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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.  

 

*** 

Inštitút pre výskum práce a rodiny a v rámci neho Koordinačno-metodické centrum pre 

rodovo podmienené a domáce násilie uzavreli memorandum o spolupráci s Košickým 

samosprávnym krajom v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách a ich deťoch, 

rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia. Cieľom memoranda je prehĺbenie 

odbornej spolupráce  pri vytváraní podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie ponuky 

sociálnych služieb pre prevenciu a elimináciu domáceho násilia na ženách, ako aj v oblasti 

vzdelávania oboch inštitúcií v tejto problematike. Čítajte viac tu.   

 

*** 

Slávka Karkošková z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

vypracovala pre KMC štúdiu Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte 

poručenských sporov o deti. Štúdia prináša komplexný pohľad na problematiku a neuralgické 

body súčasnej praxe súdnych znalcov a súdnych znalkýň v odbore psychológia a psychiatria, 

ktoré majú potenciálne sekundárny viktimizačný dopad na ženy zažívajúce násilie 

v partnerských vzťahoch a najmä ponechávajú deti ďalšiemu škodlivému pôsobeniu násilia, 

ktorého sa vo väčšine prípadov dopúšťa na ich matke jej partner/otec detí. Cieľom 

predkladanej publikácie je priblížiť najaktuálnejšie výskumné poznatky týkajúce sa 

problematiky domáceho násilia v kontexte poručenských sporov, bez poznania ktorých 

profesionáli  a profesionálky riskujú, že sa budú v posudzovaní predmetných káuz opierať 

skôr o subjektívne dojmy a predsudky, než vedecky podložené poznatky. Štúdiu si môžete 

stiahnuť tu.   

 

*** 

Barbora Burajová a Sára Činčurová z KMC vypracovali príručku pre pedagogický a odborný 

personál škôl Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie. 

Účelom tejto príručky je doplniť znalosti o násilí na ženách a domácom násilí s cieľom zvýšiť 

možnosti vzdelávacích inštitúcií prispieť k prevencii násilia, ktoré zažívajú deti a mládež vo 

svojich rodinách. Príručku si môžete stiahnuť tu.   

 

*** 

Zaujímavý rozhovor s riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti MPSVR, Oľgou Pietruchovou 

s Karolom Sudorom v Denníku N:  

"Budúci rok u nás uplynie sto rokov, odkedy ženy u nás dostali volebné práva. Za posledné 

storočia teda feministky dosiahli enormný posun. Snaha o rovnoprávnosť žien je pritom 

najdlhšou revolúciou v histórii. Občas prichádzajú skokové zmeny ako pri prvej a druhej vlne 

feminizmu, inokedy to ide pomalšie. Mám pocit, že sa pohybujeme ako na špirále – občas 

http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2017/01/12/prehlbenie-spoluprace-pri-pomoci-zenam-ktore-zazivaju-nasilie/
http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Znalecke-posudzovanie-domaceho-nasilia-v-kontexte-porucenskych-sporov-o-deti.pdf
http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2017/02/Situacia-deti_svedkov-domaceho-nasilia_vyzvy-a-moznosti-intervencie.pdf


ideme dopredu rýchlejšie, potom sa však vrátime, hoci celkový trend ide k lepšiemu." Čítajte 

rozhovor tu.  

 

*** 

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 

www.zastavmenasilie.sk 
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