová, Karol Murdza, Ladislav Vajzer, Ivana Sabolová 

Výskum je realizovaný formou kvantitatívneho dotazníkového prieskumu medzi vyšetrovateľmi 
Policajného zboru o ich skúsenostiach s prípadmi partnerského násilia na ženách, sexuálneho násilia a 
znásilnenia. Jeho cieľom je zmapovať postupy pri vyšetrovaní takýchto trestných činov a poukázať na 
problémy aplikačnej praxe, ku ktorým pri ňom dochádza. Výskum je realizovaný v spolupráci KMC a 
Policajnej akadémie. 
 
Správu z výskumu si môžete prečítať tu.  
 
*** 
 

Zrealizovali sme:  

 

Dňa 20. apríla 2017 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „Koordinačno-metodické 

centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie“ (KMC), ktorý v spolupráci s Ministerstvom práce 

a sociálnych vecí SR, nórskymi partnermi a partnermi z Rady Európy zrealizoval v rokoch 2015 – 2017 

http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Metodika-prace-s-pachatelmi-nasilia-na-zenach-v-penitenciarnej-starostlivosti-.pdf
http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Mapovanie-postupov-a-postojov-vysetrovatelov-policajneho-zboru-v-pripadoch-nasilia-pachaneho-na-zenach.pdf


Inštitút pre výskum práce a rodiny. Správu z konferencie o aktivitách a výsledkoch projektu, ako aj 

obrazovú fotodokumentáciu si môžete pozrieť tu. 

 

*** 

Odporúčame:  

 

Prečítajte si inšpiratívny rozhovor s autorkou kampane proti sexuálnemu násiliu „Pretože hovorím 

nie“, Ľubicou Rozborovou o zámere kampane, rodových stereotypoch a o tom, že zmeny a pokrok 

v oblasti ľudských práv sa dejú, len na nich treba sústavne pracovať. Čítajte viac tu. 

 

*** 

Marek Šimon sa už osem rokov venuje ľudským právam, pracoval v oblasti rozvojovej spolupráce a 

ženských práv, ako na Slovensku, tak aj vo východnej Afrike. Marek o sebe nemá problém povedať, že 

je feminista. Na Slovensku sa venuje problematike rodovej rovnosti a je členom tímu, ktorý 

pripravoval kampaň na zvýšenie povedomia o sexuálnom násilí. Čítajte rozhovor tu. 

 

*** 

Stránka kampane „Pretože hovorím nie“: https://www.facebook.com/zastavme.nasilie/  

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

stránke KMC: 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 

http://www.zastavmenasilie.gov.sk/  
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