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 Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia 
páchaného na ženách a v rodinách (2004)  

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia 
na ženách na roky 2014 – 2019 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím (2014) 

 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015  

 Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a akčný plán RR 
na roky 2014-2019. 

 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv 

 

Východiská – dokumenty SR 
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 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (CEDAW, 1979) a Odporúčanie č. 19 (1992)  

 Záverečné zistenia CEDAW pre SR (2008)  

 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011) 

 Stratégia rovnosti mužov a žien EÚ a smernice EÚ, 
najmä Smernica EP a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory 
a ochrany obetí trestných činov  

 

Medzinárodné dokumenty 
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• Napriek 3. NAP stále chýba systémový a 
koordinovaný prístup pomoci a prevencie RPN 

• Nedostatok špecializovaných služieb  

• 238  miest na ubytovanie, podľa min. štandardov RE 
chýba ešte 457 miest 

• Existujúcich 11 špecializovaných poradní, chýba 41 + 11 
poradní pre obete znásilnenia 

• Chýbajúce štandardy a metodiky práce 

• Nedostatočná koordinácia služieb a pomáhajúcich 
profesií na regionálnej úrovni 

 

 

Súčasná situácia na Slovensku 
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 Schválený vládou 18.12.2013 

 Cieľ: vytvoriť, implementovať a koordinovať 
komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie 
a eliminácie násilia na ženách. 

 Napĺňaniu cieľa napomôže založenie Koordinačno-
metodického centra pre rodovo podmienené 
a domáce násilie 

 NFM ako dôležitý zdroj finančnej podpory 

 

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu 
násilia na ženách 2014 – 2019 
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1. Právny a strategický rámec 

2. Poskytovanie pomoci a dostupné podporné 
služby 

3. Metodiky a štandardy 

4. Vzdelávanie pomáhajúcich profesií 

5. Primárna prevencia 

6. Monitoring a výskum 

7. Násilie voči ženám na pracovisku 

 

Oblasti NAPu 2014-2019 
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Cieľ projektu: vytvoriť orgán zodpovedný za koordináciu, 
implementáciu, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre 
predchádzanie všetkých foriem násilia a boj proti nemu podľa 
článku 10 Istanbulského dohovoru  

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Partneri:  

 Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie 

 Rada Európy 

Rozpočet projektu: 2 mil. EUR z Nórskeho fin. mechanizmu 

Metodicko-koordinačné centrum pre 
rodovo podmienené a domáce násilie 
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 Koordinácia projektu 

 Strategické a legislatívne dokumenty – príprava 
zákona o eliminácii a prevencii násilia na ženách a 
domáceho násilia 

 Osvetová kampaň – nulová tolerancia voči násiliu 
na ženách 

 Web www.zastavmenasilie.sk 

 

Aktivity MPSVR v projekte  
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 Vzdelávanie profesií zapájajúcich sa  

do vyšetrovania 

 Kampaň proti násiliu na ženách 

 Konzultácie pri príprave legislatívy  
z hľadiska aplikácie Dohovoru RE 
o predchádzaní násiliu na ženách  
a domácemu násiliu a boja proti nemu 

Spolupráca s Radou Európy 
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Prevencia / podpora prevencie a eliminácie násilia 
páchaného na ženách  
 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 Prijímateľ:  IVPR 

 Odborná garancia:  ORRRP MPSVR SR 

 Rozpočet cca. 3 mio EUR 

 Podpora poradenských služieb, vytvorenie bezplatnej non-
stop linky 0800 212 212, koordinácia multiinštitucionálnej 
spolupráce v regiónoch a vzdelávanie  

 

Národné projekty ESF 
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