
 

 

Záverečná konferencia projektu 

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie 

 
PROGRAM 

20. 4. 2017 
Austria Trend Hotel, Vysoká ulica č. 2A, Bratislava 

 
9:00 – 9:30 Registrácia  

 
9:30 – 10:30  Slávnostné otvorenie 

 
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky 
Per Øystein Vatne, radca a zástupca veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku 
Solveig Bergman, riaditeľka sekcie pre násilie a traumu dospelých,   
Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie 
Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov, 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

 
10:30 – 11:00  Prestávka 

 
11:00 – 12:30 Koordinovaný prístup k prevencii a eliminácii násilia na ženách 
 

Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odborná garantka projektu 
Ľubica Rozborová, koordinátorka projektu a kampane, odbor rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
Barbora Burajová, hlavná manažérka Koordinačno-metodického centra  
pre rodovo podmienené a domáce násilie 
Marta Becerra, programová radkyňa, DG II, Sekcia pre násilie na ženách, Rada Európy 
Andrej Kuruc, expert Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce 
násilie 

 
12:30 – 13:30  Obed 

 
13:30 – 15:30  Politiky založené na dôkazoch v oblasti násilia na ženách 
  

Ole Kristian Hjemdal, vedecký pracovník,  
Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie 
Karol Murdza a Ivana Cipro, Akadémia Policajného zboru,  
Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia na ženách 
Slávka Karkošková, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  
Znalecké posudzovanie domáceho násilia v poručenských sporoch o deti 
Zuzana Očenášová, expertka Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a 
domáce násilie, Vzťah matka - dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách 
Apolónia Sejková, riaditeľka OZ MyMamy, Práca  s deťmi s ohľadom na potrebu posilnenia 
vzťahu matka/dieťa v Bezpečnom ženskom dome 

 
15:30 – 16:00  Diskusia a záver  

 
Moderátorka konferencie: Katarína Brychtová 


