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1.  VÝCHO D ISK OVÁ   S IT UÁC IA  P RE  T VO RB U 

RE G IONÁ LN EHO A KČN ÉHO PL ÁNU  

Násilie na ženách predstavuje najvýraznejšiu formu porušovania ľudských práv žien. 

Napriek odhadovanému vysokému výskytu má nielen na Slovensku, ale i v celej Európe a v 

globálnom meradle, vysokú mieru latencie. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa 

pácha doma za zatvorenými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia. Samotné 

deti sú pritom rovnako obete, či už priamo zasiahnuté násilím alebo prostredím, v ktorom 

vyrastajú. Práve citlivosť a náročnosť problematiky takejto formy násilia prispeli k dlhodobej 

tabuizácii témy, ktorá sa až v poslednom desaťročí dostala do pozornosti verejných politík. 

 

Vláda SR schválila Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na 

roky 2014-2019 na svojom zasadnutí 18. decembra 2013. Napriek priebežnému plneniu úloh 

predchádzajúcich akčných pánov a nespornému posunu v problematike násilia na ženách za 

ostatné roky je stále nutné skonštatovať, že na Slovensku chýba systémový prístup a 

koordinované zabezpečenie jednak pomoci ženám zažívajúcim násilie, ale i systematická 

primárna prevencia, teda predchádzanie násiliu. V súčasnosti SR ešte nedosahuje všetky 

medzinárodné štandardy spočívajúce v efektívnom uplatňovaní systematického a celoštátne 

koordinovaného prístupu k problematike násilia na ženách a domáceho násilia, čím je oslabená 

reálna schopnosť zabezpečiť pomoc ženám zažívajúcim násilie. 

 

V snahe zmeniť uvedenú nepriaznivú situáciu a začať riešiť problematiku komplexne a 

systematicky prijala vláda SR materiály zamerané na problematiku násilia na ženách: 

- Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách 

- Národný akčný plán (ďalej len „NAP“) na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 

na roky 2005 – 2008  

- NAP na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 

- NAP na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 

Riešenie problematiky eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách je na národnej 

úrovni v kompetencii rezortov práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva vnútra, spravodlivosti, 

školstva, zdravotníctva  a  ďalších inštitúcií a orgánov, samosprávnych krajov, prostredníctvom 

ich štandardných postupov a politík zameraných na prevenciu, elimináciu a pomoc obetiam 

násilia. V záujme riešenia problematiky násilia na ženách je okrem národnej úrovne dôležitý 

záujem o jej riešenie aj na regionálnej a miestnej úrovni.  

V rámci NP Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách – PPEN2 bola v každom 

regióne v rámci Slovenska v období február – marec 2015 vytvorená pracovná skupina 

multiištitucionálnej spolupráce. Odborníčky v regionálnych pracovných skupinách  vypracovávali 

dotazníky a prípadové štúdie zamerané na rôzne druhy násilia páchaného na ženách, ako aj 

SWOT analýzy svojich inštitúcií, kde zmapovali interné vlastnosti a externé podmienky, popísali 

vlastnosti organizácií, ktoré činnosti konkrétne vytypovaná inštitúcia v tejto oblasti robí, čo by mala 

robiť, vykonávať a nerobí. Venovali sa problémom, s ktorými sa jednotlivé inštitúcie stretávajú 

v oblasti riešenia násilia páchaného na ženách z ich pohľadu. V rámci postupu činností pracovnej 

skupiny bola zmapovaná aktuálna situácia v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách 

v danom regióne, možnosť  a faktory ovplyvňujúce elimináciu násilia na ženách v regióne. 
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Výstupom pracovnej skupiny bol dokument „Multiinštitucionálna spolupráca na Slovensku, ako 

nevyhnutný predpoklad účinnej pomoci ženám zažívajúcim násilie. Súčasný stav a odporúčania. 

Manuál multiinštitucionálnej spolupráce v prípadoch násilia páchaného na ženách.“  

Vzhľadom na záujem o skvalitnenie práce v danej problematike, v nadväznosti na NAP pre 

prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019 bude vytvorený RAP Trenčianskeho 

kraja.  Dokument tohto typu v Trenčianskom kraji v minulosti vytvorený nebol. Pri tvorbe tohto 

dokumentu budú jeho tvorkyne/tvorcovia vychádzať z potrieb žien a ich detí, z odbornej literatúry, 

platnej legislatívy, dostupných európskych a národných politických strategických dokumentov  

a v neposlednom rade zo svojich skúsenosti z praxe.  Dôležitým aspektom pre tvorbu RAP-u bude 

tiež aktuálna situácia v Trenčianskom kraji v kontexte potrieb inštitúcií, ako aj iných aktérov 

a aktérok, ktorých sa dotýka téma násilia. 

Pojmy pre účel RAP-u budú chápané v zmysle definícií Dohovoru Rady Európy o predchádzaní 

násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu nasledovne:  

a) pojmom „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie 

žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za 

následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane 

vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom 

alebo v súkromnom živote;   

b) pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a 

ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi 

bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal 

s obeťou spoločný pobyt; 

c) pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a 

atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov; 

d) pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované 

proti žene, pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy disproporcionálne;  

e) pojmom „obeť“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania špecifikovaného 

v odsekoch a ), b) a d);  

f) pod pojmom „násilie“ sa rozumie násilie v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Dôležitým nástrojom pri tvorbe verejných politík týkajúcich sa oblasti partnerského násilia na 

ženách a domáceho násilia sú aj administratívne dáta. Na národnej úrovni sa téme zberu a 

publikovaniu dát v oblasti partnerského násilia venuje „NAP“ na roky 2014 – 2019.  

K zbieraniu dát v uvedených oblastiach je Slovenská republika viazaná aj viacerými 

medzinárodnými dokumentmi. Zber dát a ich poskytovanie je povinnosťou národných štátov aj na 

základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne 

normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Zber údajov a dát je tiež súčasťou 

Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 

podľa článku 11. Na základe uvedených medzinárodných dokumentov vytvoril Európsky inštitút 

pre rodovú rovnosť (EIGE) 13 indikátorov týkajúcich sa partnerského a sexuálneho násilia na 

ženách, ktorých cieľom je usmerniť zber a poskytovanie štatistických údajov členskými štátmi. 

Indikátory sa týkajú najmä policajných a súdnych štatistík. Na základe vyššie uvedených 

materiálov bola Inštitútom pre výskum práce a rodiny (Očenášová, 2020) predložená správa o 

stave spracovania administratívnych dát v polícii, v súdnictve, na prokuratúre a v zdravotníctve 

„Zber administratívnych dát o partnerskom násilí za rok 2018“. 
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Administratívnym dátam zo zdrojov Prezídia Policajného zboru SR a Ministerstva 

spravodlivosti SR týkajúcich sa násilia v blízkych vzťahoch za rok 2019 sa podrobnejšie venuje 

publikácia Inštitútu pre výskum práce a rodiny „Analýza administratívnych dát o trestnom konaní 

v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky za rok 2019“ 

(Očenášová, 2020). Dáta z policajných aj justičných štatistík vykazujú veľké podobnosti, avšak  

na základe policajných a justičných dát nie je možné stanoviť, aká je miera odsúdenia v pomere k 

počtu stíhaných prípadov, keďže policajné dáta obsahujú menej záznamov ako tie justičné.  

V roku 2017 bol realizovaný „Reprezentatívny prieskum domáceho násilia na Slovensku“ 

(Filadelfiová,  Gerbery, Vittek) o skúsenostiach s násilím zo strany blízkych členov rodiny  na vzorke 

1008 mužov a 1108 žien vo veku 18 – 70 rokov. Zameriaval sa na retrospektívne skúmanie násilia 

v rodine v detstve a na skúsenosti s násilím zo strany blízkych členov rodiny po dovŕšení veku 15 

rokov. Skúsenosť s domácim násilím po veku 15 rokov má pätina slovenských mužov a žien. Zatiaľ 

čo muži sa stretli najmä s násilím zo strany iných blízkych členov rodiny, u žien prevládal ako 

páchateľ násilia ich súčasný alebo bývalý partner. Násilie v partnerskom vzťahu udávalo 6,9% 

respondentov, ale až 16% respondentiek. 

Výsledky prvého  reprezentatívneho výskumu o sexuálnom násilí na ženách na Slovensku 

v roku 2017 boli spracované v správe „Sexuálne násilie na ženách“ (Očenášová, Michalík). Výskum 

bol  realizovaný na vzorke 2 119 žien vo veku 18 – 70 rokov. Zameriava sa na skúsenosti žien so 

sexuálnym násilím pred a po 15 roku života. 71% respondentiek so skúsenosťou so sexuálnym násilím 

ho zažilo zo strany iného muža ako partnera a 38% žien ju zažilo v partnerskom vzťahu. Sexuálne 

násilie má vážne psychické následky a niektoré z nich pretrvávajú dlhodobo. V porovnaní 

s respondentkami bez skúsenosti so sexuálnym násilím vykazujú ženy s takouto skúsenosťou vyššiu 

mieru úzkosti a depresie a nižšiu mieru vnímanej sociálnej podpory a spokojnosti s partnerským a 

sexuálnym životom. Len 15% žien vyhľadalo pomoc niektorej z inštitúcií a len 11,2% ohlásilo prípad 

na polícii.  

 Na základe údajov odboru poriadkovej polície Prezídia PZ bol v roku 2019 v rámci SR 

počet prípadov vykázania osoby zo spoločného z obydlia 892, z toho počet vykázaných mužov 

858, žien 34. V 618 prípadoch sa jednalo o partnerské násilie (68,28%) a v 274 prípadoch 

o domáce násilie (30/72%). 
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2.    S IT UÁC I A  V T RENČ I ANSK OM K RAJ I  V  K ONTE XTE  

P RE VENC IE  A  E L I M INÁC IE  N ÁS L IA  PÁCH ANÉ HO 

NA  ŽENÁC H   

V Trenčianskom kraji absentuje osobitný dokument, špecifická koncepcia/akčný plán, 

ktorý by podporoval regionálnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie násilia na ženách. 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) mal v roku 2009 vypracovanú Koncepciu rozvoja 

sociálnych služieb TSK, kde jedným z východiskových materiálov bol NAP na roky 2009 - 2012 

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách aj Stratégia rodovej rovnosti. V Koncepcii 

bolo jedným z cieľov zefektívniť a skvalitniť sieť poradenských služieb a vybudovať efektívny 

systém krízovej intervencie v TSK s navrhovaným riešením - subjekty poskytujúce sociálne 

poradenstvo pre ostatných občanov (napr. obete násilia, prepustení z výkonu väzby, rodiny s 

deťmi s poruchami správania a pod.) riešiť individuálne vo vzťahu na získanú akreditáciu MPSVR 

SR na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z..  

V roku 2014 bola založená nezisková organizácia LUNA n.o., so sídlom Nábrežná 8, 

Trenčín, ktorá sa počas dvoch rokov venovala vzdelávacej činnosti a podujatiam zameraným na 

vytváranie nových pracovných príležitostí a podporu rastu zamestnanosti: 

- spolupráca s humanitárnou organizáciou Červený kríž, 

- spolupráca s občianskymi združeniami v Trenčianskom regióne v oblasti poskytovania 

sociálnej pomoci a postupné získavania skúseností a mapovanie potrieb v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb, 

- zapájanie sa do charitatívnej činnosti, spolupráca s nízkoprahovým denným centrom v TN 

- spolupráca s občianskym združením TeCeMko, 

- vyhľadávanie finančných zdrojov a možností pre napĺňanie strategického zámeru. 

Na základe získaných poznatkov v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti, sa nezisková 

organizácia LUNA n.o. rozhodla vybudovať zariadenie, ktoré v Trenčianskom kraji absentovalo, 

s orientáciou na poskytovanie odbornej pomoci ženám, obetiam rodovo podmieneného 

a domáceho násilia. Nezisková organizácia vypracovala na základe týchto skutočností svoj 

strategický zámer a v roku 2016 bol neziskovej organizácii LUNA  schválený projekt v rámci 

programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného 

mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Dňa 26.05.2017 začalo zariadenie núdzového bývania – Bezpečný ženský domov LUNA 

ženám zažívajúcim  násilie a ich deťom poskytovať sociálne služby v zmysle Zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení nesk. predpisov. 

Na základe praktických skúseností s cieľovou skupinou získaných prevádzkovaním 

špecializovaného zariadenia „bezpečného ženského domu“, ako aj na základe potrieb 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré vyplynuli z  Monitoring sociálnych služieb pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov1, LUNA n.o. vytvorila  

špecializované poradenské centrum  s cieľom zvýšenia kvality života obetí domáceho násilia v 

zmysle  

_________________________________________________ 

1 http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzby.pdf 

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzby.pdf
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zákona č.448/2008 a v súlade s Európskymi štandardami a medzinárodnými dohovormi 

o ľudských právach. Obetiam domáceho násilia je poskytovaná odborná pomoc -  poradenstvo – 

sociálne (základné, špecializované), psychologické a právne.   

V čase monitoringu chýbalo v Trenčianskom regióne 6 poradenských centier.      

  Dňa 1.5.2018 bola MPSVaR SR udelená akreditácia na odbornú činnosť – 

špecializovaného sociálneho poradenstva podľa §19 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov, zamerané na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 

problémov obetí domáceho násilia a poskytnutie im konkrétnej pomoci.   Bezpečný ženský domov 

LUNA je v súčasnosti jediným subjektom v Trenčianskom kraji, ktoré poskytuje obetiam 

domáceho násilia komplexné služby - ako poradenské centrum, aj ako bezpečný ženský dom.  

Aktuálne má TSK vypracovanú Koncepciu sociálnych služieb TSK na roky 2015-2020, 

aktualizácia 2018. Na základe analýzy v uvedenej Koncepcii sú v Trenčianskom kraji traja 

poskytovatelia sociálnej služby – zariadenie núdzového bývania pre osoby, na ktorých je páchané 

násilie. 

 Poby t o vá  f o rm a  -  z a r i ad en i a  n ú dz o v éh o  bý v an i a  p r e  

ž en y  z až í v a j ú c e  n á s i l i e  

 

LUNA, n.o. - Trenčín 

- zariadenie núdzového bývania  

- poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického 

a právneho poradenstva 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/luna-n.-

o..html?page_id=406953 

 

Krízové centrum Čakanka – Považská Bystrica 

- zariadenie núdzového bývania, zriaďovateľ Mesto Považská Bystrica - krízové centrum 

ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica, SNP 1444/35, 01701 

Považská Bystrica 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/mesto-

povazska-bystrica-snp-1444.html?page_id=61866 

 

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, Lúka  

- zariadenie núdzového bývania, Lúka 1, 916 33 Lúka 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-

byvania/katolicka-jednota-slovenska-pobocka-piestany-luka-1.html?page_id=325184 

 

 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/luna-n.-o..html?page_id=406953
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/luna-n.-o..html?page_id=406953
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/mesto-povazska-bystrica-snp-1444.html?page_id=61866
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/mesto-povazska-bystrica-snp-1444.html?page_id=61866
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/katolicka-jednota-slovenska-pobocka-piestany-luka-1.html?page_id=325184
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/zariadenie-nudzoveho-byvania/katolicka-jednota-slovenska-pobocka-piestany-luka-1.html?page_id=325184
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 Ambu l an tn á  f o rm a  po s ky to v an i a  po r a d en s t v a   p r e  ž en y  

z až í v a j ú c e  n á s i l i e  

 

Poradenské centrum LUNA, n.o. – Trenčín 

- poradenské centrum – poskytovanie základného, špecializovaného sociálneho poradenstva,    

   právneho a psychologického poradenstva,  

- krízová non-stop telefonická linka. 

 

Aliancia žien - cesta späť  

- poradenské centrum v Trenčíne – poskytovanie poradenstva pre ženy zažívajúce násilie a ich 

deti  

- krízová non-stop telefonická linka 

https://alianciazien.wordpress.com/ 

 

Nádej Partizánske, Rudolfa Jašíka 159 

- poradenské centrum – poskytovanie základného sociálneho poradenstva terénnou 

a ambulantnou formou 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/socialne-poradenstvo-zakladne/nadej-

partizanske-rudolfa-jasika-159.html?page_id=287294 

 

Ženy pomáhajú ženám, Partizánske, Februárová 152 

- poskytovanie základného sociálneho poradenstva ambulantnou formou 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/socialne-poradenstvo-zakladne/zeny-

pomahaju-zenam-februarova-152.html?page_id=595808 

 

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 

https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-

nasilie.html?page_id=227676 

 

 N íz k op rah o vé  z a r i ad en i a  v  Tr en č i an s kom  r e g i ón e  

 

Útulok mesta Partizánske OÁZA, Jazmín  n.o., Handlová, Orchidea Bošany 

Útulky (§ 26 zák. 448/2008) poskytujú pomoc pre ľudí bez domova - fyzická osoba v nepriaznivej 

sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže 

doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas. 

https://alianciazien.wordpress.com/
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/socialne-poradenstvo-zakladne/nadej-partizanske-rudolfa-jasika-159.html?page_id=287294
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/socialne-poradenstvo-zakladne/nadej-partizanske-rudolfa-jasika-159.html?page_id=287294
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/socialne-poradenstvo-zakladne/zeny-pomahaju-zenam-februarova-152.html?page_id=595808
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/socialne-poradenstvo-zakladne/zeny-pomahaju-zenam-februarova-152.html?page_id=595808
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie.html?page_id=227676
https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie.html?page_id=227676
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 Z dôvodu skvalitňovania a zefektívnenia práce v oblasti násilia páchaného na ženách, 

s podporou Koordinačno-metodického centra pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách (ďalej 

len „KMC“), v rámci NP Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa začala vytvárať 

v Trenčianskom kraji pracovná skupina – partnerstvo multiinštitucionálnej spolupráce (ďalej len 

„PMIS“), ktorá sa od svojho vzniku v druhej polovicu roku 2019 stretla 2x so zástupkyňami 

zainteresovaných inštitúcií (TSK, BŽD LUNA, MsÚ). PMIS malo v roku 2019 okrem koordinátorky 

len jednu kmeňovú členku - zástupkyňu Mesta Trenčín. V roku 2020 bol tím rozšírený 

o zástupkyne ďalších inštitúcií. Okrem kmeňových členiek PMIS nadviazalo PMIS spoluprácu aj 

s VÚC Trenčín a Okresnou prokuratúrou Trenčín, zástupkyne týchto inštitúcií potvrdili spoluprácu.  
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 SW OT  an a l ý z a  

V rámci činnosti PMIS bola spracovaná aj nižšie uvedená SWOT analýza situácie v Trenčianskom 

regióne týkajúca sa oblasti násilia páchaného na ženách a ich deťoch ako  

Silné stránky 

- Zvyšovanie informovanosti odbornej verejnosti o 

problematike každoročným organizovaním odbornej 

konferencie BŽD LUNA a ÚPSVaR Trenčín 

- Fungujúca vzájomná spolupráca BŽD so 

štátnou políciou Trenčín, MsP Trenčín, SPODaSK,  

MsÚ Trenčín – útvar sociálnych vecí (20 nájomných 

bytov) 

- Existujúce osobné vzťahy medzi jednotlivcami 

v rámci inštitúcií 

- Existujúci priestor pre sieťovanie 

- Existujúce fungujúce  služby v Trenčianskom regióne 

(krízové centrum, BŽD, poradenské centrá, krízové 

linky) 

- Komplexnosť poskytovaných služieb – bezpečné 

bývanie, bezplatné poradenstvo-sociálne, právne, 

psychologické 

- Spolupráca potravinovej banky so zariadeniami 

núdzového bývania 

- Poskytovanie pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich 

deťom  prostredníctvom sociálneho šatníka 

zriadeného na ÚPSVaR Trenčín – oblečenie, obuv, 

kočíky pre novorodencov… 

- Potenciál rozvoja služieb 

- Potenciál rozvoja kvalifikácie pracovníkov 

pomáhajúcich profesií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slabé stránky 

- Nezáujem, nadmerné pracovné vyťaženie, nedostatok 

personálu, nedostatok motivácie pre multiinštitucionálnu 

spoluprácu so zámerom vytvorenia RAP, zo strany 

niektorých zainteresovaných inštitúcií (pediatria, polícia, 

VÚC…) 

- Nedostatok organizácii poskytujúcich komplexnú 

podporu a ochranu ženám zažívajúcim násilie a ich 

deťom Absencia stabilného a postačujúceho financovania 

poskytovania komplexnej podpory a ochrany žien a ich 

detí pred násilím 

- Absencia odbornej pomoci pre ženy zažívajúce násilie a 

ich deti zo strany pracovníkov zainteresovaných inštitúcií 

- Absencia systémového vzdelávania odborných 

zamestnancov organizácií poskytujúcich komplexnú 

pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom 

- Absencia systémového vzdelávania pracovníkov 

zainteresovaných inštitúcií 

- Nedostatočná scitlivenosť a odbornosť pracovníkov  

zainteresovaných inštitúcií 

- Všeobecné bagatelizovanie problematiky domáceho a 

rodovo podmieneného násilia  

- Nedostatočná osveta verejnosti v oblasti rodovej rovnosti 

– (výroky typu: „zastavme zlo z Istambulu“ hovoria za 

všetko) 

- Nedostatočná informovanosť verejnosti o existujúcich  

organizáciách  a poskytovaných službách ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom 

- Bagatelizovanie faktu, keď je dieťa „LEN“ svedkom 

domáceho násilia 

- Absencia strategických materiálov, metodík, smerníc a 

postupov všeobecne zaväzujúcich k poskytovaniu 

dostatočne rozsiahlych a odborných služieb pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti 

- Absencia monitoringu problematiky domáceho násilia 

v Trenčianskom kraji a jeho dopadov na rodinu   

- Nedostatočná a nesystematická spolupráca 

zainteresovaných subjektov 

- Systémovo  nie je riešená situácia obetí 

rodovopodmieneného násilia – žien alkoholičiek – 

nepracujú, dlh na zdravotnej poisťovni, nemôže sa liečiť – 

kontraindikácia na prijatie do ZNB 

- Nie je systémovo riešené financovanie bezpečných 

ženských domov 
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Príležitosti 

 

- zvyšovanie informovanosti laickej aj odbornej 

verejnosti o zariadeniach poskytujúcich 

špecializované služby (napr. BŽD LUNA a Aliancii 

žien) prostredníctvom distribúcie informačných 

letákov, cez sociálne siete na úrady, k lekárom, do 

nemocníc na jednotlivé oddelenia, na políciu, do 

škôl...)  

- primárna prevencia -  realizácia cyklu workshopov na 

základných aj stredných školách, tiež motivácia 

k empatii k pomoci  

- pilotný preventívny program „Dospievam a čo teraz?“ 

na ZŠ pre deti vo veku 13-15 rokov so zameraním na 

sexualitu, sexuálne násilie 

- zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 

v organizáciách poskytujúcich podporu a ochranu 

formou špecializovaných tréningov a výcvikov 

odborných pracovníkov/ pracovníčok, ktorí/ ktoré 

poskytujú špecializované poradenstvo a formou 

vzdelávacích aktivít pre pomáhajúce profesie 

- nadviazanie spolupráce s VÚC a schválenie RAP-u na 

zastupiteľstve VÚC 

- nadviazanie spolupráce s  Okresnou prokuratúrou 

Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad 

Váhom 

- nadviazanie spolupráce s mediačnými a probačními 

úradníkmi v Trenčianskom kraji 

- nadviazanie spolupráce s advokátmi z radov 

opatrovníkov 

- vypracovanie jednoduchého, jasného, stručného, 

zrozumiteľného postupu – manuálu koho 

kontaktovať, v akej súvislosti s cieľom zefektívniť 

poskytovanie pomoci týraným ženám a ich deťom  

- zlepšenie dostupnosti financovania poskytovaných 

služieb zo zdrojov TSK, fondov EÚ, štátne dotácie – 

špecificky určené na pomoc obetiam násilia 

- monitoring výskytu násilia na ženách v TN kraji  

- vzdelávanie na ZŠ  a SŠ – rodová rovnosť  

 

 

 

Ohrozenia 

 

- nedostatočné vedomosti, informácie a scitlivenie v danej 

problematike zamestnancov/zamestnankýň policie – 

vzdelávanie je zväčša jednorazové, nie systematické a 

pravidelné 

- nedostatok tréningov a výcvikov pre odborných 

zamestnancov so zameraním na krízovú intervenciu, 

komunikačné zručnosti potrebné pre prácu s obeťami 

domáceho násilia 

- neustála fluktuácia zamestnancov/zamestnankýň policie, 

zamestnancov/zamestnankýň SPODaSK…. (ľudia, ktorí 

prešli nejakým, aj keď jednorazovým vzdelaním, 

odchádzajú, prichádzajú noví v uvedenej problematike 

nezorientovaní, čo môže mať za následo frustráciu, 

vyhorenie…) 

- nedostatok zaangažovaných odborníkov 

- nájomné byty – vysoký nájom, využitie je časovo 

obmedzené – maximálne 3 roky 

- nesystematická, nekoordinovaná výmena informácii, 

spolupráca jednotlivých pomáhajúcich profesií  

- bagatelizácia problematicky verejnosťou všeobecne, 

nezáujem o problematiku rodovej rovnosti a násilia, 

zotrvávanie v stereotypných presvedčeniach.  

-  geografická nedostupnosť poskytovaných služieb  

- nedostatočné povedomie žien o možnostiach pomoci  

- nedostatočná finančná podpora zo strany regiónu, 

EÚ,štátu 

- byrokratické zaťaženie pomáhajúcich pracovníkov – 

kvantita na úkor kvality 
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 C IE LE   RE G I ONŃ EHO AKČN ÉH O PL ÁN U 

TRE NČ I ANSK EHO K RAJ A   

Cieľom RAPu Trenčianskeho kraja je zlepšenie systému podpory a ochrany žien zažívajúcich 

násilie  a ich detí v regióne prostredníctvom rozvoja týchto zadefinovaných oblastí: 

1. OSVETA a VZDELÁVANIE zvyšovaním povedomia o problematike domáceho násilia, 

systematickým vzdelávaním pracovníkov pomáhajúcich profesií, učiteľov, pracovníkov PZ, 

pracovníkov justície, zdravotníkov....  „scitlivovanie“, propagáciou existujúcich služieb  a 

monitoringom situácie s domácim násilím – štatistické údaje, prieskum verejnej mienky, 

zjednotenie monitoringu.  

2. MULTIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA v regióne za účelom vzájomnej výmeny informácii 

v danej oblasti, hľadanie najefektívnejších spôsobov pomoci v procese poskytovania 

komplexnej podpory a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.  

3. PODPORA A ROZVOJ SIETE SUBJEKTOV POSKYTUJÚCICH SLUŽBY KRÍZOVEJ 

INTERVENCIE - telefonické krízové linky nonstop (24/7/365) – poskytovanie sociálneho, 

psychologického a právneho poradenstva, dištančná forma poskytovania krízovej intervencie 

– mail, chat , terénna sociálna práca, ambulantné poradenstvo, pobytová forma pomoci.  

4. ZVYŠOVANIE ODBORNOSTI A EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB  - špecifickými 

tréningami, vzdelávacími aktivitami, výcvikmi pre odborných zamestnancov za účelom 

prehĺbenia vedomostí a zručností pri práci so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. 

5. SOCIÁLNA INTEGRÁCIA (návrat do bežného života) žien a ich detí, na ktorých bolo páchané 

násilie – pomoc k svojpomoci.  

 Ak t i v i t y  n a  d o s i ah n u t i e  c i e ľ a  v  o b l a s t i  O SV E TA  

A  V Z DE LÁV AN IE   

Aktivita 3.1.1 
Preventívne programy, besedy, prednášky, diskusie na tému násilia pre 

žiakov a študentov ZŠ, SŠ, VŠ 

Zodpovedný 

KR PZ TN – oddelenie komunikácie a prevencie 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v TN 

kraji , ÚPSVaR Trenčín 

LUNA, n.o. 

IVPR - KMC  

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia 
Počet zrealizovaných preventívnych programov, besied, prednášok, 

diskusii, počet účastníkov/  účastníčok.  
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Aktivita 3.1.2 

Kultúrne a športové podujatia – koncert, benefičný beh, cvičenie na 

podporu žien, hokejový zápas so zameraním na zvyšovanie povedomia 

o problematike násilia páchaného na ženách a ich deťoch 

Zodpovedný 
Mesto Trenčín, Sportkemp, o.z., Lady’s club, LUNA, n.o., Hokejový klub 

Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske osvetové stredisko 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Výstup  Počet podujatí, počet účastníkov/ účastníčok 

Aktivita 3.1.3 

Zabezpečenie propagačných materiálov zameraných na problematiku 

násilia páchaného na ženách a ich distribúcia so zameraním na osvetu 

laickej aj odbornej verejnosti i propagácie existujúcich a fungujúcich 

služieb 

Zodpovedný 
 LUNA, n.o., ÚPSVaR Trenčín, Aliancia žien – Cesta späť, Krajský súd 

Trenčín   

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Výstup Počet informačných letákov, prezentačných materiálov ... 

Aktivita 3.1.4 
Primárna prevencia a propagácia existujúcich a fungujúcich služieb 

prostredníctvom webových stránok inštitúcii  

Zodpovedný 
LUNA, n.o., Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, polícia – MsP, 

KRPZ 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia  Počet článkov a grafík  

Aktivita 3.1.5 
Konferencia na tému Chráňme ženy a deti pred násilím  – pre odborníkov 

i laickú verejnosť  

Zodpovedný 
LUNA n. o. , ÚPSVaR Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, 

Trenčianske osvetové stredisko 

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 



18 

Spôsob hodnotenia Počet podujatí, počet účastníkov/ účastníčok 

Aktivita 3.1.6 

Informovanie laickej verejnosti o problematike násilia páchaného na 

ženách a ich deťoch a propagácia existujúcich a fungujúcich služieb 

prostredníctvom médií – lokálne TV, printové média 

Zodpovedný 
LUNA, n. o., Krajský súd Trenčín, KR PZ Trenčín, Okresný súd Nové 

Mesto nad Váhom   

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet výstupov v médiách (reportáže, články) 

Aktivita 3.1.7 
Systematické vzdelávanie pracovníkov zainteresovaných inštitúcií  

(vzdelávacie aktivity na scitlivovanie) 

Zodpovedný  IVPR- KMC 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia  Počet aktivít, počet účastníkov/ účastníčok  

Aktivita 3.1.8 
Monitoring situácie s domácim násilím – štatistické zisťovanie / aktuálny 

stav  

Zodpovedný Členovia skupiny RAP   

Termín 2020 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Výstup Analýza súčasného stavu 

Aktivita 3.1.9 
Monitoring situácie s domácim násilím – štatistické zisťovanie / priebežný 

stav 

Zodpovedný Členovia skupiny RAP   

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Výstup Analýza, výstupy, odporúčania  
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Aktivita 3.1.10 

Informovanosť laickej verejnosti o možnosti využitia elektronického 

monitorovacieho zariadenia prostredníctvom letákov, 

masovokomunikačných prostriedkov 

Zodpovedný Členovia skupiny RAP 

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Výstup 
Počet informačných letákov, počet výstupov v médiách (tlač, TV, webové 

stránky, rozhlas, ... ) 

 

 Ak t i v i t y   n a  d o s i ah n u t i e  c i e ľ a  v  o b l a s t i  

MU L T I IN Š T I TU C I ON Á LN A  S P OL UP RÁ CA  

Aktivita 3.2.1 
Vzájomné zdieľanie informácii o problematike prostredníctvom 

informačných materiálov (analýzy, štatistiky, reporty, odborné texty, ...)  

Zodpovedný  Členovia skupiny RAP 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia  Počet zdieľaných materiálov  

Aktivita 3.2.2 

Multidisciplinárne pracovné stretnutia odborníkov inštitúcií 

prichádzajúcich do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi 

za účelom efektívnej spolupráce a nachádzania riešení systémových 

nedostatkov v procese poskytovania komplexnej podpory a ochrany 

žien zažívajúcich násilie a ich detí  

Zodpovedný 
IVPR – KMC, ÚPSVaR TN, LUNA n.o., Aliancia žien – Cesta spať, Mesto 

Trenčín, Krajský súd Trenčín  

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Výstup 
Počet multidisciplinárnych stretnutí/ účastníčok, analýza riešených 

otázok, závery, odporúčania/ 
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 Ak t i v i t y   n a   do s i ah n u t i e  c i e ľ a  v  o b l a s t i  PO DP O RA  

A  R OZ V OJ  S I ET E  SUB J EK T OV  P OS KY TUJ ÚC IC H  S LU Ž B Y  

KR Í Z OV EJ  IN TE RV EN C I E   

Aktivita 3.3.1 Prevádzkovanie telefónnej krízovej linky – nonstop (24/7/365)  

Zodpovedný 
Poradenské centrum LUNA, Poradenské centrum Aliancia žien – Cesta 

späť  

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia  Počet uskutočnených poradenských úkonov.  

Aktivita 3.3.2 
Zabezpečenie poskytovania dištančnej formy krízovej intervencie 

prostredníctvom emailu, chatu  

Zodpovedný 
Poradenské centrum LUNA – email + chat,  

Poradenské centrum Aliancia žien – Cesta späť – email  

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Výstup  Počet uskutočnených poradenských úkonov. 

Aktivita 3.3.3 Výkon a realizácia terénnej sociálnej práce. 

Zodpovedný  Poradenské centrum LUNA 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácie 

Výstup  Počet uskutočnených terénnych výjazdov.  

Aktivita 3.3.4 
Poskytovanie komplexných služieb ambulantnou formou - 

poskytovanie sociálneho, psychologického a právneho poradenstva 

Zodpovedný 
Poradenské centrum LUNA, Poradenské centrum Aliancia žien – Cesta 

späť  

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 
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Spôsob hodnotenia Počet uskutočnených poradenských úkonov. 

Aktivita 3.3.5 
Poskytovanie krízovej intervencie vrátane možnosti utajeného 

ubytovania  

Zodpovedný Bezpečný ženský dom LUNA, n.o. 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácie a finančná podpora TSK 

Spôsob hodnotenia  Počet klientok 

Aktivita 3.3.6 

Zabezpečenie sprostredkovania kontaktov krízovej intervencie priamo 

ženám zažívajúcim násilie prostredníctvom distribúcie „vizitiek“ na 

oddelenia PZ  

Zodpovedný LUNA, n.o., Aliancia žien – Cesta späť 

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia Počet distribuovaných „vizitiek“.  

  

 Ak t i v i t y  n a  d o s i ah n u t i e  c i e ľ a  v  ob l a s t i   Z V Y Š OV AN IE  

ODB O RN OS T I  A  E FE K T ÍV N OS T I  P OS KY T OV AN Ý C H  S L UŽ I EB  

Aktivita 3.4.1 
Systematické vzdelávanie pracovníkov pomáhajúcich profesií  

(vzdelávacie aktivity, výcviky, špecializované tréningy, ... ) 

Zodpovedný  IVPR- KMC 

Termín   2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácie 

Spôsob hodnotenia  Počet aktivít, počet účastníkov/ účastníčok 
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 Ak t i v i t y  n a  d o s i ah n u t i e  c i e ľ a  v  ob l a s t i   SO C I ÁLN A  

I N TEG R ÁC IA  

Aktivita 3.5.1 

Informovanosť a osveta pre ženy zažívajúce násilie o možnostiach a 

podmienkach osobného bankrotu formou osobného poradenstva, 

informačných  letákov, médií. 

Zodpovedný Členovia skupiny RAP, Centrum právnej pomoci  

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia 
Počet zrealizovaných konzultácii, informačných letákov, počet 

výstupov v médiách (tlač, TV, webové stránky, rozhlas, ... ) 

Aktivita 3.5.2 

Podpora a rozvoj informovanosti a finančnej gramotnosti žien 

zažívajúcich násilie formou osobného poradenstva a informačných 

letákov (finančný plán, štátne sociálne dávky, jednorazová dávka 

v hmotnej núdzi, evidencia uchádzačov o zamestnanie...) 

Zodpovedný  Členovia skupiny RAP 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Výstup Počet zrealizovaných konzultácii, informačných letákov 

Aktivita 3.5.3 

Informovanosť a osveta pre ženy zažívajúce násilie v oblasti bývania – 

možnosť pridelenia nájomného bytu od Mesta Trenčín na základe 

žiadosti, formou osobného poradenstva, letákov, webových stránok 

Zodpovedný  Členovia skupiny RAP 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Výstup 
Počet zrealizovaných poradenstiev, informačných letákov, 

informačných článkov na webových stránkach 

Aktivita 3.5.4 

Pomoc a poradenstvo obetiam násilia s cieľom – rozvoja sociálnych 

kompetencií, zvyšovania sebavedomia, sebahodnoty prostredníctvom 

cieleného programu (v zariadení núdzového bývania + poradenské 

centrum) 
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Zodpovedný 
BŽD LUNA, Poradenské centrum LUNA, Poradenské centrum Aliancie 

žien – Cesta späť.  

Termín 2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia  Počet zrealizovaných poradenstiev 

Aktivita 3.5.5 
Dlhodobá podpora žien prostredníctvom online poradenstva – email, 

messenger  

Zodpovedný 
BŽD LUNA, Poradenské centrum LUNA, Poradenské centrum Aliancie 

žien – Cesta späť (email) 

Termín  2020-2022 

Zdroje financovania  Vlastné zdroje organizácií 

Spôsob hodnotenia  Počet zrealizovaných konzultácii 
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4.  ZÁVE RY  A  O DP O RÚČ AN I A  

Regionálny akčný plán pre Trenčiansky kraj predstavuje dokument, ktorý vychádza  

z teoretickej bázy dokumentov  (Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich 

násilie, Metodika k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich 

deťom, Manuál multiinštitucionálnej spolupráce v prípadoch násilia páchaného na ženách, 

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách, Národný 

akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách), 

z analýzy a poznania aktuálnej situácie týkajúcej sa možností pomoci ženám zažívajúcim násilie 

v Trenčianskom kraji a praktických skúseností a poznatkov jednotlivých členiek skupiny 

multiinštitucionánej spolupráce podieľajúcich sa na tvorbe predmetného RAP pre Trenčiansky 

kraj.  

SWOT analýza situácie v Trenčianskom regióne týkajúca sa oblasti násilia páchaného na 

ženách a ich deťoch odzrkadľuje silné i slabé stránky nášho regiónu v riešení tejto problematiky. 

Môže byť teda vodítkom pre posilnenie silných stránok, rozvoj príležitostí, elimináciu slabých 

stránok a redukciu hrozieb. Identifikované boli viaceré problematické oblasti, obmedzenia, 

prekážky, vďaka čomu máme prehľad o aktuálnej situácii, čo predstavuje prvý krok k možnej 

pozitívnej zmene k lepšiemu.  

Cieľom RAP pre TN kraj je na základe identifikovaných nedostatkov zlepšenie  systému 

podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v regióne prostredníctvom rozvoja piatich 

zadefinovaných oblastí:  

 

1. Osveta a vzdelávanie 

V tejto oblasti boli v priebehu procesu tvorby RAP identifikované nedostatky týkajúce sa najmä 

nedostatočnej osvety a informovanosti verejnosti o danej problematike, absencie systémového 

vzdelávania, nedostatočnej scitlivenosti odborníkov voči problematike násilia. Ale tiež vidíme 

slabiny v tom, že problematika násilia je často bagatelizovaná.  Zmenu situácie plánujeme 

dosiahnuť prostredníctvom aktivít zadefinovaných v RAP-e Trenčianskeho  kraja: 

-  osveta o problematike domáceho násilia – verejnosť i pracovníci pomáhajúcich profesii,  

- dostať tému domáceho násilia najmä do povedomia bežnej, laickej verejnosti formou  

    letákov, prednášok, výstupov v médiách,  

- systematické vzdelávanie, „scitlivovanie“, propagáciou existujúcich služieb a monitoringom  

   situácie s domácim násilím, ... . 

 

2. Multiinštitucionálna spolupráca   

Spolupráca medzi zaintersovanými subjektmi, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu prichádzať 

alebo prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie funguje často len na báze ľudských 

vzťahov konkrétnych ľudí, ktorí v jednotlivých inštitúciách pracujú. Takže sa nedá hovoriť 

o systematickej multiinštitucionálnej  spolupráci.  Preto odporúčame vytvoriť sieť odborníkov na 

rôznych pracoviskách, ktorí poznajú problematiku, postupy a sú schopní navzájom na vysokej 

úrovni kooperovať a riešiť jednotlivé prípady, organizovať pracovné stretnutia s odborníkmi, 

ktorých cieľovou skupinou sú obete domáceho násilia, či už ženy alebo deti, zjednotiť metódy 
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práce a postup pomoci, výmena skúseností, sieťovanie, multidisciplinárne stretnutia pracovníkov 

pomáhajúcich profesií v širšom rámci. 

 

3. Podpora a rozvoj siete subjektov poskytujúcich služby krízovej intervencie 

Zásadným nedostatkom siete subjektov poskytujúcich služby krízovej intervencie, resp. subjektov 

poskytujúcich komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie je nedostatok finančných 

prostriedkov. Financovanie činnosti je najmä vďaka národným projektom, grantom a podobne, 

ktoré je časovo ohraničené. Uvedená situácia spôsobuje z dlhodobého hľadiska permanentnú 

neistotu existencie subjektov. To má za následok nedostatok organizácií poskytujúcich služby 

krízovej intervencie a absenciu odbornej pomoci.  Aj napriek nedostatočnému a nestabilnému 

finančnému zázemiu prostredníctvom už existujúcich subjektov zabezpečiť poskytovanie rôznych 

foriem krízovej intervencie. Dôležitou aktivitou je tiež zabezpečenie odborného vzdelávania osôb 

poskytujúcich krízovú intervenciu ženám zažívajúcim násilie. 

 

4. Zvyšovanie odbornosti a efektívnosti poskytovaných služieb  

V systéme komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie má odbornosť a efektívnosť 

poskytovaných služieb nevyčísliteľnú hodnotu. Preto je nedostatok odborných zamestnancov, 

ktorí sú ochotní sa tejto problematike venovať a špecializovať sa alarmujúci. Absentuje 

systematické vzdelávanie odborníkov pomáhajúcich profesii, odborníci nie sú adekvátne finančné 

ohodnotení, preto práca v sociálnej oblasti stráca na „popularite“ . K zlepšeniu situácie prispejú 

aktivity zamerané na realizáciu systematického vzdelávania pracovníkov pomáhajúcich profesií 

prostredníctvom vzdelávacích aktivít, výcvikov a špecializovaných tréningov. 

 

5. Sociálna integrácia – pomoc k svojpomoci 

Zručnosti a skúsenosti žien zažívajúcich násilie sú v mnohých oblastiach obdivuhodné, nakoľko 

následkom prežitých situácií majú vyvinuté svoje vlastné stratégie s jediným cieľom – s cieľom 

prežitia. Na druhej strane to však prináša aj značné obmedzenia v iných oblastiach života – 

nedostatok, prípadne nulová sebahodnota, nedostatočné sociálne kompetencie, nedostatok 

vedomostí a zručností v oblasti finančnej gramotnosti, závislosti....  

Cieľom aktivít je zvýšiť povedomie žien o možnostiach pomoci či už vo veci osobného bankrotu, 

finančnej gramotnosti, možnosti náhradného bývania. Prostredníctvom existujúcich subjektov 

poskytovať dlhodobú podporu žien prostredníctvom online poradenstva,  rozvíjať sociálne 

kompetencie, sebavedomie a sebahodnotu žien zažívajúcich násilie. 

 

Predmetný dokument má slúžiť ako: 

-  nástroj zefektívnenia fungujúcich služieb a pomoci ženám zažívajúcim násilie,  

-  prostriedok skvalitnenia poskytovaných služieb a pomoci ženám zažívajúcim násilie,  

- komplexný pohľad na aktuálnu situáciu v regióne v rámci danej problematiky, vrátane      

   poukázania na nedostatky a možnosti ich eliminovania.  

- pripomienka nevyhnutnosti multiinštitucionálnej spolupráce pri riešení problematiky  

    domáceho násilia, opodstatnenosti vzájomnej spolupráce zainteresovaných inštitúcii  
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    s cieľom poskytnúť potrebnú pomoc, podporu, ochranu v čo najkratšom čase a čo  

    najefektívnejšie.  

 

Regionálny akčný plán pre Trenčiansky kraj je teoretickým východiskom i praktickým 

nástrojom pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Prináša konkrétne aktivity, ktorých 

realizácia bude mať za následok celkové zlepšenie úrovne kvality systému komplexnej podpory 

a ochrany žien zažívajúcich násilie  v Trenčianskom kraji. Ako však z dokumentu vychádza 

nebude to možné bez vzájomnej multiinštitucionálnej spolupráce, pretože aj v tomto prípade platí, 

že: „spoločnými silami dokážeme viac“.  

 

„Spoločne za život bez násilia.“ 
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P r í l o ha  č . 1    Zo z na m  č l e n i ek  p ra c o v ne j  sk u p iny  R AP  

T re nč i a n sk eho  k r a j a  

 

názov organizácie  
zástupca v pracovnej 

skupine 
webová stránka  

LUNA. n.o.  
Mgr. Katarína Čierniková 

Mgr. Tatiana Korgová.  

https://www.bezpecnyzenskydomt

rencin.sk/ 

IVPR-Koordinačno-

metodické centrum pre 

rodovo podmienené násilie 

a domáce násilie 

Dr. Andrea Slobodníková, 

EdD. 
www.ivpr.gov.sk  

Aliancia žien - Cesta späť 
Mgr. et Mgr. Michaela 

Kalafutová 

https://alianciazien.wordpress.com

/ 

Mestský úrad Trenčín  Mgr. Barbara Činčárová  https://trencin.sk/ 

ÚPSVaR Trenčín Mgr. Jana Turáková  
https://www.upsvr.gov.sk/tn.html?

page_id=240879 

Krajský súd v Trenčíne PhDr. Alena Gulánová   

 

 

  

http://www.ivpr.gov.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu 

Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka 

podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk 

http://www.esf.gov.sk/

