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PRÍLOHY  

1. MINIMÁLNE  A  IDEÁLNE ŠTANDARDY EU 

 

ÚROVNE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB  
Druh 

sluţby Základné poţiadavky Ideálne   

štandardy Ľudské práva 

Krízová linka Jedna linka pokrývajúca všetky formy násilia na ţenách 

(NNŢ) alebo jedna pre domáce násilie a jedna pre sexuálne 

násilie. Počet liniek by mal závisieť od počtu obyvateľov. V 
menších krajinách môţe stačiť jedna. V hustejšie osídlených 

štátoch by mala byť aspoň jedna krízová linka v kaţdom 

regióne/kraji. 

Volajúca by mala 

počuť reálny hlas, 

nie záznamník. 
Zaznamenávať 

počet neprijatých 

hovorov. 

•    Zákaz neľudského zaobchádzania, 

EDĽP čl. 3 , MPOPP čl. 6 & VDĽP čl. 

1 
•     Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, 

EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská  platforma 

odst. 124 
(b) & ORE Rec(2002)5 
• Zákaz diskriminácie, CEDAW & 

EÚ Charta čl.21 
Poradenstvo 

a právne 

projekty 

Jedna na 50 000 ţien. 

 

 

 • Zákaz neľudského zaobchádzania, 

EDĽP čl. 3, MPOPP 

čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 

8, EÚ Charta čl.3  
•      Aktívne úsilie na prevenciu,  

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 

odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 

Poradenstvo Jedno centrum  na 50 000 ţien. 
 

Môţe zahŕňať existujúce špecializované sluţby pre ţeny 

zaţívajúce násilie na ţenách (NNŢ) ako napr. BŢD alebo 
krízové centrá pre obete znásilnenia a poradenské centrá, ak 

poskytujú dlhodobé poradenstvo alebo prácu v skupinách. 

V kaţdom krajskom  meste by malo byť jedno poradenské 
centrum. 

 • Právo na primerané štandardy 
zdravotného a lekárského ošetrenia,  

Európska sociálna charta & Európska 

sociálna charta revidovaná čl.11, 
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, 

EÚ Charta čl. 35 

• Zákaz neľudského zaobchádzania, 
EDĽP čl. 3, MPOPP 

čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 

8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 

odst. 124 
(b) & ORE Rec(2002)5 

Dostupnosť/ 

vyhľadávanie 

klientok 

Malo by byť dostupné aspoň pre najväčšie koncentrácie 

menšín a handikepovaných ţien. 
Malo by byť 

nasmerované 

na ţeny, ktoré 
majú 

obmedzený 

prístup k 
sluţbám ako 

napr. Ţeny vo 

väzniciach 
alebo 

psychiatrických 

zariadeniach. 

• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 

14 & Protokol č. 12 , 

čl.1, CEDAW, 
VDĽP čl. 7, & EÚ 

Charta čl.21. 
•      Dodržiavanie práv osôb so 
zdravotným postihnutím, 

EÚ Charta čl. 26. 

Bezpečné 

ţenské domy 

(BŢD) 

V členských štátoch, kde sú BŢD ako najmä/len jediná 

forma sluţby, malo by byť jedno miesto pre 10 000 

obyvateľov. V členských štátoch, kde sú BŢD časťou 
komunitnej stratégie s intervenčnými projektami, by malo 

byť jedno rodinné miesto pre 10 000 ţien.  V kaţdom kraji 

by mal byť aspoň jeden špecializovaný BŢD.  

Tam kde je to 

potrebné, mala by 

byť sluţba BŢD  
dostupná aj pre 

obete násilia “v 

mene cti”, 

nútených 

manţelstiev, 

nútenej ţenskej 
obriezky, 

obchodovania s 

ľuďmi a 
sexuálneho  

napadnutia detí. 

Mali by byť 
dostupné aj ţenám 

z vidieka a 

doprava by mala 
byť zadarmo.  
 

• Zákaz neľudského 

zaobchádzania, 

EDĽP čl. 3, MPOPP 

čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 

8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 
odst. 124 

(b) & ORE Rec(2002)5 
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Krízové centrá 

pre obete 

znásilnenia 

Jedno na 200 000 ţien.  V kaţdom kraji by malo byť aspoň 

jedno Krízové centrum pre obete sexuálneho násilia, 

zamerané predovšetkým na znásilnenie  

 • Zákaz neľudského 

zaobchádzania, 

EDĽP čl. 3, MPOPP 
čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 

8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 
odst. 124 

(b) & ORE Rec(2002)5 
• Právo na primerané štandardy 
zdravotného a lekárského ošetrenia, 

Európska sociálna charta & Európska 

sociálna charta revidovaná čl.11, 
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12 

EÚ Charta čl. 35 
Centrá pre 

obete 

sexuálneho 

napadnutia  

Jedno pre 400 000 ţien  Ako vyššie 

ZÁKLADNÉ MINIMÁLNE A IDEÁLNE ŠTANDARDY PODPORNÝCH SLUŢIEB RADY 

EURÓPY 

ÚCTA A DÔSTOJNOSŤ 
Minimálne štandardy   Ideálne  štandardy Ľudské práva 

Ţeny, ktoré vyuţívajú sluţby, majú za kaţdých okolností 
právo na úctu a dôstojnosť 

Osobný kontakt sa musí odohrávať v bezpečnom, 
čistom a príjemnom prostredí. 

•   Rešpektovanie 
dôstojnosti, EÚ Charta 

čl.1, VDĽP čl.1 &  

Miléniová deklarácia 
odst. 6 

Musí byť dodrţiavaná dôvernosť. Akákoľvek písomná 

alebo ústna komunikácia alebo iná informácia obsahujúca 
čokoľvek, čo by mohlo poodhaliť identitu klientky sluţby, 

sa môţe zdieľať len s jej informovaným súhlasom. Jediné 

výnimky sú tieto:   
• ak je ohrozený ţivot, zdravie alebo sloboda klientky 

• ak je dôvod obávať sa, ţe je ohrozené bezpečie 

ostatných a treba ho chrániť 
Tento princíp dôvernosti sa musí klientke vysvetliť pred 

poskytovaním sluţby. 

Všetky záznamy sa musia drţať bezpečne uzamknuté, 

prístupné len pre oprávnené osoby. Sluţby musia 
získať písomný súhlas na uvoľnenie/poskytnutie 

dôvernej informácie a personál musí byť o tomto 

poučený. (mať výcvik)  

• Rešpektovanie 

dôstojnosti, EÚ 
Charta čl.1, VDĽP 

čl.1 &  Miléniová 

deklarácia 
odst. 6 

• Zákaz neľudského 

zaobchádzania, EDĽP 

čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP 

čl.1 
• Úcta k fyzickej a 

morálnej alebo 

psychickej 
nedotknuteľnosti, 

EDĽP čl. 8, EÚ Char- 

ta čl.3 
• Aktívne úsilie na 

prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), 
Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 
• Ochrana osobných 

údajov, EDĽP čl.8 & 
EÚ 

Charta čl.8 

Všetky sluţby musia vychádzať z kultúry princípu: 

nespochybňovať a rešpektovať obeť a brať na 

zodpovednosť násilníka.  

 •   Rešpektovanie 

dôstojnosti, EÚ Charta 

čl.1, VDĽP čl.1 &  
Miléniová deklarácia 

odst. 6 
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BEZPEČIE A OCHRANA 
Minimálne štandardy  Ideálne  štandardy  Ľudské práva 

Bezpečie a ochrana by malo byť prioritou, zásadným kritériom. Týka sa to 

bezpečia ţien, detí a odkázaných osôb týkajúcich sa prípadu a personálu. 
Nejedná sa len o okamţitú ochranu, ale psychické a sociálne bezpečie, vrátane 

sociálnej inklúzie.  

Sluţby by mali byť rovnomerne 

distribuované na celom území  s 
ohľadom na hustotu osídlenia. 

• Právo na život, EDĽP 

čl. 
2, MPOPP čl. 6, VDĽP 

čl.3, EÚ Charta čl.2 
• Zákaz neľudského 
zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP 

čl.1 
• Úcta k fyzickej a 

morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, 
EDĽP čl. 8, EÚ Char- 

ta čl.3 
• Aktívne úsilie na 
prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingká 

platforma odst. 124 (b) & 
ORE Rec(2002)5 

Krízové sluţby by mali byť nepretrţite k dispozícii, dosaţiteľné 24 hodín 

denne a 365 dní v roku. 
 

 

 • Zákaz neľudského 

zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP 

čl.1 
• Úcta k fyzickej a 

morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, 

EDĽP čl. 8, EÚ Char- 
ta čl.3 
• Aktívne úsilie na 

prevenciu, 
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 

Sluţby by mali byť komplexné (holistické) a riadiť sa potrebami klientky. 

Poskytovateľ sluţby by mal byť schopný: 

- poskytnúť  to, čo klientky potrebujú a vyţadujú 

- kde je to moţné, odoslať/ delegovať  klientku k príslušným iným 

odborným sluţbám 

 Ako vyššie 

DOSTUPNOSŤ  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
 

Sluţby by mali byť dostupné pre všetky ţeny. 

Toto  
vyţaduje ich aktívne vyhľadávanie, 

prispôsobenie resp.  

vytvorenie špecializovaných sluţieb pre 
potreby uţívateliek 

(napr. pre migrantky, etické menšiny alebo 
hendikapované  
ţeny) 

Tlmočníčky by mali byť vyškolené na prácu s 

násilím a mali by podpísať dohovor o zachovaní 

dôvernosti. 
Poskytovatelia sluţieb by mali zabezpečiť, aby ich 

zariadenia boli prístupné aj pre ţeny s fyzickým 

sluchovým postihnutím a s poruchou učenia. 
Aktívne vyhľadávanie by malo prebiehať v 

komunitách, ktoré sú skryté (migrantky, postihnuté 

ţeny, lesby, ţeny pracujúce v sex biznise) 

 

•   Zákaz diskriminácie, EDĽP     čl. 14 & 
Protokol č. 12, čl.1, 
CEDAW, VDĽP čl. 7, 
& EÚ Charta čl.21 

•   Záväzok prijať  osobitné opatrenia pre 

odstránenie násilia páchaného na ženách, 
najmä zraniteľných, Pekingská  platforma 

odst. 1261 

Sluţby by mali pracovať podľa pravidiel 

nediskriminácie a rovnakých príleţitostí s 

ohľadom na personál a klientky sluţieb. 

Sluţby by sa mali rozvíjať, aby boli stále viac 

dostupné; 
 
Sluţby by sa mali spájať s ostatnými 

špecializovanými sluţbami pre menšinové 

komunity – mali by mať spoločné vzdelávania - 
tréningy a satelitné/vysunuté sluţby 

•   Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & 
Protokol č. 12, čl.1, 
CEDAW, VDĽP čl. 7, 
& EÚ Charta čl.21 

•   Záväzok vlády zabezpečiť ženám so 

zdravotným postihnutím prístup k 
informáciám a službám ohľadom násilie na 

ženách 

Pekingská platforma odst. 124 
• Dodržiavanie prv osôb so zdravotným 

postihnutím, EÚ 

Charta čl. 26 
• Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej 

a jazykovej diverzity, EÚ Charta čl.22 
Sluţby by mali byť poskytované bezplatne  Tam, kde to nie je moţné, fakturovanie by malo 

podliehať jasnej podmienke, ţe neschopnosť 

uhradiť faktúru by nemala byť dôvodom 

odmietnuť poskytnutie sluţby 

•   Právo na život, EDĽP čl. 
2, MPOPP čl. 6, VDĽP 
čl.3, EÚ Charta čl.2 

•   Zákaz neľudského zaobchádzania, 
EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1. 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 
psychickej nedotknuteľnosti, 

EDĽP čl. 8, EÚ Char- 

ta čl.3 
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• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVA W čl. 4 (c), Pekingská 
platforma odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & 
Protokol č. 12, čl.1, 

CEDAW, VDĽP čl. 7, 

& EÚ Charta čl.21 

DETI  

Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Poskytovatelia sluţieb by mali zohľadňovať 
potreby detí klientok a svoju špeciálnu 

zodpovednosť voči  mladým ţenám a dievčatám 

• Špeciálne sluţby pre deti, dievčatá 
a mladé ţeny 
• Sluţby by mali byť zamerané na 
ochranu detí a personál by mal byť na 

to špeciálne vyškolený 

•   Právo dieťaťa na ochranu, DPD čl. 19, 
Európska sociálna  charta čl. 14, Európska 

sociálna charta revidovaná čl.17, EÚ Charta čl.24 

Deti by nemali byť vyuţívané ako ”tlmočníci/čky” 

svojich matiek  
 Ako vyššie 

PERSONÁL  

Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Personál by mal byť kvalifikovaný a riadne zaškolený: 
•   Minimálne úvodné zaškolenie ako aj nasledujúce trvalé ďalšie 

školenie by mali byť súčasťou pracovnej zmluvy; 
•    Úvodné zaškolenie by malo obsahovať porozumenie rodovej 

dynamike násilia, informáciu o rôznych formách násilia na 

ţenách, o nediskriminácii  a rôznorodosti, o práve na 

spravodlivosť a sociálnom práve; 
•    Tento štandard platí pre všetky profesie v štátnych a 

mimovládnych inštitúciách. Vzdelávať by mali špecializované 

MVO a mali by byť riadne platené; 

Poskytovatelia sluţieb by mali zabezpečiť, 
ţe ich personál bude vzdelaný o súčasnom 

výskume a bude oboznámený s príkladmi 

dobrej praxe. 

Personál by mal mať stálu supervíziu a 

podporu. 

 

•   Zákaz diskriminácie, EDĽP 
čl. 14 & 

Protokol č. 12, čl.1, 
CEDAW1, VDĽP čl. 7, 
& EÚ Charta čl.21 

•   Záväzok vlády dodržovať 

politiku gender mainstreaming, 
Pekingská platforma odst. 124 

 

V ţenských MVO by mali pracovať ţeny a ostatné inštitúcie by 

mali zabezpečiť dostatok ţenského personálu, vrátane tlmočníčok, 

zdravotníčok a policajtiek. 

Nábor personálu by mal odráţať 

rôznorodosť (diverzitu) 

•   Rešpektovanie dôstojnosti, 

EÚ Charta čl.1, VDĽP 
čl.1 &  Miléniová deklarácia 
odst. 6  

•   Rešpektovanie kulturnej, 

náboženskej a jazykovej 
diverzity, EÚ Charta čl.22 

POSILNENIE  

Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb Ideálne  

štandardy 
Ľudské práva 

Sluţby by mali byť riadené demokraticky. Personál aj klientky by mali mať 

moţnosť zúčastňovať sa vedenia. Sluţby mali by zabezpečiť, aby muţská 

dominancia nebola nahradená dominanciou inštitúcie v rozhodovacích procesoch 

klientok. 

 • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ 
Charta čl.1, VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia 

odst. 6. 
• Zákaz diskriminácie, CEDAW, & 

EÚ; Charta čl.21 
Klientky by mali byť informované o svojich právach, napr. Na aké sluţby majú 

nárok, aké sú ich zákonné a ľudské práva.  
 •   Obecné právo prístupu k 

informáciám bez zásahu štátu, EDĽP 
čl.10, VDĽP čl.19 & EÚ Charta čl.11 

Právo klientky na poskytnutie informácie a podpory by nemalo byť podmienené 

oficiálnou sťaţnosťou ani súhlasom vyuţiť akýkoľvek program/skupinu/sluţbu. 

Klientky by mali mať dostatok času na zváţenie informácie, aby mohli urobiť 
informované rozhodnutie. 

 • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ 

Charta čl.1, VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia 
odst. 6 
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 
& 

Protokol č. 12, čl.1, 

CEDAW, VDĽP čl. 7, 
& EÚ Charta čl.21 

Všetky informácie, právne rady a poradenstvo by mali vychádzať z princípu 

posilnenia a  práv obete:  

• Informovaný súhlas by mal predchádzať pred akoukoľvek akciou alebo 

precedúrou; 
• Najlepší záujem klientky by mal byť prioritou pre všetkých poskytovateľov 

sluţieb; 
• Jedine klientka rozhoduje o tom, či podá na políciu trestné oznámenie. 

 

 • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ 

Charta čl.1,VDĽP čl.1, &  Miléniová 

deklarácia 

odst. 6 
• Rešpektovanie slobodného a  

informovaného súhlasu v oblasti 
medicíny, EÚ Charta 

čl.3 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 

8 
• Rešpekt k súhlasu so spracovaním 
osobných údajov, EÚ Charta čl.8 

Klientky by mali mať prístup k vlastným záznamom (zloţke), mať moţnosť 

hodnotiť ich a ţiadať, aby boli vykonané doplnenia a aktualizácie. 
 •   Právo na rešpektovanie 

súkromného ţivota, EDĽP čl.8, 

DOJASOÚ čl.8 & EÚ Charta čl.8 
(2) 
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POSKYTOVANIE SLUŢIEB  

Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb Ideálne  štandardy Ľudské práva 

Všetky sluţby by mali byť autonómne, neziskové a mali by byť 

schopné poskytovať dlhodobú podporu. 
Osobný kontakt s klientkou by mal 

prebiehať v bezpečnom, príjemnom a čistom 
prostredí 

•   Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW 

čl. 4 (c), Pekingská platforma odst. 124 
(b) & ORE Rec(2002)5 

Vláda alebo miestne zastupiteľstvá by mali mať dostatok 

prostriedkov na sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie a ich deti. 
 •   Vládny záväzok vyčleniť dostatočné 

zdroje a rozpočtové položky, Pekingská 
platforma odst.s 124-51 

Všetky sluţby by mali byť zaloţené na pochopení násilia ako 

príčiny a dôsledku nerovnováţneho postavenia ţien. 
Poskytovatelia sluţieb by sa mali podieľať 

na zvyšovaní povedomia v komunite, aby 
zmenili podmienky, na základe ktorých  sa  

násilie akceptuje. 

•   Zákaz diskriminácie, CEDAW2 

 
Sluţby by sa mali vyvíjať k zvyšovaniu pozornosti voči potrebám 

klientok, pýtať sa ich na ich názor a brať ho do úvahy – toto by mala 

byť podstatná časť pravidelných monitorovacích procesov. 

Sluţby by mali; 
•mať vypracovaný jasný postup na podávanie 

sťaţností; 
•snaţiť sa získavať financovanie, aby mohli  
participovať; 
• hľadať externú evaluáciu, ktorej prioritou 

sú  názory klientok 

 

 

Sluţby by mali vypracovať návody a pravidlá na spoluprácu medzi 
inštitúciami (multiagency) 

 

Protokoly a dohovory o porozumení a 
spolupráci  s hlavnými externým 

inštitúciami 

• Zákaz neľudského zaobchádzania, 
EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP 

čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, 

EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu & 

výskum, DEVAW čl. 4 

(c), Pekingská platforma odst. 
124 (b) & ORE Rec(2002) 

Údaje by mali byť zhromaţďované a ukladané systematicky podľa 
demografie klientok a podľa povahy napadnutia, spôsobom, ktorý 

neohrozí právo klientky na dôvernosť (údajov) 

Sluţby by mali pripravovať výročné alebo 
dvojročné správy na základe skúseností 

svojich klientok. 

•   Právo na rešpektovanie súkromného 
ţivota, EDĽP čl.8, CPIAAPD čl.s.5 to 

7 & EÚ Charta čl.8 

 

MINIMÁLNE A IDEÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIFICKÉ SLUŢBY 

 

KRÍZOVÉ TELEFONICKÉ LINKY  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Personál musí byť špeciálne zaškolený na 

prácu so všetkými formami násilia na ţenách.  
Personál by mal byť schopný poskytovať právnu pomoc, 

zdravotné poradenstvo, sociálne právo, finančné 
záleţitosti, zodpovedať otázky o bývaní, a ľudských 

právach. Sluţby by mali vytvoriť a udrţiavať  databázu, 
ktorá by umoţňovala správne delegovanie klientok k 

ďalšej pomoci. 

•   Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 

3, MPOPP čl. 6 & VDĽP 
čl.1 

•   Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 •   

Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), 

Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE 
Rec(2002)5 

Má poskytovať krízovú  pohotovostnú 

podporu a poradenstvo  

Má byť non stop, teda 7 dní v týţdni 24 hodín denne Ako vyššie 

Číslo musí byť dostatočne zviditeľňované, 
uvádzané v telefónnych zoznamoch a 

dostupné v relevantných inštitúciách ako napr. 

nemocnice a zdravotné strediská. 
 

 

 

Sluţby by mala byť poskytovaná v rôznych jazykoch a aj v 
braillovom slepeckom písme. 

• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 
& 

Protokol č. 12 , čl.1, 

CEDAW, VDĽP čl. 7, 
& EÚ Charta čl.21 

• Záväzok šíriť informácie o pomoci 

dostupnej ţenám a rodinám, ktoré sú obeťami 
násilia, Pekingská 

platforma odst. 1251 
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PRÁVNE PORADENSTVOA PRÁVNE ZASTUPOVANIE  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Advokáti/tky by mali mať dostatočné vedomosti o ostatných 

sluţbách a personál by mal byť schopný poskytnúť informácie, 

rady a poradenstvo, ako aj delegovanie na:  

 Podpora  a zdravotnícke sluţby 

 Orgány činné v trestnom konaní     

 Zákonné opravné prostriedky a sluţby 

 Sociálne práva, vzdelanie, príprava na zamestnanie 

 Krátkodobé, dočasné a/alebo stále bývanie 

 Sluţby starostlivosti o dieťa a vzdelávanie k 

rodičovstvu 

 Ochrana detí 

 Sluţby pre alkoholové a drogové závislosti 

 Sluţby pre osoby s postihnutím 

 Prekladateľské sluţby a/alebo sluţby pre imigrantov 

 Štatút ţiadateľky o azyl, azylantky alebo osoby 

s doplnkovou ochranou (Slovenská republika) 

 

Poskytovatelia sluţieb by mali mať pre 

klientky k dispozícii aktuálny zoznam 

kontaktov na: 

 Miestne orgány činné v trestnom 
konaní; 

 Miestne, štátne, alebo národné 

zdroje pre komplexné sluţby ako 
napr. pre migrantky 

•  Miestne právničky/ov, ktoré/í 
pracujú v oblasti NPNŢ, vrátane 

pracujúcich  pro bono (bez poplatkov)  
 

 

 

• Právo vyuţívať sluţby sociálnej 

starostlivosti (Social Charta & Revised 

Social Charta čl.s. 14) 
• Právo na primerané štandardy 

zdravotného a lekárskeho ošetrenia, Social 
Charta & Re  čl.11, CEDAW čl. 12, 

MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35 
• Právo na vzdelanie, vrátane odbornej 
prípravy, EÚ Charta čl.14 
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD čl. 19, 

Social Charta čl. 14, Re  čl.17, EÚ Charta 
čl.24 
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona, 

MPOPP čl. 26, CEDAW čl. 2, VDĽP čl. 7, 
EÚ Charta čl.20 
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & 

Protokol č. 12, čl.1, CEDAW, VDĽP čl. 7, 
& EÚ Charta čl.21 

Advokátky/ti by mali byť schopné vysvetliť procesy v trestnom 

konaní a občianskom konaní, moţnosti podávania trestných 

oznámení a práva klientky.  

Právničky (právne poradkyne) by mali 

mať pracovné vedomosti o miestnom 

súde a o moţnostiach miestnej právnej 

odozvy.  

• Právo na rovnakú ochranu zo zákona, 

MPOPP čl. 26, CEDAW čl. 2, 

VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20 
• Vládny záväzok poskytnúť ženám, ktoré 

sú vystavené násiliu, prístupom k  

mechanizmov spravodlivosti, Pekingská 
platforma odst. 124 

Finančné zdroje pre sluţbu právneho poradenstva nesmú 

ohroziť jeho nezávislosť.   

 

 •   Zohľadnenie ochrany osobných dát, 

EDĽP čl.8 & EÚ Charta čl.8 

 • V krízových situáciách, najmä v 
prípadoch sexuálneho násilia, by mala 

mať kaţdá klientka moţnosť hovoriť s 

právničkou pred policajným 
výsluchom a odovzdaním dôkazov.  

• Právničky by mali byť schopné 

reagovať na poţiadavky polície a 
klientky o spoluprácu rýchlo. 

 

• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta 
čl.1, VDĽP čl.1, &  Miléniová 

deklarácia odst. 6 

• Vládny záväzok vytvárať a posilňovať 
inštitucionálne mechanizmy, aby ženy 

a dievčatá mohli hlásiť násilné činy proti 

nim 
v bezpečnom a dôvernom prostredí, bez 

strachu z odplaty odst. 124 

 Sprevádzanie na stretnutia s 
ostatnými sluţbami by malo byť 

základnou časťou právneho 

poradenstva 

 

 V prípadoch pokračujúceho násilia by 
právne poradenstvo malo v spolupráci 

s klientkou sluţby viesť k vytvoreniu 
bezpečnostného plánu, pravidelne ho 

sledovať a aktualizovať. 

 

 Poskytnutie komplexných (holistických 

) sluţieb by malo zahŕňať krízovú 
telefónnu linku, drop-in sessions,, 

svojpomocné skupiny, prácu na prípade 

a dlhodobú podporu. 

 

 

Príprava právnych poradkýň by mala mať minimálne 30 hodín  a 

mala by pokrývať témy:  

 Rodová analýza NNŢ; 

 Techniky krízovej intervencie; 

 Zachovanie dôvernosti ; 

 Komunikačné zručnosti  a techniky krízovej intervencie; 

 Ako robiť patričné vhodné delegovanie k iným sluţbám  

 Informácie o traume, vyrovnaní sa s ňou a o preţití; 

 Prehľad o systéme občianskeho a trestného práva; 

 Aktualizácia a revízia príslušných zákonov štátu; 

 Dostupnosť miestnych  a štátnych zdrojov 

 Nediskriminácia a rôznorodosť; 

 Posilnenie; 

 • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta 

čl.1, VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
• Ochrana osobných dát 

data, EDĽP čl.8 & EÚ Charta čl.8. 

• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & 
Protokol č. 12, čl.1, CEDAW, VDĽP čl. 

7, 

& EÚ Charta čl.21 

• Záväzok uplatňovať gender mainstreaming 

a tvoriť, zdokonaľovať, rozvíjať alebo 

financovať vzdelávacie programy, 
Pekingská platforma odst. 124 – viď Core 

Standards 
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PORADENSTVO  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Poradenstvo by malo pripravovať individuálne plány činnosti 
s klientkou a sústrediť sa na jej bezpečie, podporu a praktické 

potreby. 

Má byť stanovený minimálny 
čas, za ktorý klientka dostane 

poradenstvo 

• Právo na primerané štandardy zdravotného a 
lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  čl.11, 

CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), 

Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
Príprava poradkýň  by mala trvať minimálne 30 hodín  a mala 

by pokrývať témy:  

• Rodová analýza NNŢ; 
• Techniky krízovej intervencie; 

• Trauma, vyrovnanie sa s ňou a preţitie; 

• Pochopenie well being a sociálnej inklúzie; 
• Zachovanie dôvernosti informácií ; ( o informáciách) 

• Komunikačné zručnosti  a  techniky krízovej intervencie; 

• Prehľad o systéme občianskeho a trestného práva; 
• Aktualizácia a revízia príslušných zákonov štátu; 

• Dostupnosť miestnych  a štátnych zdrojov 

• Nediskrimináca a rôznorodosť; 
• Posilnenie. 

 

 • Právo na primerané štandardy zdravotného a 

lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  čl.11, 

CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35 
• Záväzok uplatňovať gender mainstreaming a tvoriť, 

zdokonaľovať, rozvíjať alebo financovať vzdelávacie 

programy, Pekingská Plat- form odst. 124 – viď Core 
Standards 
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP 

čl.1, 
• &  Miléniová deklarácia odst. 6 
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12, 

čl.1, 
CEDAW, VDĽP čl. 7, & EÚ Charta čl.21 
• Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej 

rozmanitosti, EÚ Charta čl.22 
• Právo na rešpektovanie súkromného ţivota 

vate life, EDĽP čl.8, DOJASOÚ čl.8 & EÚ 

Charta čl.8 
Odporúčania (delegovanie) na iné terapeutické sluţby by malo 

byť iba  k odborníčkam, ktoré majú dostatočne špecializované 

pracovné skúsenosti alebo vzdelanie o oblasti NNŢ 

 

 •   Právo na primerané štandardy zdravotného a 

lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  čl.11, 

CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35 

Klientky majú mať prístup k individuálnemu aj skupinovému 
poradenstvu 

 Ako vyššie 

VYHĽADÁVANIE KLIENTOK  

 Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Vyhľadávanie by sa malo uskutočňovať pre skupiny, ktoré sú ohrozené 

sociálnym vylúčením alebo majú sťaţený prístup k sluţbám, ako aj 
menšiny. Informačné materiály majú byť pripravené vo formáte, ktorý 

sa k nim ľahko dostane.   

 

 

• Vyhľadávanie sa má uskutočňovať pre 

identifikované ohrozené osoby, osoby vylúčené 
alebo také, ktoré majú sťaţený prístup k sluţbám. 

• Rozšírenie vyhľadávacej činnosti sa môţe 

odohrávať aj v spolupráci s inými inštitúciami v 
ich vysunutých  kanceláriách a v kostoloch, 

školách a iných miestach v rámci komunity. 

• Zákaz diskriminácie, 

EDĽP čl. 14 & 
Proto 12 , čl.1, VDĽP 

čl. 7, & EÚ Charta 

čl.21 
• Rešpektovanie kultúrnej, 

náboženskej a jazykovej 

rozmanitosti, EÚ Charta 
čl.22 

Personál má byť vyškolený na (multi)kultúrnu spôsobilosť. Tlmočníci/čky majú byť primerane školené a 

skúsené. 
Ako vyššie 

INTERVENČNÉ PROJEKTY  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Na začiatku intervenčných projektov by 
malo byť partnerstvo medzi inštitúciami.  

Medzi organizáciami by mali byť jasné dohovory a 
písomné zmluvy o zbere údajov a výmene informácií 

medzi organizáciami 

•   Aktívne úsilie na prevenciu, & Výskum, DEVAW čl. 4 (c), 
Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 

Všetky intervencie by mali byť 
koordinované MVO zameranými na 

podporu ţien. 

 •   Záväzok uplatňovania gender mainstreamingu, 
Pekingská platforma odst. 124 –  viď Core Standards 

Spolupráca polície a súdov s 

intervenčnými projektmi by mala byť 
povinná. 

Poskytovatelia sluţieb by mali mať aktívny postup v 

obhajobe jednotlivých prípadov ako aj pri obhajobe 
systému podpory práv klientok.  

• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP 

čl.3, EÚ Charta čl.2 
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
Medzi spolupracujúce inštitúcie by mali 

patriť minimálne zdravotné a sociálne 

sluţby. 

 •   Právo na primerané štandardy zdravotného a 

lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  čl.11, 

CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35 
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BEZPEČNÝ ŢENSKÝ DOM (BŢD)  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Sluţby v BŢD by mali poskytovať ţeny.  • Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
Bezpečie obyvateliek posilňuje utajená 

adresa a bezpečnostné opatrenia a 

monitoring. 

Pre návštevníkov by mali existovať  

písomné pravidlá (tam, kde sú návštevy 

povolené), aby bolo jasné, ţe rozumejú 
princípom utajenia BŢD. 

• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP 

čl.3, EÚ Charta čl.2 
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
Ak BŢD nemá dostatok miest, alebo 

sluţby nie sú k dispozícii, BŢD by mal 
klientke pomôcť nájsť vhodné bezpečné 

náhradné ubytovanie. 

Náhradné ubytovanie by malo byť 

porovnateľné s bezpečím v BŢD a s 
rovnakými pravidlami utajenia. 

• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP 

čl.3, EÚ Charta čl.2 
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12, čl.1, 

CEDAW, VDĽP čl. 7, & EÚ Charta čl.21 
Odmietnuť prijatie alebo znovu prijatie 
klientky sa môţe IBA ak sa prišlo k 

závaţným porušeniam pravidiel alebo 

ohrozeniu bezpečia ţien a detí.   
 

 

 • Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 

Sluţby majú byť poskytované na takú 

dlhú dobu, ako ich klietka potrebuje. 
 Ako vyššie 

Úroveň personálu má byť dostatočná na 
poskytovanie potrebných sluţieb pre 

práve ubytované  klientky a ich deti.  

 Ako vyššie 

Kaţdá klientka má dostať krízovú pomoc a 
podporu a bezpečnostný plán.  

• Má poskytovať informácie o právach 
klientok a ich povinnostiach (vrátane 

opatrení na dôvernosť informácií) do 24 

hodín od prijatia. 
• Pravidlá by mali byť vysvetlené 

povzbudzujúcim spôsobom. 

Ako vyššie 
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Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Do 3 – 7 dní od prijatia klientky by mali  byť spísané jej 

potreby. Mali by obsahovať: 
• potreby týkajúce sa zdravia; 
• detí; 
• bývania;  

• právnych moţností; 
• finančnej podpory a jej moţností; 

• prípravu na zamestnanie a vzdelanie; 

  

 

  Pre ţeny závislé na návykových látkach by 

mali byť vytvorené  špeciálne bezpečné 

domy.  

• Právo na primerané štandardy 

zdravotného a lekárskeho ošetrenia, 

Social Charta & Re  čl.11, CEDAW 
čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 

35 
• Právo vyuţívať sluţby sociálnej 
starostlivosti 

(Social Charta & Revised Social 

Charta čl.s. 14) 
• Právo na vzdelanie, vrátane 

odbornej prípravy, EÚ Charta čl.14  
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 

čl. 19, 

Social Charta čl. 14, Re  čl.17, EÚ 
Charta čl.24 

Mali by vedieť poskytnúť (alebo odporučiť) právne 

poradenstvo, právne zastupovanie, sprevádzanie na inštitúcie a 

inú pomoc. 

  

Mali by pomôcť zabezpečiť, aby klientka pri odchode  z BŢD, 
mala nezávislé finančné prostriedky. 

 • Právo vyuţívať sluţby sociálnej 
starostlivosti 

(Social Charta & Revised Social 

Charta čl.s. 14) 
• Práva matiek na sociálnu a 

ekonomicku ochranu, Social Charta 

čl.17 
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 

čl. 19, 

Social Charta čl. 14, Re  čl.17, EÚ 
Charta čl.24 
• Záväzok poskytnúť prístrešie a 

podporu, ako aj vhodnú pomoc, ktorá 
umožní nájsť prostriedky na živobytie, 

Pekingská platforma odst. 1251 
Mali by mať zamestnanú aspoň jednu sociálnu pracovníčku 
kvalifikovanú na prácu s deťmi 

• jedna pracovníčka špecializovaná na prácu 
s deťmi na 10 detí; 

• bezpečné detské ihrisko; 

• výlety s deťmi; 
• opatrenia na bezpečie detí. 

•   Právo dieťaťa na ochranu, DPD 
čl. 19, Social Charta čl. 14, Re  

čl.17, EÚ Charta čl.24 

BŢD by mali vytvárať a podporovať úctu a nenásilie vo 

všetkých vzťahoch vrátane tých medzi deťmi a dospelými. 
 Ako vyššie 

Ak BŢD nemôţe ubytovať klientku vzhľadom na vek syna, 

mal by pomôcť nájsť pre rodinu iné bezpečné miesto. 
 

Akékoľvek náhradné ubytovanie by malo 
vyhovovať  bezpečnostným poţiadavkám 

BŢD na utajenie a zachovanie dôvernosti 

informácií. 

• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, 

MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ Charta 
čl.2 
• Zákaz neľudského 

zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP 
čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 

odst. 124 (b) &ORE Rec(2002)5 
Mali by zabezpečiť, aby dieťa mohlo pokračovať vo vzdelaní  • Mať dohovor s miestnymi školami 

pre prípad potreby ubytovaného dieťaťa 
• Mať priestor a zariadenie pre  

staršie deti na školskú prípravu 

•   Právo dieťaťa na vzdelanie, DPD 

čl. 28, MPHSK čl.13, VDĽP čl.26, 
EÚ Charta čl.14 

Klientky by mali mať prístup k telefónu  •   Právo na rešpektovanie 

súkromného ţivota, EDĽP čl.8 

Personál aj celé prostredie by mali byť (multi)kultúrne citliví  Spoločné priestory by mali mať bezbariérový 
prístup.  

• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 
14 & Proto 12, čl.1, 

CEDAW, VDĽP čl. 7, & EÚ Charta 

čl.21 
• Rešpektovanie kultúrnej, 

náboţenskej a jazykovej 
rozmanitosti, EÚ Charta čl.22 

Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v BŢD by mal 

trvať minimálne 30 hodín a obsahovať:  

• Rodová analýza NNŢ; 
• Komunikačné zručnosti  a techniky krízovej 

intervencie; 

• Zachovanie dôvernosti informácií ;  
• Ochrana detí; 

• Poskytovanie prekladateľskej sluţby a sluţieb pre 

postihnuté  ţeny; 
• Ako robiť vhodné odporúčania 

• Informácie o traume,  ako sa s ňou vyrovnať a 

preţiť;  
• Odhad nebezpečenstva 

• Personál by mal školený na 

komunikáciu v znakovej reči. Informácie a 

poradenstvo by mali byť k dispozícii v 
jazykoch, ktoré sa vyskytujú v komunite, kde 

BŢD poskytuje sluţby. 

• Personál by mal dostať základný 
vzdelanie o azylovom práve a postavení 

migrantky. 

 

• Záväzok uplatňovať gender 

mainstreaming a tvoriť, 

zdokonaľovať, rozvíjať alebo 
financovať vzdelávacie programy, 

Pekingská Plat- form odst. 124 – 

viď Core 
Standards 

• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 

čl. 19, Social Charta čl.14, Re  čl.17, 
EÚ Charta čl.24 

• Právo na rešpektovanie 

súkromného ţivota & ochranu 
osobných dát, ECHR čl.8, 
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• Nediskriminácia a rôznorodosť; 

• Posilnenie. 

DOJASOÚ čl.8 

& EÚ Charta čl.8 

• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ 
Charta čl.1, VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 

• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 
14 & Proto 12, čl.1, CEDAW, 

VDĽP čl. 7, & EÚ Charta čl.21 

• Rešpektovanie kultúrnej, 
náboţenskej a jazykovej 

rozmanitosti, EÚ Charta čl.22 

Klientky a ich deti by mali mať k dispozícii moţnosť 
odsťahovať sa a aj naďalej vyuţívať sluţby BŢD. 

 • Zákaz neľudského 
zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 

• Úcta k fyzickej a morálnej 
alebo psychickej nedotknuteľnosti, 

EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 

• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 
čl. 19, Social Charta čl.14, Re  čl.17, 

EÚ Charta čl.24 

• Aktívne úsilie na prevenciu, 
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) &ORE 

Rec(2002)5   
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KRÍZOVÉ CENTRÁ PRE OBETE ZNÁSILNENIA (KCOZ)  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Sluţby by mali obsahovať:  

• Anonymnú telefónnu linku pomoci 

• Individuálnu podporu a poradenstvo 

• Sprevádzanie k iným sluţbám, napr. do 

nemocnice, na políciu,   na súd 
• Moţnosť zúčastniť sa skupinovej terapie  

• Advocacy (zvyšovanie povedomia) 

Malo by tieţ poskytovať zvyšovanie povedomia a 

účasť na osvete za sociálnu zmenu v komunite. 
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta 

čl.1, VDĽP čl.1, &  Miléniová deklarácia 
odst. 6 
• Právo na primerané štandardy  

zdravotného a lekárskeho ošetrenia, Social 
Charta & Re  čl.11, CEDAW čl. 12, MPHSK 

čl. 12, EÚ Charta čl. 35 
Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v 

KCOZ by mal trvať minimálne 30 hodín a obsahovať: 

• Rodová analýza NNŢ (vrátane sexuálneho násilia 
na deťoch); 

• Zachovanie dôvernosti informácií ;  

• Rôznorodosť; 
• Dopad  a význam znásilnenia; 

• Aktívne počúvanie; 

• Odhad nebezpečia; 
• Posilnenie. 

 

Dobrovoľníčky pracujúce v KCOZ by mali mať 

prístup k výcvikovým materiálom na 

posúdenie/intervenciu a zoznam na delegovanie. 

Všetky dobrovoľníčky  by mali mať minimálny počet  
hodín (napr. 8) trvalého výcviku počas sluţby ročne, ak 

si chcú udrţať postavenie  dobrovoľníčky .  

• Záväzok uplatňovať gender mainstreaming a 
tvoriť, zdokonaľovať, rozvíjať alebo financovať 

vzdelávacie programy, Pekingská Plat- form 

odst. 124 – viď Core Standards 
• Právo na rešpektovanie súkromného 

ţivota & ochranu osobných dát, ECHR čl.8, 

CPIAAD čl.8 & EÚ Charta čl.8 
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, 

VDĽP čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
• Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a 
jazykovej rozmanitosti, EÚ Charta čl.22 

Centrá by mali zaručiť bezpečie pre klientky aj pre 

personál/dobrovoľníčky. 

 

• Protokoly pre krízové volania s hrozbou 

samovraţdy 

•V krízových situáciách by mala byť 

zabezpečená doprava 

• Mali by zváţiť protokoly pre anonymné   hlásenie 
3. stranou, napr. poskytnutie informácií polícii o 

druhu napadnutia, o násilníkovi, mieste činu, za 

účelom zhromaţdenia dôkazov. 

• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP 

čl. 3, MPOPP čl. 6 & VDĽP 

čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ 
Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 

(c), Pekingská platforma odst. 124 (b) & 
ORE Rec(2002)5 

Po pracovnom čase môţu byť informácie poskytované 

prostredníctvom záznamníka alebo môţu byť 

automaticky presmerované na celoštátnu (národnú)  
krízovú linku. 

Volajúci, ktorí nechali odkaz na záznamníku, by 

mali dostať odpoveď do 48 hodín. Ideálne by ale 

mali byť hovory preberané personálom osobne. 

Ako vyššie 

 

Všetky sluţby by sa mali odohrávať v pohodlnom 

súkromnom prostredí. 

 • Právo na rešpektovanie súkromného 

ţivota & ochranu osobných dát, ECHR čl.8, 

DOJASOÚ čl.8 & EÚ Charta čl.8 
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta 

čl.1, VDĽP čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 

6 
• Vládny záväzok na zaistiť bezpečné a 

dôverné hlásenie, Pekingská platforma odst. 

1241 
Sluţby by mali byť holistické a mali by zahŕňať: 

právne poradenstvo a zastupovanie;  

praktickú podporu;  

informácie a odporúčania na iné inštitúcie;  
pomoc pri kompenzácii. 
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CENTRÁ PRE OBETE SEXUÁLNEHO NAPADNUTIA A ŠPECIÁLNE NEMOCNIČNÉ SLUŢBY  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Obete sexuálneho napadnutia by mali dostať 
rovnakú štandardnú starostlivosť bez ohľadu na 

okolnosti sexuálneho napadnutia, ich právne alebo 

sociálne postavenie (štatút).  

 

• Poskytovatelia zdravotných  sluţieb 
by mali zabezpečiť rovnaký prístup ku 

kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

• Sluţby by mali vytvoriť protokoly a 

postupy  podľa vekových kategórií   

•   Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Protokol 
č. 12, čl.1, CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta 

čl.21 

Sluţby by si mali vybudovať dobré pracovné 

vzťahy s krízovým centrom pre obete znásilnenia, 

BŢD a akýmkoľvek iným poskytovateľom 
sluţieb.  

 • Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 

3, MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu & 

výskum, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 
odst.124 (b) & ORE Rec(2002)5 

Oddelenia pohotovosti v nemocniciach by mali mať 

protokoly ako riešiť sexuálne násilie (prípady) a 

personál by mal mať adekvátny výcvik. 
 

 

 • Právo na primerané štandardy zdravotného a 

lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  čl.11, 

CEDAW čl. 12, 
MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35 
• Aktívny výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & 
ORE Rec(2002)5 

Prijímacie aj ďalšie priestory by mali byť 

bezpečné, čisté a malo by tam byť súkromie.  
 •   Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, 

VDĽP čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
 Sluţby pre obete sexuálneho násilia by mali 
pracovať podľa princípu dodrţiavania práv obete 

- viď základné štandardy 

 Ako vyššie 

Klientkam by sa mali venovať ţeny - súdne 

znalkyne, iba ak by sa klientka rozhodla inak. 
Sluţba by mala:  

• zvýšiť počet pracovníčok v tejto profesii 

• zvyšovať zručnosti súdnych znalkýň v 
dokumentovaní, zbere dôkazov, vrátane písania 

lekárskeho a právneho posudku 

• Poskytovatelia sluţieb by mali zváţiť 

zavedenie súdnoznaleckej sestry a rozšíriť 
moţnosti dostupnosti 

• Zdravotné sluţby by mali byť 

poskytované v materinskom jazyku obete 
alebo v inom jazyku, ktorému rozumie. 
• Klientky by mali myť k dispozícii 

tlmočníčky so skúsenosťou v práci s 
traumou. 

 

• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ 

Charta čl.1, VDĽPčl.1, &  Miléniová 
deklaráciaodst. 6 
• Aktívny výskum,DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 

12, čl.1,CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta čl.21 
• Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej 
rozmanitosti, EÚ Charta čl.22 

. 

Súdne znalkyne/ovia by mali vypracovať postup na 
získavanie informovaného súhlasu pre celý 

process.   

 

Minimálne štandardy pre zdravotnú 

starostlivosť a súdnoznalecké vyšetrenie a 
dokumentovanie nálezu, by mali byť v 

súlade s postupmi WHO – medzinárodnej 

zdravotnej organizácie .1 

• Rešpektovanie slobodného a informovaného 

súhlasu v oblasti medicíny, EÚ Charta čl.3 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8 

• Právo na primerané štandardy zdravotného 
a lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  

čl.11, CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta 

čl. 35 

Celý personál by mal mať výcvik o dodrţiavaní 
dôvernosti informácií, vrátane zaobchádzania s 

odobratými vzorkami  a lekárskou správou. 

 •   Právo na rešpektovanie súkromného života  a 
ochranu osobných dát, EDĽP čl.8, DOJASOÚ 

čl.8 & EÚ Charta čl.8 

Počas vyšetrenia, ošetrenia by mali byť prítomní  

iba: 
• Ľudia, ktorých prítomnosť je nevyhnutná 

z profesionálneho hľadiska; 

• Ľudia, ktorých prítomnosť si vyţaduje ako 
podporu klientka. 

 • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, 

VDĽP čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
• Právo na rešpektovanie súkromného života, 

EDĽP čl.8 

Sluţby majú poskytnúť odozvu na  beţné fyzické a 

psychické reakcie. 

 •   Právo na primerané štandardy zdravotného a 

lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  čl.11, 
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35 

Všetky klientky by mali byť informované o 

všetkých moţnostiach sluţieb, vrátane post 

koitálnej antikoncepcie a podľa potreby aj 
prerušenie tehotenstva. 

 • Právo na primerané štandardy zdravotného 

a lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re  

čl.11, CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta 
čl. 35 

• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, 

VDĽP čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 

Všetky lekárske správy a potvrdenia by mali byť 
poskytované zadarmo a nemali by mať časovo 

obmedzenú platnoť pre právne účely. 

 • Právo na rovnakú ochranu zo zákona, 
MPOPP čl. 26, CEDAW čl. 2, 

VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20 

• Vládny záväzok prijať opatrenia na 
zabezpečenie ochrany žien vystavených násiliu 

poskytujúce spravodlivé a účinné nápravné 

prostriedky, Pekingská platforma 
odst. 124 

Akékoľvek lekárske nálezy a lekárske potvrdenia 

by sa mali byť zhormaţďované a zverejňované pre 
autority len so súhlasom klientky. 

 

 • Rešpektovanie slobodného a informovaného 

súhlasu v oblasti medicíny, EÚ Charta čl.3 
• Právo na rešpektovanie súkromného života a 

ochrany osobných dát, EDĽP čl.8, DOJASOÚ 

čl.8 & EÚ Charta čl.8 
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, 

VDĽP čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
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ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNOM KONANÍ   

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Poskytnutie právneho poradenstva alebo právnej 
pomoci by mali byť zadarmo počas všetkých 

právnych úkonov. 

Násilie na ţenách by malo byť povaţované za 

rovnako váţne ako akýkoľvek iný trestný čin  

Príslušný zákon by mal byť 
poskytnutý migrantkám v ich 

vlastnom jazyku 

 Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26, 
CEDAW čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20 

 Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12, čl.1, 
CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta čl.21 Záväzok 

poskytovať v prípade potreby bezplatne alebo za nízku 
cenu právnu pomoc, a vytvoriť jazykovo prístupné sluţby 

pre migrujúce ţeny & dievčatá, Pekingská platforma odst. 

1252 

 Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26, 

CEDAW čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20 

 Aktívne úsilie na prevenciu, výskum a trest, DEVAW čl. 4 
(c), Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 

Obete by sa mali stretnúť so špeciálne školeným 
policajtom čím skôr. 

 • Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl. 3 
• Aktívne úsilie na prevenciu & výskum DEVAW čl. 4 

(c), Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
Mal by byť jeden policajt/ka špeciálne 
vyškolený pre obete domáceho násilia a 

jedna/en pre obete sexuálneho násilia na 

kaţdom policajnom oddelení. 

 • Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ 
Charta čl.2 
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 

V husto osídlených oblastiach by mali byť 

vytvorené špeciálne policajné jednotky. 
 Ako vyššie 

Polícia by mala mať oprávnenie vstúpiť do 
súkromného majetku, zatknúť a odviesť násilníka. 

 

 

 

Predbeţné opatrenie by malo byt: 
• K dispozícii na zásah 

polície pre všetky formy násilia na 

ţenách  
• Povinné všade tam, kde je 

ohrozený ţivot, zdravie alebo 
sloboda obete 

Vykázanie by malo byť moţné všade 

tam, kde treba vykázať násilníka z 
domu aj v prípade, ţe on je jeho 

zákonným vlastníkom. 

Ako vyššie 

 Neuposlúchnutie predbeţného opatrenia by malo 

byť trestným činom.  

 

 

 Ako vyššie 

Vyšetrovanie sexuálneho násilia a zbieranie 

dôkazov by sa malo odvíjať od faktu, ţe útočníci 
väčšinou nie sú cudzí ľudia, ale sú  nejakým 

spôsobom známi obete.  

 

 • Aktívny výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
• Záväzok vlády vykonávať politiku gender mainstreaming, 

 Pekingská platforma odst. 1243 

Polícia by mala odporúčať obete na patričné 

(príslušné) podporné organizácie. 

 

 • Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP 

čl.3, EÚ Charta čl.2 
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8 & EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
Polícia by mala povoliť a umoţniť právničkám/kom 

alebo iným podporujúcim osobám zúčastniť sa 

policajného výsluchu alebo súdneho procesu na 

základe súhlasu alebo ţiadosti obete. 

 •   Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP čl.1, &  

Miléniová deklarácia odst. 6 
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Orgány činné v trestnom konaní   (pokračovanie) 
 

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Systém policajných záznamov by mal umoţniť identifikáciu v 

prípadoch násilia na ţenách a povoliť monitoring policajných 
zásahov, opakovanej viktimizácie a výsledkov vyšetrovania. 

 • Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 
platforma odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP 
čl. 26, CEDAW čl. 2, 

VDĽP čl. 7, EÚ Charta 

čl.20 
Polícia by mala mat dohody o zdieľaní informácií s inými 
organizáciami a inštitúciami týkajúce sa aj anonymne zbieraných 

údajov aj údajov o prípade.  

 

 • Právo na ţivot, EDĽP čl. 
2, MPOPP čl. 6, VDĽP 

čl.3, EÚ Charta čl.2 
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, 
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, & výskum DEVAW čl. 

4 
(c), Pekingská platforma odst. 

124 (b) & ORE 
R ec(2002)5 

Poţiadavky, aby obeť musela hovoriť o svojom prípade 

opakovane od policajného vyšetrovania aţ po súd, by mali byť 

zníţené na minimum.  

 

 • Rešpekt k morálnej alebo psychickej integrite, 

ECHR 

čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, 

VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia 
odst. 6 

 Prokurátor by  mal zabezpečiť, ţe obeť má právo byť vypočutá 

a/alebo dopĺňať dôkazy počas  konania. 
 •   Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
Odozva na násilie na ţenách by mala byť zahrnutá do opatrení a  

štandardov o ochrane svedkov. 
 • Právo na ţivot, EDĽP čl. 

2, MPOPP čl. 6, VDĽP 
čl.3, EÚ Charta čl.2 
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej 

nedotknuteľnosti, 
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Aktívne úsilie na prevenciu, & výskum DEVAW čl. 

4 
(c), Pekingská platforma odst. 

124 (b) & ORE R ec(2002)5 
• Záväzok vlády vykonávať politiku gender 
mainstreaming, Pekingská platforma odst. 124 

Trestné konanie v prípadoch násilia na ţenách by malo byť 

zrýchlené. 
K dispozícii by malo byť 

tlmočenie  a iné 

komunikačné 
prostriedky.  

•   Aktívne úsilie na prevenciu, & trest DEVA W čl. 4 (c), 

Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 

Súd by mal zabezpečiť anonymitu obetí pred médiami. 
 

 

 

  

 • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP 

čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 
• Právo na rešpektovanie súkromného ţivota, 
EDĽP čl.8, & 

EÚ Charta čl.7 
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Orgány činné v trestnom konaní (pokračovanie) 
 

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Konanie pred súdom by malo obsahovať 

postupy, ako ochrániť obeť pred 

reviktimizáciou aj umoţniť jej predloţiť svoje 
dôkazy čo najlepšie. 

 
 

Tieto metódy môţu obsahovať:  

 

• Pouţitie zásteny na 
• oddelenie obete od 

násilníka 

• Pouţitie video techniky 
• Vyprázdnenie súdnej 

siene 

• Právne zastupovanie 
obete  

• Pripustenie písomných 
dôkazov 

•   Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 

•   Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej  

nedotknuteľnosti,EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
•   Aktívne úsilie na prevenciu, & 

výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE 

Rec(2002)5 

Súd by mal zabezpečiť obeti rešpekt počas 

celého konania. 

 

 •   Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP čl.1, &  

Miléniová deklarácia odst. 6 

Obete by mali byť podporené tak, aby mohli 

dosiahnuť svoje právo na odškodnenie. 
Odškodnenie by malo obsahovať: 
•    výdavky spojené so svedčením 
alebo za inú účasť na konaní; 

•    odškodné za utrpenú ujmu a straty 

spôsobené ujmou. 

•   Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP 
čl.1, &  Miléniová deklarácia odst. 6 

•   Vládny záväzok na zabezpečenie prístupu na spravodlivé a účinné 

opravné prostriedky, vrátane náhrady a odškodnenia, Pekingská 

platforma odst. 124 
Všetky obete by mali dostať: 
•   Informáciu o tom, v akom štádiu je ich 

prípad, ako sa vyvíja; 
•   Právnu pomoc a poradenské sluţby  
•   Prístup k občianskemu odškodneniu  a 

ochranným opatreniam; 
•   Informácie o podmienkach väzby a aj kedy 

bude páchateľ   prepustený; 
•   Informácie o moţnostiach podpory; 
•   Ako postupovať v uplatnení nároku na 

odškodnenie  

 

 

 •   Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26, CEDAW 
čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20 
•   Vládny záväzok poskytnúť ženám, ktoré sú vystavené násiliu, prístup 

k mechanizmu spravodlivosti, účinným opravným prostriedkom a 

informovať ženy o ich právach pri hľadaní nápravy prostredníctvom 

týchto mechanizmov, Pekingská Plat-form odst. 124 

Povinný výcvik všetkých pracovníkov orgánov 
činných v trestnom konaní (vrátane súdnictva)  

by mal obsahovať:  

•   rodovú analýzu násilia na ţenách ;  
•   pochopenie viktimizácie a rôznych moţností, 

ako jej predísť; 
•   najlepšie postupy na predkladanie dôkazov 
počas vyšetrovania a počas konania pred 

súdom; 
•   prístup zaloţený na právach obete; 
•   nediskriminácia. 

 

•   Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej nedotknuteľnosti, 
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
•   Aktívne úsilie na prevenciu, & výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5 
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26, CEDAW 

čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20 
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12, čl.1, 
CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta čl.21 
• Záväzok vlády vykonávať politiku gender mainstreaming, 

Pekingská platforma odst. 124 
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PROGRAMY PRE PÁCHATEĽOV  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Prvoradým cieľom programov musí byť bezpečie a 

pohoda ţien a ich detí. 

To znamená určiť limity, v ktorých má páchateľ právo 

na dôvernosť informácií. 

Programy musia stále vychádzať z rodovej analýzy 
chápania rodovo podmieneného násilia na ţenách. 

• Vytvoriť pravidlá aktívnej ochrany detí. 
• Malo by udrţiavať aktívne spojenie s detí a 

inštitúciami sociálnych sluţieb  

• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, 

MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ Charta 
čl.2 
• Zákaz neľudského 

zaobchádzania, EDĽP čl. 3, MPOPP 
čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 
8, EÚ Charta čl.3 
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 

čl. 19, Social Charta čl. 14, Re  čl.17, 
EÚ Charta čl.24 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 

odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 
Mali by existovať spolupracujúce podporné sluţby 
pre obete, 

Podporné sluţby pre ţeny by mali byť aktívne a 
kontaktovať partnerku alebo ex-partnerku a ponúknuť 

jej  podporu (bez ďalšieho povinného začlenenia ţeny 

do programu) 

• Aktívne úsilie na prevenciu, 
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 

odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 
• Záväzok vlády uskutočňovať 

politiku gender mainstreaming, 

Pekingská platforma odst. 124 
Práca s páchateľom by sa mala odohrávať mimo 

priestorov, kde sa poskytujú podporné programy pre 

ţeny. 

 • Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, 

MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ Charta 

čl.2 
• Zákaz neľudského 

zaobchádzania, EDĽP čl. 3, MPOPP 

čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 

8, EÚ Charta čl.3 
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 

čl. 19, Social Charta čl. 14, Re  čl.17, 

EÚ Charta čl.24 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma 

odst. 124 (b) & 
ORE Rec(2002)5 

Programy by sa nemali povaţovať za alternatívu 

namiesto trestného stíhania, odsúdenia a trestu. 
 •   Aktívne úsilie na prevenciu & 

potrestanie, DEVAW čl. 4 (c), 
Pekingská platforma odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 
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Programy pre páchateľov 
 

 

 

  

Minimálne štandardy Ideálne  štandardy Ľudské práva 
Programy by nemali v ţiadnom prípade obsahovať 

poradenstvo ani mediáciu, ani vzdelávanie v ovládaní 

hnevu, ani liečbu závislostí na návykových látkach.  

Mali by mať dohody o spolupráci s 

miestnymi odvykacími programami  
 

Programy by mali pred prijatím konkrétneho páchateľa 

zhodnotiť  jeho vhodnosť pre tento program.  
Páchatelia majú byť poţiadaní, aby 

podpísali dohodu o uvoľnení dôverných 

informácií, kým budú zaradení do 
programu. 

 

Programy majú sústavne zhodnocovať odhad nebezpečnosti 

páchateľa 
 • Právo na ţivot, EDĽP čl. 

2, MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ 

Charta čl.2 
• Zákaz neľudského 

zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 

MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, 

EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 

čl. 19, Social Charta čl. 14, Re  

čl.17, EÚ Charta čl.24 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 

platforma odst. 124 (b) & 
ORE Rec(2002)5 

Programy majú mať : 
•   Jasné pravidlá o výmene informácií medzi programom 
pre páchateľov a sluţbami pre ţeny; 

•  Podmienka vstupu do programu je, ţe páchatelia  

poskytnú adresy svojej súčasnej aj bývalej partnerky a táto 
informácia bude odovzdaná podpornej sluţbe pre ţeny. 

Pred nástupom do programu majú byť 

násilníci poţiadaní aby podpísali dohodu 
o uvoľnení dôvernosti údajov. 

Ako vyššie 

Programy by mali súčasné, aj bývalé partnerky informovať 

ak: 
•   Páchateľ odišiel z programu; 
•   Páchateľ bol vylúčený z programu; 
•   Nastali akékoľvek obavy o jej bezpečie alebo bezpečie jej 
detí. 

 Ako vyššie 

Programy by mali byť dostupné pre dobrovoľníkov aj 

páchateľov, ktorí dostanú účasť v programe ako povinné. 
Programy môţu od muţov poţadovať 

primeraný poplatok za účasť. 
 

Programy by mali poskytovať individuálnu aj skupinovú 
prácu . 

  

Personál pracujúci s páchateľmi by mal dostať minimálne 

30 hodinové vzdelanie, obsahujúce:  

•   Rodovú analýzu násilia na ţenách; 
•   Skúsenosti ţien a ich pohľad na násilie; 
•   Páchateľove vzory minimalizácie a manipulácie; 
•   Skúsenosť detí s násilím; 
•   Právny rámec; 
•   Ochranu detí; 
•   Rôznorodosť; 
•   Závislosti; 
•   Chápanie procesu zmeny; 
•   Odhad nebezpečenstva a práca s ním. 

 

 •   Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, 

MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ 

Charta čl.2 
•   Zákaz neľudského 

zaobchádzania, EDĽP čl. 3, 
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1 
•   Úcta k fyzickej a morálnej alebo 

psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP 

čl. 8, EÚ Charta čl.3 
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD 

čl. 19, Social Charta čl. 14, Re  

čl.17, EÚ Charta čl.24 
• Aktívne úsilie na prevenciu, 

DEVAW čl. 4 (c), Pekingská 
platforma odst. 124 (b) & 

ORE Rec(2002)5 
• Záväzok vlády uskutočňovať 
politiku gender mainstreaming, 

Pekingská platforma odst. 124 
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2. DOTAZNÍK PRE VÚC/MESTÁ 

DOTAZNÍK Č. 1 

pre vedúce sociálnych odborov/oddelení 
 

Dobrý deň,  

 

ďakujeme, ţe sa zúčastníte monitoringu sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie pod gesciou 

Ministerstva práce sociálnych vecí a a rodiny SR. Cieľom monitoringu je zistiť rozsah a kvalitu 

sociálnych sluţieb  poskytovaných ţenám zaţívajúcim násilie. Monitoring nie je anonymný, údaje 

však budú  pouţité iba pre ciele monitoringu.  

Pod násilím páchaným na ţenách máme na mysli  akýkoľvek čin násilia, ktorého dôsledkom je alebo 

môţe byť  fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie  ţeny, prípadne dievčaťa  vrátane vyhráţania 

sa takýmito činmi. Medzi hlavné formy patrí  psychické, fyzické a sexuálneho násilie  na ţene/dievčati 

zo strany partnera alebo  iného člena rodiny, znásilnenie a sexuálne zneuţívanie ţien a dievčat, 

obchodovanie so ţenami/dievčatami.  
 

1.  Územie  pôsobnosti Vášho úradu ( vypíšte) : ............................................................................................... 

Vaše meno (osoba vypĺňajúca dotazník) :................................................................................................  

Aká je, prosím, Vaša funkcia?  ...................................................................................................................  

  

2.  

 
„Máte pre Vaše územie pôsobnosti vypracovanú koncepciu alebo akčný plán na riešenie problematiky 

násilia páchaného na ţenách?“ 

 1) áno, máme samostatný dokument            → ot.3       

 2) áno, ako súčasť  širšieho dokumentu             → ot.3       

 3) nie, ale práve na ňom pracujeme                    → ot.5       nevie 

 4) nie, ani o ňom neuvaţujeme                           → ot.5       

 5) iná moţnosť, aká ( vypíšte): .............................................................................................................→ ot.5 

3.  

 

„Uveďte názov predmetného dokumentu“: ......................................................................................................... 
Vypýtajte si  fotokópiu  alebo weblink dokumentu 

    

4.  „Vyhodnocujete úlohy vyplývajúce z daného dokumentu?“ 

 1) áno, pravidelne  

 2)  áno, ale nie pravidelne         nevie 

 3)  nie, nevyhodnocujeme          

 4) iná moţnosť, aká ( vypíšte):.................................................................................................................. ...... 

 
5.  „Ako je problematika násilia na ţenách na Vašom úrade  zabezpečená personálne?“ 

 

 1) máme pracovníčku/ky určenú  primárne na túto problematiku    

 2)  problematika je súčasťou  širšej náplne práce  pracovníčky/čok       

 3)  takto vymedzenou problematikou sa  osobitne nikto nezaoberá       

 4) iná moţnosť, aká ( vypíšte):.....................................................................  

  
 

 

 nevie 

6.  „Povaţujete personálne zabezpečenie problematiky násilia páchané ho na ţenách na Vašom úrade za 

dostatočné?“ 

 1) áno  

 2) nie      

        

7.  Vychádzate pri poskytovaní sociálnych sluţieb  pre ţeny zaţívajúce násilie z nejakých medzinárodných či  

svojich štandardov? 

  

 1) Áno       

 

 

Ak áno, uveďte, z akých:.................................................................... 

Vypýtajte si  fotokópiu, alebo weblink dokumentu. 

 2) Nie   
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8.  „Ktoré z nasledujúcich sociálnych sluţieb poskytujete? Rozlíšte, prosím, či ide o všeobecné alebo 

špecializované  sluţby a zariadenia  podľa klientely.  Označte všetky, ktoré sa na územie Vašej  pôsobnosti 

vzťahujú.“ 

    Áno Nie  
 

A 
Špecializované  výlučne iba  pre 

ţeny ( a ich deti)  - obete násilia 

Krízová linka     

 Sociálne poradenstvo    

 Ubytovanie    

       

 

B 
Špecializované   pre  všetky 

obete násilia (deti, ţeny, muţi) 

Krízová linka     

 Sociálne poradenstvo    

 Ubytovanie    

       

 

C 
Všeobecné – aj pre iné cieľové 

skupiny 

Krízová linka     

 Sociálne poradenstvo    

 Ubytovanie    

    nevie, neodpovedal  

 
9.   Poskytujete niektoré zo sluţieb pre ţeny a ich detí zaţívajúc násilie aj bez úhrady, bezplatne? 

   Áno Nie  

 a) Krízová linka    

 b) Ambulantné sociálne sluţby    

 c) Ubytovanie     

 d) Iné   Aké, vypíšte:.............................................. 

 

10.  
Vediete evidenciu o počte  ţien/dievčat zaţívajúcich násilie,  ktorým boli poskytnuté sociálne sluţby na území 

vášho pôsobenia?  

 1) Áno, vedieme evidenciu  o tejto špecifickej klientele  

 2) 
Áno,   ale ako súčasť   evidencie klientov vystavených 

domácemu  násiliu  
 

    
 

 3) 
Nie, iba všeobecnú evidenciu  o počte klientov, 

ktorým boli poskytnuté sociálne sluţby 

 

 

 4)  Iná moţnosť, aká ( vypíšte):.................................................................................................................... ....... 

 
11.  Aké  programy, moţnosti financovania sú zo strany Vášho úradu k dispozícií pre subjekty poskytujúce pomoc 

ţenám zaţívajúcim násilie? Vymenujte: 

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................................................................................ 

 

12.  S koľkými organizáciami poskytujúcimi pomoc ţenám zaţívajúcim násilie ste mali/máte aktuálne podpísanú 

zmluvu o financovaní činnosti? Uveďte počet organizácií: 

 a) V roku 2011 ........................................ 

 b) V roku 2012 ........................................ 

    

13.  Uveďte základné kritériá, ktoré pouţívate pri rozhodovaní o pridelení financií jednotlivým organizáciám: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
14.  Uveďte Váš komentár k celkovému spôsobu financovania  špecifických sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

15.  Máte vytvorený systém vyhodnocovania kvantity a kvality sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie, ktoré poskytujú 

zariadenia financované z Vašich prostriedkov: 

 1) Áno   

 2) Nie  → ot.16    
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16.  Ak áno (majú systém vyhodnocovania), mohli by ste ho v krátkosti priblíţiť?......................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

 

17.  Čo všetko, akú pomoc je schopný poskytnúť ţenám ohrozeným násilím priamo Váš úrad (vypíšte): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

18.  Koľko ţien ohrozených násilím sa v priemere za rok objaví na Vašom úrade so ţiadosťou o poskytnutie 

pomoci? Uveďte, alebo odhadnite počet ţien:................................ 

 

19.  Máte vypracovanú internú smernicu ako postupovať, keď sa takáto ţena na Váš úrad obráti so ţiadosťou 

o pomoc? 

 1) Áno → poproste o fotokópiu, weblink    

 2) nie    

      

20.  Chystá sa Váš úrad v budúcnosti rozšíriť pomoc pre ţeny zaţívajúce násilie? Popíšte prečo áno, alebo prečo 

nie:............................................................................................................................ ..........................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

    

21.  Spolupracujete pri riešení problematiky ţien zaţívajúcich násilie aj s niektorými z nasledovných inštitúcií ?  

Uveďte, prosím, pri kaţdej z nich  či je spolupráca pravidelná,  ojedinelá  alebo s danou inštitúciou vôbec 

nespolupracujete. 

   Pravidelne Ojedinele Vôbec    

 a)   ÚPSVaR - oddelenie SPODaSK      

 b)   ÚPSVaR – oddelenia dávok     

 c)   ÚPSVaR – psychologické poradenstvo     

 d)   polícia     

 e)   zdravotnícka ambulancia     

 f)   nemocnica     

 g)  súdy     

 h)   prokuratúra     

 i)  cirkev      

 j)   obec, mesto /resp. VÚC     

 k)   školy, učiteľky a učitelia     

 l)   médiá     

 m)   MVO venujúce sa pomoci pri násilí      

 n)   odbory všeobecnej vnútornej správy     

 o)   MVO obhajujúce ľudské práva ţien     

 p)   Iné, aké:..........................................     

    

22.  Zhodnoťte, prosím,  pri kaţdej z nasledovných  inštitúcií spoluprácu na škále od 1 do 5, kde 1 znamená veľmi 

dobrú spoluprácu a 5 veľmi zlú. 

      Veľmi dobrá      Veľmi zlá 

 a)   ÚPSVaR - oddelenie SPOaSK          

 b)   ÚPSVaR – oddelenia dávok      

 c)   ÚPSVaR – psychologické poradenstvo      

 d)   polícia      

 e)   zdravotnícka ambulancia      

 f)   nemocnica      

 g)  súdy      

 h)   prokuratúra      

 i)  cirkev       
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 j)   obec, mesto /resp. VÚC      

 k)   školy, učiteľky a učitelia      

 l)   médiá      

 m)   MVO venujúce sa pomoci pri násilí       

 n)   odbory všeobecnej vnútornej správy      

 o)   MVO obhajujúce ľudské práva ţien      

 p)   Iné, aké:...............................................................      

    
23.  Máte vypracovanú smernicu alebo ustálený formalizovaný postup spolupráce s inštitúciami, ktorý uplatňujete 

v kaţdom jednotlivom prípade ţeny zaţívajúcej násilie? 

 

 1) Áno    → ak áno,  vypýtajte si fotokópiu, alebo weblink na  predmetný dokument 

 2)  Nie   

      

      

24.  Je Váš úrad (niektoré pracovníčky či pracovníci úradu) členom siete, partnerstva či skupiny špecializovanej 

na problematiku násilia alebo nie je:  

   áno nie                  Ak áno, vypíšte akých 

 a)  vo vašom meste     

 b)  v širšom regióne    

 c) na úrovni SR    

 d)  na nadnárodnej úrovni    

 
25.  Zapája sa Váš úrad – jeho pracovníčky a pracovníci - aj do iných aktivít v oblasti násilia páchaného na 

ţenách? 

   Pravidelne Viac krát  Ojedinele  Vôbec 

 a)  školenia, tréningy      
 b)  semináre     
 c) národné kampane      
 d) regionálne kampane     
 e) propagačné materiály     
 f) publikácie o násilí     
 g)  lobbing     
 h) pripomienkovanie zákonov     
 i)  fundrising     
 j) monitoring, výskum     
 k)  iné, aké:....................................     

 
26.  Ako by ste čo  najstručnejšie definovali „ násilie páchané na ţenách“?:......................................     

............................................................................................................................................................................................ 

               

27.  Čo  povaţujte za príčinu či rizikové faktory  násilia páchaného na ţenách? 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

28.  Monitoring a výskum sú dôleţité nástroje na sledovanie efektívnosti činnosti, tvorby a implementácie politík. 

Pre oblasť násilia páchaného na ţenách to platí dvojnásobne. Chceli by sme Vás preto poprosiť o expertné 

vyjadrenie k zberu štatistických dát – čo by ste navrhovali?  

 

 a) akú frekvenciu zberu dát ?  (ročne, polročne, iné,...)....................................... 

 b)  ktoré ukazovatele sledovať?.............................................................................  

 c) kto by mal dáta zbierať a spracovávať?................................................................... 

    

29.  Kto by mal podľa Vás niesť najväčšiu zodpovednosť za to, aby sociálne sluţby pre špecifické potreby ţien 

zaţívajúce násilie  boli dostupné v dostatočnej kvantite aj kvalite? Vyberte maximálne 2 možnosti a uveďte aj 

poradie: 

 1) obec, mestská časť  
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 2)  samosprávny kraj Na 1. mieste:         
 3)  štát Na 2. mieste:       
 4)  neziskové organizácie  

 5) súkromný sektor  

 6)  iný, kto  

    

30.  Váš voľný komentár k téme násilia páchaného na ţenách a jeho riešeniu na Slovensku a vo Vašom 

regióne:............................................................................................................................. .................................................

..........................................................................................................................................................................................  

Ďakujeme, ţe  za Váš čas a ochotu zúčastniť sa monitoringu. Zároveň ďakujeme aj za odborné materiály, ktoré 

ste poskytli. Prosím  ešte o posúdenie zoznamu inštitúcií predbeţne vybraných na  ďalšie monitorovanie. 

Prosím,  odstráňte, alebo doplňte zariadenia a organizácie,  v ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou sú 

poskytované sociálne sluţby ţenám zaţívajúcim násilie.  

 
 
Vyplní anketárka:  
 
Meno anketárky:  
Dátum vyplnenia dotazníka:  
Spôsob vyplnenia dotazníka: ......................................................... 
Približný čas vypĺňania  dotazníka v min.: 
 Zhodnoťte mieru ochoty respondentky:  

 veľmi ochotná     skôr ochotná   skôr neochotná  veľmi neochotná  
Ďalšie poznámky a postrehy anketárky: 
 

 

3. DOTAZNÍK PRE  POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB  

 

DOTAZNÍK Č. 2 

 pre poskytovateľov sociálnych  sluţieb 

Dobrý deň,  

ďakujeme, ţe sa zúčastníte monitoringu sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie pod 

gesciou Ministerstva práce sociálnych vecí a a rodiny SR. Cieľom monitoringu je zistiť rozsah 

a kvalitu sociálnych sluţieb  poskytovaných ţenám zaţívajúcim násilie.  Údaje o Vašom 

zariadení/organizácií budú neanonymné, t. j. budú môcť byť vzťahované na Vaše zariadenie či  

organizáciu. Ich vyuţitie však bude slúţiť iba pre ciele monitoringu.  

Pod násilím páchaným na ţenách máme na mysli  akýkoľvek čin násilia, ktorého dôsledkom je alebo 

môţe byť  fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie  ţeny, prípadne dievčaťa  vrátane vyhráţania 

sa takýmito činmi. Medzi hlavné formy patrí  psychické, fyzické a sexuálne násilie na ţene/dievčati zo 

strany partnera a iného člena rodiny, znásilnenie a sexuálne zneuţívanie ţien a dievčat, obchodovanie 

so ţenami a dievčatami.  

A. IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY SUBJEKTU  

 
1. Obchodné meno/názov:  

Webová stránka :  

 Sídlo  

Ulica a číslo  

Obec/okres  

Kraj  

Štatutárny 

zástupca/kyňa 

Meno a priezvisko  

Telefón  e-mail: 

Osoba/y 

vypĺňajúce 

dotazník 

Meno a priezvisko 1. 2. 

Funkcia    

Telefón/mail    
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Ak je potrebné pridajte ďalšie riadky pre osobu, ktorá sa zúčastnila vypĺňania dotazníka  

 

2. Registrácia a akreditácia   Áno 

Registrácia 
podľa zákona 448/2008 a 445/1991 Z.z.  

iná, aká:  

Akreditácia  

na  vykonávanie opatrení SPODaSK (  zákona č. 305/2005 Z.z)  

na odbornú činnosť – špecializované poradenstvo (podľa 448/2008)  

na vzdelávaciu činnosť v oblasti sociálnych sluţieb ( podľa 448/2008)  

iné, aké:  

 
3. POSKYTOVATEĽ          verejný   neverejný  

 

4.  
ZRIAĎOVATEĽ PRÁVNA FORMA 

 Samosprávny kraj  Verejnoprávna inštitúcia 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  MVO  obhajujúci ľudské práva ţien  

 Obec/mesto  Iný typ MVO 

 Cirkevné právnické osoby   Podnikateľský subjekt 

 Slovenský Červený kríţ  Iný typ, aký: 

 Občianske zdruţenie, nezisková organizácia   

 Ostatné právnické osoby    

 Fyzická osoba   

 Iné, aké:    

 

5. Druh  poskytovaných sociálnych sluţieb/zariadenia  ( označte všetky, ktoré sa na Vás 

vzťahujú): 
 Zariadenie núdzového bývania(  ZNB) 

 Útulok  ( ÚT) 

 Krízové stredisko ( KS) 

 Nocľaháreň  ( N)  

 Domov na pol ceste  (DPC) 

 Nízkoprahové  denné centrum (NDC) 

 Základné sociálne poradenstvo ( ZSP) 

 Špecializované sociálne poradenstvo (ŠSP) 

 Bezpečný ţenský dom ( BŢD) 

 Iné (ostatné), aké:  

 

6. Adresy poskytovania sociálnej sluţby/zariadení ( vypíšte pre všetky druhy soc. sluţieb, ktoré 

poskytujete) 

Druh 

soc. 

sluţby 

Adresa   

poskytovania soc. 

sluţby 

Spádová oblasť,  

pre ktorú 

sociálne sluţby 

poskytujete 

Meno zod. 

zástupcu/kyne 

Telefonický 

kontakt 

Mailový 

kontakt 

      

      

      

      

Ak je potrebné, pridajte riadky. V prípade utajeného bývania adresu neudávajte.  

 

7. Rozsah  poskytovania sociálnej sluţby:  
          určitý čas 

           neurčitý čas  

8. Forma poskytovania sociálnych sluţieb ( označte všetky formy, ktoré sa na Vás vzťahujú) 
 pobytová 

 ambulantná 

 terénna  

 iná forma, aká :  

9. Kapacita - počet miest a rozsah sluţieb ubytovania  k 31. 12. daného roku (  vzťahuje sa na 

všetky druhy pobytových zariadení daného poskytovateľa) 
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Druh  soc. sluţby/ zariadenia 
V roku 2011 V roku 2012 

kapacita  z toho celoročne kapacita z toho celoročne 

Zariadenie núdzového bývania     

Útulok     

Krízové stredisko     

Iné: vypíšte;  ak je potrebné, pridajte riadok     

 

 

B.  FINANCOVANIE  

Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky 

zariadenia, ktoré prevádzkujete. 

10. Aký bol váš rozpočet za posledné dva roky a aký je váš súčasný rozpočet  pre všetky druhy 

sluţieb/zariadení, ktoré poskytujete ( v eurách) 
 2010 2011 2012 

a) Celkový rozpočet ( príjmy)    

b) Na poskytovanie sluţieb    

c) Celkové výdavky     

 

11. Je takýto rozpočet na zabezpečenie vašej činnosti postačujúci alebo nepostačujúci? 

    úplne postačujúci – nemáme ţiadne deficity, problémy 

    čiastočne postačujúci – máme menšie deficity, problémy 

    úplne nepostačujúci – máme veľké deficity, problémy 

    iná moţnosť, aká: 

 

12. Aké boli zdroje financovania všetkých druhov soc. sluţieb/zariadení, ktoré ste poskytovali 

v roku 2011? Napíšte sumu v eurách alebo podiel v % (spolu = 100 %): 
 Áno Nie Ak áno, uveďte  sumu  v eurách alebo podiel v %: 

a/ štátne programy, projekty ESF    

b/ rozpočet VÚC    

c/ rozpočet mesta, obce    

d/ nadácia, nadačné fondy    

e/ súkromní darcovia, firmy    

f/ dve % z daní    

g/ vlastné podnikanie, zárobkové aktivity    

h/ úhrada od prijímateľa/ľky sluţby    

g/ iné, aké:    

Váš voľný komentár k téme financovanie sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

C. CIEĽOVÉ SKUPINY 

Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky 

zariadenia, ktoré prevádzkujete. 

 

13. Ktorým cieľovým skupinám ţien a muţov poskytujete vo svojich  zariadeniach sluţby, resp. 

mali ste niekedy v rámci klientely?  Označte všetky cieľové skupiny, ktoré sa na Vás vzťahujú. 

Otázka sa vzťahuje na všetky druhy sluţieb/zariadenia, ktoré prevádzkujete. 
  Ţeny Muţi 

A.  ľudia zaţívajúci násilie  (obete násilia) – bez detí   

B.  ľudia zaţívajúci násilie  (obete násilia) – s deťmi   

C.  neplnoleté osoby  – deti zaţívajúce násilie    

D.  osamelí rodičia    

E.  ľudia so sociálnymi problémami   
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F.  ľudia bez domova   

G.   drogovo závislé osoby    

H.   ľudia po prepustení z väzby   

I.   ľudia páchajúci násilie   

J.   iné skupiny, aké:.....................................   

AK  POSKYTUJETE SLUŢBY  aj ţenám zaţívajúcim násilie ( s deťmi, bez detí) alebo  

neplnoletým dievčatám zaţívajúcim násilie   → POKRAČUJTE OTÁZKOU Č. 17.   

AK NIE →  pokračujte nasledujúcou otázkou: 

14. V prípade ţe ste nemali takúto klientelu, uveďte dôvod (  označte jeden, najdôleţitejší):  
   nedostatok kapacity 

   nedostatok financií 

   nie sme špecializovaní na takúto klientelu 

   nie sme vybavení  ( personálne, odborne či materiálne) na takúto klientelu 

   iný dôvod, aký:.................................................. 
15. Ktoré vyjadrenie najviac zodpovedá Vašej situácii (  označte iba jednu moţnosť):  

  v budúcnosti by sme sa chceli zamerať aj na takúto klientelu 

  neplánujeme rozšíriť sluţby pre tento druh klientely 

                v prípade navýšenia finančných prostriedkov poskytneme sluţby aj takejto klientele 

                 iná moţnosť, aká:.................................................... 

 

16. Váš voľný komentár  k téme poskytovania sluţieb osobám zaţívajúcim násilie: 

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 Ďakujeme  za Vašu účasť v monitoringu. Dotazník, prosím, zašlite na dohodnutú adresu. 

 

 TÍ, ČO POSKYTUJÚ SLUŢBY  aj ţenám/dievčatám zaţívajúcim násilie:  

17. Akú časť vašej klientely tvoria ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie (vrátane ich detí) :  

             celú klientelu – sluţby poskytujeme výlučne len takýmto ţenám/dievčatám ( a ich deťom) 

            časť klientely – odhadnite v %:.......... 

 

18. S akým typom násilia páchaného na ţenách a dievčatách sa vo svojej práci stretávate 

(označte všetky, ktoré sa na Vás vzťahujú) 
  Áno 

a)  Násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého)  

b)  Násilie zo strany iného príbuzného – blízkej soby  (otec, brat, matka,...)  

c)  Nebezpečné prenasledovanie ( stalking)  

d)  Týranie a zanedbávanie  

e)  Znásilnenie   

f)  Sexuálne zneuţívanie  

g)  Obchodovanie so ţenami  

h)  Vyuţívanie na komerčné účely ( pornografia, prostitúcia)  

i)   iné násilie, aké:....................................  

19. Uveďte počet evidovaných klientok a klientov počas roku 2011 vo všetkých vašich 

zariadení/niach  podľa druhu zaţitého násilia. Vyuţite pri tom vysvetlivky pod tabuľkou. 
  

I. 

r.  

Partnerské 

násilie 

Násilie zo 

strany 

príbuzných 

( okrem 

partnera) 

Sexuálne 

zneuţívanie, 

znásilnenie 

 I
n

é 
n

ás
il

ie
 

SPOLU 

Počet 

evidovaných 

klientov/tok 

Počet muţov a chlapcov 1 
    

 

Počet ţien a dievčat 2 
    

 

SPOLU 3 
    

 

v 

tom 

chlapci do 18 rokov 4 
    

 

dievčatá do 18 rokov  5 
    

 

Vybrané 

formy 

Ambulantná starostlivosť 

(poradenstvo) 
6 x x x x 
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poskytnutej 

pomoci  

( počet osôb 

z r. 3) 

Pobytová starostlivosť 7 x x x x  

Počet 

osôb 

z  r.7 

Zariadenie 

núdzového bývania 
8 x x x x 

 

Krízové stredisko  9 x x x x  

Útulok 10 x x x x  

Ostatné pobytové 

zariadenia 
11 x x x x 

 

Vysvetlivky:  

Evidovaní klienti/tky = osoby, ktorým boli počas roka 2011 poskytované sociálne sluţby, s ktorými ste pracovali v roku 2011 

Riadok 1 aţ 3 - uveďte počet evidovaných klientov/tok, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, ţe na nich bolo páchané 

partnerské násilie, násilie zo strany iného príbuzného (okrem partnera), sexuálne násilie/znásilnenie, boli obeťami 

obchodovania alebo iného násilia  

Riadok 3 predstavuje súčet riadkov 1 a 2 v príslušnom stĺpci 

Riadky 4 a 5 – uveďte počet chlapcov a počet dievčat do 18 rokov, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, ţe na nich bolo 

páchané partnerské násilie, násilie zo strany iného príbuzného (okrem partnera), sexuálne násilie/znásilnenie, boli obeťami 

obchodovania alebo iného násilia  

Riadok 6 – uviesť počet klientov/tok, ktorým bola poskytnutá ambulantná starostlivosť 

Riadok 7 – uviesť počet klientov/tok, ktorým bola poskytnutá pobytová starostlivosť 

Riadky 8 aţ 11 – rozklad osôb z riadku 7 podľa pobytového zariadenia  

D. ROZSAH A KVALITA SLUŢIEB  

Teraz sa zameriame na sociálne sluţby a pomoc, ktoré poskytujete ţenám a dievčatám zaţívajúcim 

násilie. Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky 

zariadenia, ktoré prevádzkujete. 

20. Ako by ste čo  najstručnejšie definovali „násilie páchané na ţenách“? 

      

21. Čo povaţujete za príčinu či rizikové faktory násilia páchaného na ţenách? 

 

22. Aké princípy uplatňujete v pomoci ţenám a dievčatám  zaţívajúcim násilie? 

 

23. Vychádzate  pri poskytovaní sluţieb  pre ţeny zaţívajúce násilie z nejakých medzinárodných  

alebo svojich štandardov? 

 áno   - ak áno,  uveďte z akých:                                           ( poskytnite fotokópiu, weblink):  

 nie  

 

24. Aké sluţby poskytujete konkrétne ţenám a dievčatám  zaţívajúcim násilie? 
  ÁNO 

vo vlastnej réţii Sprostredkovane
1
 

a)  Ubytovanie    

b)  Krízová linka   

c)  Krízová intervencia   

d)  Odhad rizika násilia   

e)  Zdravotné ošetrenie   

f)  Sociálnoprávne poradenstvo   

g)  Psychologické poradenstvo   

h)  Advokátske zastupovanie   

i)  Psychoterapia - individuálna   

j)  Skupinová terapia - podporné skupiny    

k)  Rodinná terapia ( partnerská terapia)   

l)  Mediácia    

m)  Sprevádzanie  na inštitúcie   

n)  Prepravná činnosť    

o)  Vyhľadávacia činnosť     

p)  Práca s násilníkom, jeho terapia   

q)  Vypracovanie správ, posudkov   

r)  Iné sluţby , aké ........................................   

(1 ) Viete zabezpečiť sluţbu u iných  poskytovateľov 
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25. U tých sluţieb, ktoré poskytujete  vo vlastnej réţii označte, či sú pre klientky bezplatné alebo 

sa podieľajú na úhrade  za jednotlivé  sluţby. 
  

Úplne 

bezplatné 

Finančná účasť 

klientov/tok 
Ak uhrádza klient/ka, 

uveďte sumu/čas (úkon) 
čiastočná úplná 

a)  Ubytovanie     ......../........ 

b)  Zdravotné ošetrenie    ......../........ 

c)  Sociálnoprávne poradenstvo    ......../........ 

d)  Advokátske zastupovanie    ......../........ 

e)  Psychoterapia - individuálna    ......../........ 

f)  Skupinová terapia - podporné skupiny     ......../........ 

g)  Rodinná terapia    ......../........ 

h)  Mediácia     ......../........ 

i)  Sprevádzanie  na inštitúcie    ......../........ 

j)  Prepravná činnosť     ......../........ 

k)  Práca s násilníkom, jeho terapia    ......../........ 

l)  Vypracovanie správ, posudkov     ........../......... 

m)  Iné sluţby , aké ...................................    ......../........ 

 

26.  Nastala  v priebehu  posledných dvoch rokov situácia, ţe ste museli  dievča alebo ţenu 

zaţívajúcu násilie ( prípadne aj jej deti)  vo svojom zariadení odmietnuť pre nedostatok 

kapacity alebo financií? 

  áno, pomerne často 

  iba ojedinele 

                   vôbec nie 

                    iné:..................................................... 

27.  Celkový počet klientov,  ktorým ste poskytovali sluţby/ s ktorými ste pracovali  v priebehu 

roka 2011: 

 a/  Uveďte  počet:................... 

 b/ - z toho počet ţien zaţívajúcich násilie:                   počet ich detí: 

28. Ak poskytujete sluţby aj ţenám s ich deťmi, ktoré sluţby poskytujete špeciálne deťom: 
 Áno 

a/ psychologické poradenstvo  

b/ starostlivosť o malé deti, materské centrum  

c/ výchova detí  

d/ skupinová práca  

e/ práca s matkami a deťmi  

f/ voľnočasové aktivity pre deti, kluby  

g/ tábory, letné pobyty  

h/ skupinová terapia  

i/ psychologická pomoc  

j/ iné sluţby, aké:..................................................  

 

29. Dá sa odhadnúť, koľko z Vašich klientok zaţívajúcich násilie podá na násilníka trestné 

oznámenie? 

  75-100 % 

  50-75 % 

  25-50 % 

  menej ako 25 % 

  stane sa to len výnimočne 

 

30. Dátum vzniku vašej organizácie/ zariadenia (uveďte  rok):..................... 

 

31. Odkedy poskytujete sluţby aj ţenám zaţívajúcim násilie (kedy ste mali 1. takúto klientku):....... 

 

32.  Aký typ klientok – ţien so skúsenosťou násilia u Vás prevaţuje -  krátko, alebo dlhodobejšie? 
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   klientky poţadujúce jednorazovú konzultáciu (1-2 konzultácie) 

   klientky so strednodobo poskytovanou sluţbou (medzi 1-2 konzultáciami a 1 rokom) 

  klientky s dlhodobo poskytovanou sluţbou (vyše 1 roka) 

   iná moţnosť, aká:......................... 

 

33. Máte stanovený nejaký časový limit na dĺţku poskytovania podpory či pomoci ţenám 

zaţívajúcim násilie? 

 nie 

 áno – uveďte aký:..................................................... 

 

34. Do ktorých aktivít v rámci vášho zariadenia zapájate klientky, na čom participujú, na akých 

činnostiach? 
 Áno 

a/ porady personálu  

b/ evaluácia činnosti zariadenia  

c/ pomoc ostatným ţenám v zariadení  

d/ úpravy domáceho poriadku  

e/ schôdze s klientkami  

f/ rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase  

d/ iné aktivity, aké:................................................  

 

35. Objavili sa v priebehu poskytovania činnosti vašej organizácie medzi vašimi klientkami so 

skúsenosťou s násilím aj predstaviteľky nasledovných skupín ţien? 

 Viac krát Výnimočne Vôbec 

a/ ţeny rómskej národnosti    

b/ ţeny z iných krajín (migrantky, ţeny cudzincov)    

c/ ţeny maďarskej národnosti    

d/ ţeny  so zdravotným postihnutím    

e/ iná skupina, aká:................................    

36. Aké obmedzenia platia pre prijatie ţien zaţívajúcich násilie do vášho zariadenia/í? 
 Áno Nie 

a/ ţeny v dôchodkovom veku   

b/ drogová závislosť   

c/ alkoholová závislosť   

d/ zdravotné postihnutie   

e/ mentálne postihnutie   

f/ vysoký počet detí (4 a viac)   

g/ syn vo veku 15+ rokov   

h/ neovládanie slovenčiny   

i/ akútna choroba, zdravotné problémy   

j/ tehotenstvo   

k/ psychiatrické ochorenie, diagnóza   

e/ iné, aké:..............................................................   

 

E. PERSONÁL  

Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy soc. sluţieb, ktoré poskytujete a všetky Vaše 

zariadenia, ktoré prevádzkujete.   

37. Aký bol  počet  pracovníkov/čok  zariadenia/ organizácie k 31. 12. 2011? 
 Ţeny Muţi 

a/ Celkový počet osôb ............ ............ 

        b/ - z toho platených ............ ............ 

        c/ - z toho dobrovoľnícka práca ............ ............ 

        d/ - z toho priamo pracujúci s klientelou ............ ............ 
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        e/ - z toho odborná práca s klientelou ............ ............ 

        f/ - z toho práca so ţenami zaţívajúcimi násilie ............ ............ 

 

38. Aké odbory či profesie sú zastúpené medzi personálom vášho zariadenia/ organizácie? 
 Interný personál Externý personál Nemáme 

a/ Sociálna práca    

b/ Zdravotníctvo     

c/ Psychológia    

d/ Psychoterapia    

e/ Výchova detí, starostlivosť o deti    

f/ Právo, advokácia    

g/ Ekonómia, manaţment    

h/ Rehoľné sestry    

i/ Psychiatria    

g/ Iné profesie, aké:............................    

 

39. V akom jazyku je váš personál schopný poskytnúť potrebné sluţby? 

   výlučne v slovenskom jazyku (príp. vrátane češtiny a poľštiny) 

                aj v inom jazyku/ jazykoch – akých:............................................... 

 

40. Ak nie, poznáte organizáciu, ktorá vie poskytnúť pomoc aj cudzinkám neovládajúcim 

slovenčinu? 

  nepoznáme 

  poznáme – a je to:............... 

 

41. Bol  odborný personál poskytujúci sluţby vo vašom zariadení/organizácii špeciálne 

zaškolený na násilie páchané na ţenách/dievčatách? 

   áno 

    nie 

 

42. Ak áno (personál bol špeciálne zaškolený), uveďte  názov či tému špeciálneho školenia, kto 

ho poskytoval a rok – kedy ste ho absolvovali: 

Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom 

na ţenách 

Školiaca inštitúcia 

/organizácia 

Rok  

absolvovania 

   

   

   

   

Ak je potrebné, pridajte riadky 

43. Aké iné aktivity v oblasti násilia páchaného na ţenách/dievčatách vaša organizácia robí? 
 Pravidelne Viac krát  Ojedinele  Vôbec 

a/  vzdelávanie (školenia, tréningy pre školy aj dospelých)     

b/ semináre     

c/ národné kampane      

d/ regionálne kampane     

e/ propagačné materiály     

f/ publikácie o násilí     

g/ lobbing     

h/ pripomienkovanie zákonov     

i/ fundrising     

j/ monitoring, výskum     

i/ Iné, aké:.............................................     

 

F. SPOLUPRÁCA  
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Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky 

zariadenia, ktoré prevádzkujete. 

 

44. Kde sa môţu ţeny potrebujúce pomoc dozvedieť o vašom zariadení, resp. o sluţbách, ktoré 

poskytujete? ..................................................................................................................... 

 

45. Ste súčasťou (vaša organizácia) nejakej siete organizácií či inštitúcií v oblasti násilia 

páchaného na ţenách? 
 Áno Ak áno, uveďte názov: 

a/ vo vašom meste   ....... 

b/ v širšom regióne  ....... 

c/ na úrovni SR  ....... 

d/ na nadnárodnej úrovni  ....... 

 

46. Spolupracujete pri vašich aktivitách aj s inými inštitúciami či organizáciami? Označte 

s ktorými  pravidelne, ojedinele alebo vôbec? 
 Pravidelne Ojedinele Vôbec 

a/ oddelenie SPODaSK     

b/ oddelenie sociálnych dávok    

c/ psychologické poradenstvo ÚPSVaR    

d/ polícia    

e/ zdravotnícka ambulancia    

f/ nemocnica    

g/ súdy    

h/ prokuratúra    

i/ cirkev     

j/ obec, mesto    

k/ VÚC    

l/ školy, učiteľky a učitelia    

m/ médiá    

n/ MVO s podobnou činnosťou    

o/ odbory všeobecnej vnútornej správy    

p/ MVO obhajujúce ľudské práva ţien    

r/ Iné, aké:.............................................    

 

47. S ktorými organizáciami je spolupráca formalizovaná ( zmluva, dohoda, memorandum 

a pod.) a spoluprácu zhodnoťte na škále od 1 pod 5. 
 Áno 

(formalizácia 

spolupráce)  

Hodnotenie spolupráce na škále 1-5 

(1 = veľmi dobrá aţ  5 = veľmi zlá) 

a/ oddelenie SPODaSK   ....... 

b/ oddelenia sociálnych dávok  ....... 

c/ psychologické poradenstvo ÚPSVaR  ....... 

d/ polícia  ....... 

e/ zdravotnícka ambulancia  ....... 

f/ nemocnica  ....... 

g/ súdy  ....... 

h/ prokuratúra  ....... 

i/ cirkev   ....... 

j/ obec, mesto  ....... 

k/ VÚC  ....... 

l/ školy, učiteľky a učitelia  ....... 

m/ médiá  ....... 

n/ MVO s podobnou činnosťou  ....... 

o/ odbory všeobecnej vnútornej správy  ....... 

p/ MVO obhajujúce ľudské práva ţien  ....... 
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r/ Iné, aké:...........................................  ....... 

 

48. Pouţívate pri práci s prípadmi násilia páchaného  na ţenách nejaké protokoly, 

štandardizované postupy  a inštrukcie  rovnaké  pre kaţdý jednotlivý prípad? 

 áno   → ak áno, aké?:.......................................................( Poskytnite, prosím fotokópiu) 

 nie 

 

49. Pripravujete pravidelne nasledovné materiály. Ak áno, v akej periodicite? 
 Aspoň raz ročne Zriedkavejšie Vôbec 

a/ Výročné správy    

b/ Kazuistiky    

c/ Štatistické prehľady    

d/ Evaluačné analýzy činnosti    

e/ Iné, aké:...........................................    

 

50. Monitoring a výskum sú dôleţité nástroje na sledovanie efektívnosti činnosti, tvorby 

a implementácie politík a pod.  Chceli by sme vás preto poprosiť o expertné vyjadrenie 

k zberu štatistických dát – čo by ste navrhovali: 

 a/ akú frekvenciu zberu dát (ročne, polročne, inak...):.......................................................... 

 b/ ktoré ukazovatele určite sledovať:..................................................... 

 c/ kto by mal dáta zbierať a spracovávať:.................................................................... 

 

51. Váš voľný komentár k téme násilia páchaného na ţenách a jeho riešeniu na Slovensku a vo 

Vašom  regióne:....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

G. KRÍZOVÁ LINKA 

52. Prevádzkuje vaše zariadenie/organizácia krízovú linku? 

  áno   →  AK PREVÁDZKUJETE KRÍZOVÚ LINKU – pokračujte otázkou č. 53  

       nie  →  AK NIE – prejdite  za  otázku č. 61 

 

53. Uveďte číslo/la Vašej aktuálnej krízovej linky:................................................... 

 

54. V akom reţime vaša krízová linka pracuje – koľko dní v týţdni? 

 od pondelka  do nedele  (7 dní v týţdni) 

 od pondelka do piatku ( iba v pracovné dni) 

 iný reţim, aký:...................................................................... 

 

55. V akom reţime vaša krízová linka pracuje - koľko hodín denne je k dispozícii? 

  kedykoľvek počas 24 hodín 

  len cez deň od ......  do ......... 

  len doobeda od .......... do ............ 

   inak, ako:............................................................................ 

 

56. Volania na krízovú linku sú bezplatné alebo ich uhrádza volajúca osoba? 

  bezplatné - na úkor volaného 

  hradí volajúca osoba 

   iná moţnosť, aká:................................................................................................................. 

 

57. Ide o linku všeobecnú alebo špecializovanú na určitú skupinu? 

  všeobecná linka pre ľudí v ohrození 

  špecializovaná linka pre ţeny zaţívajúce násilie 

 špecializovaná linka na iné skupiny, alebo špecifický druh násilia – aké:.............................. 
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58. Uveďte počet volaní na krízovú linku – priemer za týţdeň: 

 a/ Celkový počet volaní:............................................... 

 b/ - z toho hovory týkajúce sa ţien zaţívajúcich násilie:..................... 

 

59. Koľko osôb pracuje na vašej krízovej linke? 

a/ Celkový počet osôb:................................................................................................................ 

 b/ - z toho počet ţien:.................................................................................................................. 

 

60. Bol personál pracujúci na krízovej linke špeciálne zaškolený na násilie páchané na ţenách? 

  áno 

  nie 

 

61. Ak áno (personál bol špeciálne zaškolený), uveďte aký typ školenia či tréningu absolvovali 

(uveďte príp. aj rozsah v hodinách a školiacu inštitúciu či organizáciu):................................... 

   

 

 

AK POSKYTUJETE UBYTOVANIE ţenám/dievčatám zaţívajúcim násilie POKRAČUJTE 

OTÁZKOU Č. 62. AK  NIE, ďakujeme  za vašu účasť v monitoringu a váš čas. Dotazník, prosím, 

zašlite na dohodnutú adresu.   

V prípade záujmu voľne uveďte svoje vyjadrenie k nasledujúcemu bodu: 

 Chystá sa vaša organizácia v budúcnosti rozšíriť svoje sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie – popíšte 

 prečo áno alebo prečo nie:.................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

H. UBYTOVANIE 

 

V PRÍPADE, ŢE PREVÁDZKUJETE  VIACERÉ DRUHY POBYTOVÝCH ZARIADENÍ, 

ODPOVEDAJTE ZA KAŢDÉ ZARIADENIE ZVLÁSŤ. 

(poznámka: ZNB = zariadenie núdzového bývania) 

 

62. Prijímate do ubytovacieho zariadenia výlučne len ţeny/dievčatá  zaţívajúce násilie alebo aj 

ţeny s ich deťmi,  na ktorých je páchané násilie. Ak prijímate obe skupiny ţien, zaškrtnite  

obe kategórie.  Označte u všetkých pobytových zariadení, ktoré sa  na vás vzťahujú.  
  

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového zariadenia 

výlučne len ţeny/dievčatá ( bez ich detí)     

výlučne len ţeny s ich deťmi      

iná moţnosť, aká:.............................................     

 

63. Koľko obyvateľov/liek  ste mali  ubytovaných  k 31. 12. 2011? 

  ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového zariadenia 

a/ Celkový počet:     

b/ - z toho ţeny zaţívajúce násilie:     

c/ - z toho ţeny zaţívajúce násilie s ich deťmi      

 

 63a.Organizácia ubytovania: 

  ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

špeciálna budova     

rozptýlené bytové jednotky – uveďte počet bytov     
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kombinácia základná budova + byty – uveďte počet bytov     

 iná moţnosť, aká:................................. 
    

 

 

64. Ponúkate  aj moţnosť ubytovania s utajenou adresou?   

       áno         nie        iná moţnosť - aká: 

 

65. Aké je bezpečnostné vybavenie budov a bytov s ubytovanými ţenami/dievčatami 

zaţívajúcimi násilie? 
 

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

a/ mreţe      

b/ bezpečnostné dvere     

c/ signalizačné zariadenie na políciu     

d/ kamery     

e/ SBS     

f/ iné, aké:..............................................     

 

 

66. Ak poskytujete  ubytovanie  rôznorodým  cieľovým skupinám, ako je ubytovanie 

koordinované vo vzťahu k ţenám so skúsenosťou násilia? 
 

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

bývajú spolu s inými klientkami a klientmi     

bývajú spolu s inými ţenami vo vyhradenej časti     

majú spolu s inými ţenami úplne samostatný vchod     

iná moţnosť, aká:..................................... 
    

 

 

67. Kvantitatívne moţnosti ubytovania k 31. 12. 2011: 

  ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového zariadenia 

a/ Počet  izieb     

b/ počet miest ( postelí)     

c/ maximálny počet osôb v jednej izbe      

 

 

68. Vyuţitie kapacity ubytovania. Uveďte  počty aktuálne voľných miest a odhadnite počet 

miest, ktoré by ste potrebovali
1
 ( k dátum vypĺňania dotazníka).  

  ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

a/ voľné miesta     

b/ nedostatok miest ( odhad)     

c/ z toho pre  ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie      

(1) Na základe  počtu odmietnutých osôb, ktoré potrebovali ubytovanie v priebehu roka 2012 

 

 

69. Vedie vaša organizácia čakací list  ( evidenciu ţiadostí) na prijatie do zariadenia? 

   = áno      nie 
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70. Ak áno, koľko ľudí  bolo na čakacom liste ( evidovaných ţiadostí) k 31. 12. 2011? 

  ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

a/ celkový počet čakateľov/liek     

c/ z toho pre  ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie  ( odhad)     

 

 

71. Koľko hodín denne môţete prijímať na ubytovanie ţeny (a  ich deti) zaţívajúce násilie? 
 

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

Kedykoľvek počas 24 hodín     

Len cez deň     

Len doobeda      

Inak, ako:..................................... 
    

 

 71a.Po akú dobu je moţné, aby bola u vás ubytovaná ţena so skúsenosťou násilia? 
 

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

pobyt nie je limitovaný (ako dlho ţena potrebuje)     

pobyt je limitovaný – a to na:.....................     

 

72. Viete ubytovať aj ţenu na vozíku? 
 

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

úplne bez problémov     

s menšími problémami     

vôbec to nie je moţné     

iná odpoveď, aká:......................     

 

 

73. Sú vo vašom zariadení povolené návštevy rodinných príslušníkov ţien zaţívajúcich násilie? 
 

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

nie, vôbec     

áno, ale neplatí to pre manţela (partnera) ţeny     

áno, vrátane manţela (partnera) ţeny     

iná moţnosť, aká:....................     

 

 

 73a.Ktoré činnosti si vaše klientky so skúsenosťou násilia zabezpečujú samé? 
 

ZNB Útulok 
Krízové 

stredisko 

ostatné 

pobytového 

zariadenia 

varenie     

pranie a ţehlenie     

upratovanie     

nakupovanie     
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Čo by ste na záver chceli uviesť na tému pomoci ţenám (a deťom) zaţívajúcim domáce 

násilie?........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME ZA OCHOTU ZÚČASTNIŤ SA  MONITORINGU A ZA 

VÁŠ ČAS.  Dotazník, prosíme, zašlite na dohodnutú adresu.   

 

Vyplní anketárka:  

 

Meno anketárky:  

Dátum vyplnenia dotazníka:  

Spôsob vyplnenia dotazníka: ......................................................... 

Približný čas vypĺňania  dotazníka v min.: 

 Zhodnoťte mieru ochoty respondentky:  

 veľmi ochotná     skôr ochotná   skôr neochotná  veľmi neochotná  

Ďalšie poznámky a postrehy:  

 

4. DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI KLIENTOK  

 

DOTAZNÍK Č. 3 

Dotazník spokojnosti klientok 

 

 
Dobrý deň,  

ďakujeme, ţe  nám odpoviete na niekoľko otázok pre  ministerstvo práce. Vaše odpovede  sú 

anonymné a svoje meno neuvádzajte.  Zaujíma nás, či ste spokojná so sluţbami, ktoré sú Vám 

poskytované.  Privítame, ak sa dozvieme aj Vaše návrhy na zlepšenie  sluţieb.  

1. Odkedy ste tu, prosím, ubytovaná alebo v starostlivosti  tohto zariadenia? 

Napíšte mesiac:................... rok: ...................... 

2. Ste tu ubytovaná sama, alebo aj s Vašimi deťmi? 

 Sama 

 S deťmi      

 Netýka sa ma  ( nie som tu ubytovaná, alebo nemám deti, resp. sú uţ veľké)         

 

3.  Aké sluţby sú Vám poskytované?  Označte kríţikom.  

  Áno 

a)  Som tu ubytovaná  

b)  Stravujem sa tu   

c)  Pomáhajú mi rozhodnúť sa, čo ďalej robiť   

d)  Pomáhajú mi riešiť  moje problémy  

e)  Pomohli mi utiecť do bezpečia  

f)  Sprevádzajú ma po úradoch  

g)  Poskytli mi právnu pomoc   

h)  Chodím za psychologičkou  

i)  Iné sluţby, vypíšte aké:  

4. Oznámkujte ako v škole 1-tkou aţ 5-kou,  podľa toho, ako ste spokojná alebo nespokojná 

s  nasledovnými  sluţbami: 

 Veľmi 

spokojná 

 Veľmi 

nespokojná 

Netýka 

sa ma 

S vybavením zariadenia ( napr. chladnička, práčka, telefón,...)       

S ubytovaním  (  napr. veľkosť izby, súkromie, ...)       
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S bezpečnosťou ( nikto Vás neohrozuje, cítite sa bezpečne)       

S rýchlosťou, ako Vás ubytovali       

S podmienkami na varenie,  so stravou       

S výškou sumy,  ktorú platíte za sluţby       

S tým, ako sa ku Vám správa personál ( sociálni pracovníci/čky)       

S rešpektovaním Vašich potrieb a predstáv o riešení situácie       

Ako Vám veria vo všetkom, čo poviete        

So vzťahmi s ostatnými spolubývajúcimi       

 

5. Prekáţa  Vám niečo? Ak áno, čo konkrétne? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

6. Zlepšili by ste niečo? Ak áno,  čo konkrétne? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ďakujeme za Vaše názory a postrehy.  
 

5. REGIONÁLNA ŠTATISTIKA   

Vybrané ukazovatele regionálne štatistiky  k 31. 12. 2011
123

 

 

BBSK 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet okresov [LAU 1] 13  

Počet obcí [LAU 2] 516  

    z toho so štatútom mesta 24  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 70  

Počet obyvateľov 660 128 

    z toho ţien [%] 51,6  

Výmera územia [km2] 9 454,4  

Počet ţien  340 626 

Hustota  F ( počet ţien na km2) 36 

 

 

BSK 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet krajov [NUTS 3] 1  

Počet okresov [LAU 1] 8  

Počet obcí [LAU 2] 73  

    z toho so štatútom mesta 7  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 295  

Počet obyvateľov 606 537 

    z toho ţien [%] 52,6  

Výmera územia [km2] 2 052,7  

Počet ţien  319 038 

                                                 
123 Zdroj: Mestská a obecná štatistika MOŠ (http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html) a vlastné prepočty  

 

http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
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Hustota  F ( počet ţien na km2) 155 

KSK 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet okresov [LAU 1] 11  

Počet obcí [LAU 2] 440  

    z toho so štatútom mesta 17  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 117  

Počet obyvateľov 792 991 

    z toho ţien [%] 51,2  

Výmera územia [km2] 6 754,5  

Počet ţien  40 6011 

Hustota  F ( počet ţien na km2) 60 

NSK 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet okresov [LAU 1] 7  

Počet obcí [LAU 2] 354  

    z toho so štatútom mesta 15  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 109  

Počet obyvateľov 689 564 

    z toho ţien [%] 51,5  

Výmera územia [km2] 6 343,8  

Počet ţien  355 125 

Hustota  F ( počet ţien na km2) 56 

PSK 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet okresov [LAU 1] 13  

Počet obcí [LAU 2] 666  

    z toho so štatútom mesta 23  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 91  

Počet obyvateľov 815 806 

    z toho ţien [%] 50,7  

Výmera územia [km2] 8 973,6  

Počet ţien  421 772 

Hustota  F ( počet ţien na km2) 47 

TSK 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet okresov [LAU 1] 9  

Počet obcí [LAU 2] 276  

    z toho so štatútom mesta 18  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 132  

Počet obyvateľov 594 186 

    z toho ţien [%] 51,0  

Výmera územia [km2] 4 502,0  

Počet ţien  303 035 

Hustota  F ( počet ţien na km2) 67 
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TTSK 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet okresov [LAU 1] 7  

Počet obcí [LAU 2] 251  

    z toho so štatútom mesta 16  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 134  

Počet obyvateľov 555 509 

    z toho ţien [%] 51,2  

Výmera územia [km2] 4 146,6  

Počet ţien  284 421 

Hustota  F ( počet ţien na km2) 69 

ŢSK  

Ukazovateľ Hodnota 

Počet okresov [LAU 1] 11  

Počet obcí [LAU 2] 315  

    z toho so štatútom mesta 18  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 101  

Počet obyvateľov 689 601 

    z toho ţien [%] 50,9  

Výmera územia [km2] 6 808,7  

Počet ţien  351 007 

Hustota  F ( počet ţien na km2) 51 

 

Počet ţien podľa regiónov v 31.12. 2011 

Kraj Počet obyvateľov k 31.12. 2011 % ţien Počet ţien Výmera územia (km2) 
Hustota  

( počet ţien na km2) 

BBSK 660 128 51,6 340 626 9 454,40 36 

BSK 606 537 52,6 319 038 2 052,70 155 

KSK 792 991 51,2 406 011 6 754,50 60 

NSK 689 564 51,5 355 125 6 343,80 56 

PSK 815 806 51,7 421 772 8 973,60 47 

TSK 594 186 51 303 035 4 502,00 67 

TTSK 555 509 51,2 284 421 4 146,60 69 

ŢSK  689 601 50,9 351 007 6 808,70 52 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika MOŠ a vlastné prepočty  
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6. POSKYTNUTÉ MATERIÁLY , PROTOKOLY  A FORMULÁRE POUŢÍVANÉ ZZŢ 

FENESTRA, KOŠICE  

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY PORADENSKÉHO CENTRA FENESTRA: 

Feministická analýza 

Násilie, ktoré páchajú muţi na ţenách, je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov medzi muţmi a ţenami a 

odrazom existujúcich rodových vzťahov v spoločnosti a v politike. Preto je potrebné primárne ho vnímať ako spoločenský a 

politický problém. Sluţby by mali plniť aj politickú úlohu tým, ţe budujú povedomie o spoločenskom, historickom, 

kultúrnom a politickom rámci, ktorý udrţiava násilie muţov voči ţenám. Aktivistky sa snaţia o to, aby bolo počuť hlasy ţien 

a detí proti násiliu. Spoločnosť musí preniesť zodpovednosť za násilie na páchateľov. Feministické princípy, implementované 

do práce, by mali ţenám a deťom ukázať spôsoby, ako sa oslobodiť od násilia. 

Ľudsko-právne východiská sa premietajú do našej kaţdodennej práce. Vyplývajú z nich spôsoby, akými poskytujeme 

podporu a pomoc ţenám zaţívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, ako aj naše snahy o presadenie systémových 

zmien, aby si ţeny mohli uplatňovať svoje ľudské práva. Násilie páchané na ţenách a ich deťoch je váţny spoločenský 

problém, je preto úlohou spoločnosti prebrať plnú zodpovednosť za riešenie situácie ţien a detí, ktoré zaţívajú násilie. Ţivot 

bez násilia je ľudské právo. Pre násilie neexistuje ospravedlnenie. Zodpovednosť za násilie nesie vţdy ten, kto ho pácha. 

Ţivot v bezpečí si netreba zaslúţiť. 

Pri našej práci vychádzame z medzinárodných a národných dokumentov, ktoré vláda SR ratifikovala a prijala. Násilie 

páchané na ţenách vnímame ako rodovo podmienené násilie, tak ako je definované v Deklarácií OSN o odstránení násilia 

páchaného na ţenách (1993) a vo všeobecnom odporúčaní č.19 Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie ţien z roku 1992. 

V rámci tohto odporúčania sa uvádza, ţe rodovo podmienené násilie je súčasťou definície diskriminácie. Rodovo 

podmienené násilie znamená násilie, ktoré je namierené proti ţene kvôli tomu, ţe je ţenou, alebo ktoré ţeny zasahuje 

nepomerne viac. Zahŕňa činy, ktoré spôsobujú fyzickú, duševnú alebo sexuálnu ujmu alebo utrpenie; vyhráţanie sa takýmito 

činmi; donucovanie  a iné odopieranie slobôd. Tieto definície sú prijaté vládou SR a sú súčasťou Národného akčného plánu 

na prevenciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009-2012. Rodová perspektíva je základom uznania násilia páchaného na 

ţenách ako ľudsko-právneho problému, a preto je zdôrazňovaná ako základný princíp. Takéto zarámcovanie vplýva na to, 

ako je násilie páchané na ţenách chápané, ako aj na to, akým spôsobom sú sluţby poskytované. Z takéhoto vnímania násilia 

páchaného na ţenách vyplýva, ţe na vine nie sú jednotlivé ţeny a ţe voči páchateľom násilia by mala byť vyvodená 

zodpovednosť. Naše podporné sluţby sa vyznačujú vhodným informovaným prístupom, relevantným pre ich uţívateľky 

(ţeny zaţívajúce násilie). Takýto prístup uznáva rodovú dynamiku, dopad a dôsledky násilia páchaného na ţenách, a to v 

kontexte rovnosti a ľudských práv. Násilie páchané na ţenách, vnímame ako príčinu, ale aj ako dôsledok nerovnosti medzi 

muţmi a ţenami. V rámci takéhoto prístupu uznávame potrebu existencie sluţieb určených iba ţenám. V rámci podporných 

sluţieb obhajujeme práva ţien v jednotlivých prípadoch, ako aj na systémovej úrovni; podporujeme a presadzujeme práva 

ţien a detí; a tým napĺňame ich potreby. Poskytované sluţby fungujú na dvojakom princípe: dôvery a rešpektu voči ţenám a 

deťom a vyvodzovania zodpovednosti voči páchateľom násilia za ich násilné správanie. 

Násilie často krát vedie k ohrozeniu ţivota a zdravia ţien a detí, preto dôleţitým princípom je pre nás bezpečie a ochrana. 

Kladieme dôraz na bezpečie a ochranu ţien, detí a personálu Poradenského centra Fenestra. V tomto kontexte bezpečie 

neznamená iba priamu fyzickú ochranu, ale aj psychické a sociálne bezpečie, vrátane sociálnej inklúzie. Je prvoradé, aby boli 

ţeny a deti v bezpečí, preto je pre nás bezpečie najdôleţitejšou prioritou. Aby sme mohli zaistiť bezpečie ţien, detí 

a personálu, adresa Poradenského centra Fenestra je utajená. 

Násilie je traumatická skúsenosť. Cieľom akejkoľvek pomoci ţenám a deťom, ktoré zaţili násilie je prekonanie bezmocnosti 

a posilnenie ţien a detí k tomu, aby mohli (znovu) viesť samostatný ţivot, o ktorom samé rozhodujú. Násilie zanecháva 

stopy nielen na tele, ale aj na myslení a sebaúcte. Skúsenosti ukazujú, ţe je veľmi dôleţité ţeny vnímať ako expertky na 

vlastnú situáciu. Potrebujú podporu na to, aby si situáciu uvedomili a porozumeli jej. Chápanie mechanizmov násilia ţenám 

umoţní vytvárať stratégie na účinnú ochranu. Konečným cieľom je ţiť ţivot bez násilia.  Klientky sú informované o svojich 

právach, t.j. na aké sluţby majú právo a aké sú ich zákonné a ľudské práva. Klientkám poskytujeme dostatok času na to, aby 

mohli poskytnúť informovaný súhlas. Všetky informácie, rady a poradenstvo sú zaloţené na modeli posilnenia a práv ţien. 

Pred akýmkoľvek úkonom, alebo vykonaním postupu získavame od klientok informovaný súhlas. Podporné sluţby 

vychádzajúce z princípu posilnenia umoţňujú ţenám a deťom pomenovať svoju vlastnú skúsenosť s násilím, spoznať svoje 

práva a umoţňujú ţenám a ich deťom robiť rozhodnutia v podporujúcom prostredí, ktoré k nim pristupuje citlivo, s 

rešpektom a dôstojne. 

V rámci poskytovania sluţieb rešpektujeme a dodrţiavame právo ţien a detí na dôvernosť informácií. Všetky ţeny a deti sú 

informované o situáciách, v ktorých môţe byť táto dôvernosť obmedzená. Ţeny majú za kaţdých okolností právo na to, aby 

sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a úctou. Pri poskytovaní sluţieb vychádzame z dvojitého princípu zaloţeného na 

kultúre nespochybňovania a rešpektovania ţien a vyvodzovania zodpovednosti voči páchateľom násilia. Sluţby poskytované 

našim Poradenským centrom sú dostupné všetkým ţenám. Rešpektujeme rôznorodosť ţien a detí a pozitívne prispievame 

k praxi zaloţenej na nediskriminácii. Pri poskytovaní sluţieb dodrţiavame zásady nediskriminácie a rovnosti v súvislosti s 

personálom, aj so ţenami. Všetky sluţby poskytujeme ţenám a ich deťom bezplatne. Sluţby, ktoré poskytujeme sú 

holistické a sú prispôsobené potrebám ţien a detí. Personál je kvalifikovaný a špeciálne zaškolený. Personál má prístup 
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k pravidelnej supervízii. Podporné sluţby sú prevádzkované v kontexte relevantnej spolupráce medzi inštitúciami 

a koordinovaného poskytovania takýchto sluţieb na miestnej a národnej úrovni. 

Ţeny pomáhajú ţenám 

Ţeny, ktoré zaţili násilie boli/sú ovládané a týrané svojimi partnermi. Preto je pre ne dôleţité, aby im podporu a pomoc 

poskytovali ţeny – poradenské pracovníčky so špecializáciou v danej oblasti. Ţeny, ktoré zaţili násilie, majú pocity slabosti a 

straty viery vo vlastné schopnosti a silu. PCF preto slúţi ţenám ako model, v ktorom môţu nadobudnúť skúsenosť, ţe sú 

schopné ţiť aktívny a samostatný ţivot. Odráţa to aj štruktúra PCF, v ktorom ţeny pracujú nielen na základnej úrovni, ale 

majú aj zodpovednosti spojené s riadením chodu PCF. Ţenám to pomáha prehodnotiť a prekonať stereotypné rodové roly.  

Obhajoba práv ţien 

Konať proti násiliu znamená osvojiť si jasný postoj a odmietať akúkoľvek formu násilia páchaného na ţenách. Pre násilie 

neexistuje ţiadne ospravedlnenie. Snaha o zachovanie neutrálneho postoja k tomu, čo sa stalo, so sebou prináša riziko, ţe 

budeme násilie tolerovať. Ţeny, ktoré prídu hľadať pomoc, nemusia dokazovať násilie, ktoré zaţili. Veríme tomu, čo hovoria, 

a pristupujemek nim bez predsudkov. Ţeny, ktoré zaţili násilie, potrebujú ľudí, ktorí budú stáť pri nich a podporovať ich pri 

kaţdom kroku, ktorý je potrebné urobiť. Obhajoba práv ţien a solidarita sú nesmierne dôleţité. Za násilie je vţdy 

zodpovedný páchateľ. Osvojenie si jasného postoja proti akejkoľvek forme násilného správania znamená odmietanie 

násilných činov, nie páchateľa ako človeka. 

Tímová práca (a horizontálna hierarchia) 

V rámci fungovania našej organizácie sa snaţíme presadzovať demokratické princípy, zdieľaním moci a vyhýbaním sa príliš 

hierarchickým a byrokratickým štruktúram. Všetky zamestnankyne sa podieľajú na všetkých rozhodnutiach a na rozvoji 

sluţieb. Takéto štruktúry sú zárukou toho, ţe interakcia a vzťahy nie sú zaloţené na uplatňovaní moci zhora, ale toho, ţe 

ľudia spolu môţu ţiť a pracovať v atmosfére solidarity a rovnosti. 

Právo na sebaurčenie 

Rešpektujeme právo ţien rozhodovať o svojich ţivotoch. Príbuzní, priatelia/ky a odborníci/čky sa často snaţia ţene hovoriť, 

čo má robiť. Niektorí si myslia, ţe by mala od násilného partnera odísť, iní jej hovoria, aby mu ešte dala šancu. Nanešťastie 

sa potom často stane, ţe títo ľudia sú sklamaní alebo dokonca nahnevaní, ak ţena ich rady neposlúchne. Takéto rady môţu na 

ţenu vytvárať ešte väčší tlak a ţena ich vôbec nepovaţuje za nápomocné. Preto je dôleţité ţene vyjadriť, ţe iba ona sama 

môţe rozhodovať, a ţe jej rozhodnutie budeme rešpektovať. Cieľom intervencie je ukončiť násilie, nie vzťah. Právo na 

sebaurčenie je dôleţitým princípom. To, ako dlho sa rozhodne ţena byť klientkou PCF, a či sa rozíde s partnerom, je iba na 

nej. 

Dôvernosť a anonymita 

Na to, aby sme chránili práva ţeny a jej integritu, je nevyhnutné, aby sa mohla rozhodnúť, aké informácie posunie ďalej. 

Preto v rámci PCF nezverejňujeme ţiadne informácie o klientke bez jej súhlasu. Existujú výnimky v prípadoch, keď je 

ohrozené zdravie a ţivot ţeny alebo jej detí (napr. pokusy o samovraţdu, akútne nebezpečenstvo zo strany násilného partnera 

alebo ţena správajúca sa násilne k svojim deťom). Ţeny, ktoré kontaktujú naše PCF majú právo na poskytnutie poradenstva a 

pomoci bez zverejnenia svojej totoţnosti. 

Neobmedzená dĺţka poskytovania sluţieb 
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ZÁZNAMOVÉ HÁRKY KLIENTELY KRÍZOVÉHO CENTRA FENESTRA 
124

  

 

                                                 
124 Pre  kompletné záznamové hárky vo formáte excel kontaktujte, prosím, holubova@ivpr.gov.sk  

    List klientky Krízového centra Fenestra
       ( I. Záznam z telefonátu na krízovú linku)

Telefón prevzala: Dátum:

Pohlavie: žena muž dieťa

Klasifikácia:

žena po akútnom útoku (zaznamenať kde sa nachádza) ÁNO NIE

žena žijúca v manželstve ÁNO NIE

žena žijúca v neformalizovanom vzťahu ÁNO NIE

je prítomné násilie vo vzťahu ÁNO NIE

Informácie o volajúcej osobe:

Meno a priezvisko:

Odkiaľ volá:

Telefónne číslo:

Iný spôsob kontaktovania:

Podmienky kontaktu (upozornenia):

Deti (počet detí, vek, situácia detí):

Odhad nebezpečenstva:

Aké najťažšie zranenia mala klientka za posledný rok ?

Aké zranenia mala klientka za posledný polrok ?

Aká je frekvencia násilia za posledný polrok ?

Aká bola frekvencia násilia pred rokom ?

Vyhráža sa zneužívateľ zabitím ? ÁNO NIE

Je zneužívateľ ozbrojený ? ÁNO NIE

Je zneužívateľ závislý na alkohole alebo drogách ? ÁNO NIE

Je alebo bol zneužívateľ liečený na psychiatrii ? ÁNO NIE

Hrozí klientke zničenie osobných vecí a majetku ? ÁNO NIE

Je klientka v ohrození života alebo zdravia ? ÁNO NIE

Je volajúca v bezprostrednom nebezpečenstve ? ÁNO NIE

Dohodnutý plán (bezpečnostný plán):

Zhrnutie telefonického rozhovoru:

Dĺţka telefonického rozhovoru:

Dostala kontakt na:

mailto:holubova@ivpr.gov.sk
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    List klientky Krízového centra Fenestra
      ( II. Základné informácie o klientke )

Telefonický kontakt na klientku:

Meno a priezvisko: Dátum prvého telefonátu:

Dátum narodenia: Dátum prvej návštevy:

Trvalé bydlisko: Miesto súčasného pobytu: Dátum: Spolubývajúce osoby:

         Vzdelanie:

Zamestnanie 1:

Zamestnanie 2:

Zamestnanie 3:

Zamestnanie 4:

                             Pravidelný príjem:

dátum mzda dávka soc. pomoci prídavky na deti rodičovský príspevok výživné na deti výživné na manželku

Bytová situácia:

DB OB RD vlastníctvo spoluvlastníctvo úţívateľka

Počet detí:

Stav:

vydatá rozvedená slobodná vdova

Odkiaľ vie o Fenestre:

Poznámky:
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            List klientky Krízového centra Fenestra
                     ( III. Informácie o zneuţívateľovi )

Meno a priezvisko: Dátum narodenia:

Rodinný stav: Vzťah ku klientke:

Vzdelanie:

Zamestnanie: Príjem:

Zdravotný stav:

Psychiatrická liečba: áno / nie Psychofarmaká: áno / nie

Opis:

Voči komu alebo čomu je násilný:

klientke deťom rodinným príslušníkom zvieratám zariadeniu v domácnosti klientkiným osobným veciam

ľuďom mimo domu

iné:

Uţíva zneuţívateľ alkohol: áno / nie Uţíva zneuţívateľ drogy: áno / nie

Opis (závislosť, ako často, koľko, ako sa správa):

Je zneuţívateľ gambler ? áno / nie

Opis (aké, ako často, ako sa správa):

Má zneuţívateľ prístup k zbraniam: áno / nie K akým:

Poznámky:
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    List klientky Krízového centra Fenestra
              ( IV. Násilie )

FORMY NÁSILIA

PSYCHICKÉ:

klamstvá poučovanie kritizovanie obviňovanie urážky obmedzovanie kontaktov

nadávky žiarlivosť ponižovanie izolácia kontrola zabraňovanie zamestnať sa

zastrašovanie zľahčovanie zvaľovanie viny vyhrážanie sa sebapoškodzovanie vyhrážanie sa samovraždou

vyhrážanie sa zabitím iné:

EKONOMICKÉ:

nesprispievanie financiami odmietanie starostlivosti obmedzovanie prístupu k majetku

vymáhanie peňazí ničenie vecí a majetku

iné:

SEXUALIZOVANÉ:

obťažovanie vynucovanie sexu nútenie k nepríjemným sexuálnym praktikám

iné:

FYZICKÉ:

sácanie hádzanie fackovanie kopanie udieranie škrtenie

popálenia bodnutia ohrozovanie zbraňami, akými 

iné:

ZRANENIA:

žiadne modriny popáleniny rezné rany zlomeniny vnútorné zranenia

iné:

OŠETRENIA:

žiadne sama lekár pohotovosť klinika nevyhľadala, aj keď potrebovala

PN dní hospitalizácia dní
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OSOBNÁ STRATÉGIA KLIENTKY:

Ako ste sa v minulosti pokúšali ochrániť seba a svoje deti ?

Čo Vám pomáhalo ?

Čo zvyčajne robíte (ako sa správate) v situácii akútneho útoku ?

Kto Vám pomáha / kto by Vám mohol pomôcť ?

SITUÁCIA ODCHODU OD ZNEUŽíVATEĽA:

Ktorý odchod v poradí:

Ako dlho je mimo domova:

Kde sa zdržiava po odchode:

Rodisko klientky:

Rodisko zneužívateľa:

Pri odchode si zobrala tieto veci:

Potrebuje si zobrať veci z bytu: ÁNO  /  NIE aké:

Potrebuje policajnú asistenciu: ÁNO  /  NIE ktoré OO PZ:
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 List klientky Krízového centra Fenestra
               (V. Idnetifikácia násilia )

Je klientka v izolácii ? ÁNO NIE

Čo robí:

Vníma deformovane seba, zneužívateľa a svoje možnosti ? ÁNO NIE

Ako:

Jé prítomné vyčerpávanie ako forma týrania (napr. budenie v noci) ? ÁNO NIE

Aké:

Je prítomné ponižovanie verbálne ? ÁNO NIE

Aké:

Vynucuje si zneužívateľ určité triviálne činnosti, alebo platia v byte špeciálne pravidlá týkajúce sa pohybu v byte, denného režimu rodiny

 a pod ? ÁNO NIE

Aké:

Používa zneužívateľ zastrašovanie ? ÁNO NIE

Aké:

Ničí zneužívateľ obľúbené veci ? ÁNO NIE

Aké:

Ubližuje zneužívateľ domácim zvieratám ? ÁNO NIE

Ako:

Vyhráža sa zneužívateľ ? ÁNO NIE

Ako:

Je prítomná totálna kontrola spoločných financií ? ÁNO NIE

Aká:

Je prítomná totálna kontrola trávenia voľného času ? ÁNO NIE

Aká:

Je prítomná totálna kontrola myšlienok ? ÁNO NIE

Aká:

Vyskytujú sa vo vzťahu príležitostné láskavosti ? ÁNO NIE

Aké:

Používa zneužívateľ deti ako nástroje zastrašovania,  alebo vyhrážania sa ? ÁNO NIE

Ako:
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 List klientky Krízového centra Fenestra
                  (VI. Odhad nebezpečenstva)

KLASIFIKÁCIA ZRANENÍ

1. Fackovanie, sácanie, zranenia bez pretrvávajúcej bolesti

2. Štípanie, kopanie, modriny, tržné rany a zranenia s pretrvávajúcou bolesťou

3. Surové mlátenie, ťažké pomliaždeniny, popáleniny, zlomeniny

4. Ohrozovanie zbraňou, poranenia hlavy, vnútorné zranenia, zranenia s trvalými následkami

5. Použitie zbraní a zranenia spôsobené zbraňou

Aké najťažšie zranenia mala klientka ? 

Aké zranenia mala klientka za posledný polrok ?

Aká je frekvencia násilia za posledný polrok ?

Aká bola frekvencia násilia pred rokom ?

Vyhráža sa zneužívateľ zabitím, alebo sebevraždou ? ÁNO NIE

Je zneužívateľ ozbrojený ? ÁNO NIE

Je zneužívateľ závislý na alkohole alebo drogách ? ÁNO NIE

Je alebo bol zneužívateľ liečený na psychiatrii ? ÁNO NIE

Je zneužívateľ extrémne vlastnícky k žene a deťom ? ÁNO NIE

Napadá iné osoby mimo členov rodiny ? ÁNO NIE

Bol zneužívateľ trestaný alebo je zapojený do organizovaného zločinu ? ÁNO NIE

Je klientka v ohrození života alebo zdravia ? ÁNO NIE

Hrozí zničenie osobných vecí a majetku ? ÁNO NIE
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 List klientky Krízového centra Fenestra
                  (VII. Bezpečnostný plán)

1. klientka ţije v spoločnom priestore so zneuţívateľom ÁNO NIE

2. klientka odchádza zo spoločného priestoru so zneuţívateľom ÁNO NIE

3. klientka zneuţívateľa (súdne) vysťahovala alebo teraz ţije sama ÁNO NIE

 List klientky Krízového centra Fenestra

                  (VII. Bezpečnostný plán 1.)

     klientka ţije v spoločnom priestore so zneuţívateľom

Čo môže urobiť pre svoje bezpečie v krízovej situácii ? Čo jej pomáha ?

TELEFONOVANIE V KRÍZOVEJ SITUÁCII:

Komu môže v krízovej situácii zavolať ?

Bude volať políciu, keď sa opäť začne zneužívateľ správať násilne ? ÁNO NIE

Má prístup doma k telefónu ? ÁNO NIE

Môže si dohodnúť signál s deťmi alebo so susedmi, aby zavolali políciu ? ÁNO NIE

S kým? Aký?

ÚTEK V KRÍZOVEJ SITUÁCII:

Potrebuje klientka dočasne utiecť? ÁNO NIE

Kam môže ísť? (Pomôžte jej premýšľať o miestach kam môže odísť počas krízy )  

Zapíšte adresy a telefónne čísla?

Ak potrebuje utiecť, aké sú únikové cesty z domu?

Ak sa nachádzajú doma zbrane, premyslite ako by sa dali odstrániť?

Pripomente jej, že počas násilného útoku je vždy najlepšie veriť vlastnému úsudku o tom, čo robiť. 
 (niekedy je najlepšie utiecť, niekedy uchlácholiť útočníka, čokoľvek čo ju ochráni)
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 List klientky Krízového centra Fenestra

                  (VII. Bezpečnostný plán 2)

           klientka, ktorá odchádza zo spoločného priestoru so zneuţívateľom

Ako a kedy môže najbezpečnejšie odísť? 

Má podmienky na prevoz? ÁNO NIE

Aké?

Má peniaze? ÁNO NIE

Má kam ísť? ÁNO NIE

Kam?

Zavolá políciu, keď ju bude potrebovať? ÁNO NIE

Komu môže povedať o odchode?

Čo môže ona a ostatní urobiť, aby ju zneužívateľ nenašiel?

Komu dôveruje,kto ju môže chrániť?

Ako bude bezpečne cestovať do práce a z práce, alebo do školy vyzdvihnúť deti?

Ktoré komunitné alebo právne zdroje jej pomôžu cítiť sa bezpečnejšie? 

Ktoré opatrenia týkajúce sa návštev detí môžu klientku a jej deti ochrániť?

Bolo by súdne nariadenie realizovateľnou možnosťou?

 List klientky Krízového centra Fenestra
                  (VII. Bezpečnostný plán 3)

               klientka zneuţívateľa (súdne) vysťahovala alebo teraz ţije sama

Mohla by klientka vymeniť zámky na dverách a oknách ? ÁNO NIE

Naučila klientka deti zavolať políciu, rodine alebo priateľom v nebezpečných situáciách ? ÁNO NIE

Upozornila školu a iné inštitúcie, kam dochádzajú deti o tom, kto môže deti vyzdvihovať ? ÁNO NIE

Je potrebné vyvinúť ďalšie špeciálne opatrenia na ochranu detí ? ÁNO NIE

Je potrebné upraviť podmienky styku s deťmi ? ÁNO NIE

Je potrebné získať vylúčenie z užívania nehnuteľnosti ? ÁNO NIE
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Zoznam vecí potrebných pri prípadnom neplánovanom úteku:

1. Pas, rodný list (originál alebo kópie)

2. Karty zdravotného poistenia

3. Sobášny list, vodičský preukaz a papiere od auta

4. Číslo bankového účtu, kreditné karty, vkladné knižky

5. Sociálne dokumenty

6. Lieky a predpisy

7. Rozvodové papiere alebo iné súdne dokumenty

8. Telefónne čísla a adresy rodiny, priateľov a priateliek, krízových centier a ubytovacích zariadení

9. Oblečenie a hygieické potreby pre seba a deti

10. Kľúče

  List klientky Krízového centra Fenestra
          ( VIII. Zdravotný stav klientky)

FYZICKÉ OCHORENIA:

Chronické ochorenia

Závažné ochorenia

Závažné zranenia

Trvalé následky zranení

LEKÁRSKE SPRÁVY:

dátum meno lekára diagnóza počet dní PN

PSYCHICKÉ OBTIAŢE:

SÚDNOZNALECKÉ POSUDKY:

dátum meno súdneho znalca kto uložil vypracovať posudok záver posudku
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    List klientky Krízového centra Fenestra
( IX. Situácia klientky )

C. Uzatvorenie kontaktu

dátum / rok popis dôležitých skutočností
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   List klientky Krízového centra Fenestra
                 ( X. Kontakt s inštitúciami )

Sociálny úrad

Koľkokrát ste hlásili svoju situáciu  alebo žiadali opomoc na sociálnom oddelení OÚ a v akej veci ?

Čo urobili, aké možnosti Vám ponúkli, ako Vám pomohli ?

Ako sa k Vám správali ?

Sekundárna viktimizácia klientky ÁNO NIE

Polícia

Koľkokrát ste kontaktovali políciu a v akej veci ?

Čo urobili, ako Vám pomohli ?

Ako sa k Vám správali ?

Sekundárna viktimizácia klientky ÁNO NIE

Lekár

Koľkokrát ste bola ošetrená po útoku lekárom ?

S akými zraneniami ste vyhľadala lekára ?

Ako lekár klasifikoval Vaše zranenia ?

Ako sa k Vám správal ?

Sekundárna viktimizácia klientky ÁNO NIE
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   List klientky Krízového centra Fenestra
                 ( X. Kontakt s inštitúciami )

Psychológ

Koľkokrát ste hľadali pomoc u psychológa a v akej veci ?

Čo urobil, aké možnosti Vám ponúkol,  ako Vám pomohol ?

Ako sa k Vám správal ?

Sekundárna viktimizácia klientky ÁNO NIE

Psychiater

Koľkokrát ste hľadali pomoc u psychiatra a v akej veci ?

Čo urobil, aké možnosti Vám ponúkol,  ako Vám pomohol ?

Ako sa k Vám správal ?

Sekundárna viktimizácia klientky ÁNO NIE

Iné inštitúcie

Kontaktovala ste iné inštitúcie ? ( linka dôvery, Prezidentská kancelária, Ombucman a pod.)

S akým výsledkom ?

Ako sa k Vám správali ?

Sekundárna viktimizácia klientky ÁNO NIE
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ČÍSLO SPISOVEJ ZNAČKY

Podaný návrh ÁNO NIE

Vyjadrenie ÁNO NIE

Uznesenie ÁNO NIE

Odvolanie k uzneseniu ÁNO NIE

Rozsudok ÁNO NIE

Odvolanie k rozudku ÁNO NIE

Právoplatný rozsudok ÁNO NIE

PRÍLOHY:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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      List klientky Krízového centra Fenestra
                      ( XI. Právna situácia klientky )

                  A. Pred kontaktom s KCF

                 Občiansko-právne konania
ČSZ: Podaný návrh ( kto písal ) Vyjadrenie Uznesenie Odvolanie Rozsudok Odvolanie Právoplatný rozsudok

   Trestno-právne konania
ČSZ: Podaný návrh Vyjadrenie Uznesenie Odvolanie Rozsudok Odvolanie Právoplatný rozsudok

      List klientky Krízového centra Fenestra
                      ( XI. Právna situácia klientky )

     B. Počas kontaktu s KCF

                 Občiansko-právne konania
ČSZ: Podaný návrh Vyjadrenie Uznesenie Odvolanie Rozsudok Odvolanie Právoplatný rozsudok

   Trestno-právne konania
ČSZ: Podaný návrh Vyjadrenie Uznesenie Odvolanie Rozsudok Odvolanie Právoplatný rozsudok
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KONTRAKT o poskytnutí poradenských sluţieb

medzi

KCF a p.

o poskytovaní bezplatných sluţieb.

dátum                zákazka klientky zákazka naplnená

 ÁNO              NIE

 ÁNO              NIE

 ÁNO              NIE

 ÁNO              NIE

 ÁNO              NIE

 ÁNO              NIE

KCF sa zaväzuje, že:

a) služby, ktoré v rámci KCF poskytujeme sú pre všetky klientky a ich deti bezplané a bezodplatné

b) neposkytne informácie o klientke nikomu a za žiadnym účelom, bez súhlasu klientky a to aj v súlade zo 

    zákonom o ochrane osobných údajov

c) pracovníčky KCF budú rešpektovať rozhodnutia klientiek

d) ak sa pracovníčky nemôžu venovať klientke v dohodnutom termíne, informujú o tom klientku a 

    dohodnú si náhradné stretnutie

e) pracovníčky KCF budú poskytovať klientkám všetky dostupné informácie 

f) ak sa pracovníčka KCF rozhodne ukončiť vzájomnú spoluprácu informuje o tom klientku a zúčastní sa 

   ukončovacieho stretnutia

KCF má právo:

a) porušiť mlčanlivosť ak je ohrozený život a zdravie detí (pracovníčky KCF sú oprávnené informovať 

    príslušné úrady a inštitúcie)

b) pracovníčky KCF majú právo kedykoľvek unončiť kontrakt pre nedodržanie záväzkov zo strany klientky 

c) pracovníčy KCF majú právo kedykoľvek ukončiť kontrakt ak klientky poškodzuje alebo týra svoje deti a 

    informovať príslušné úrady 

Klientka sa zaväzuje, že:

a) neposkytne za žiadnych okolností a nikomu adresu KCF

b) vždy si vopred telefonicky dohodne termín návštevy KCF 

c) ak sa nemôže dostaviť na dohodnutý termín, oznámi telefonicky túto skutočnosť KCF 

d) bude sa pravidelne zúčastňovať dohodnutých termínov stretnutí a najmenej jeden krát za mesiac 

    informovať pracovníčku KCF o svojej situácii 

e) oznámi všetky podstatné informácie pracovníčke KCF a v prípade právnych skutočností najmenej jeden 

    deň po ich obdržaní 

f) ak sa klientka rozhodne ukončiť vzájomnú spoluprácu informuje o tom pracovníčku KCF a zúčastní sa 

   ukončovacieho stretnutia

Klientka má právo:

a) na bezplatné a bezodplatné služby, ktoré KCF poskytuje 

b) má právo kedykoľvek rozšíriť zákazku v súlade so službami, ktoré KCF poskytuje 

c) má právo opakovane vstúpiť do klientely aj keď sa v minulosti rozhodla ukončiť spoluprácu s KCF

podpis prac. KCF podpis klientky
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      List klientky Krízového centra Fenestra

PRVÝ KONTAKT

Prvé dojmy poradenskej pracovníčky:
(predstava, ktorá celkovo vystihuje klientku a jej vzťahy k prostrediu a druhým ľuďom)

Vonkajšie prejavy vzťahujúce sa ku kontaktovým funkciám:

Vzhľad:

Slovný prejav, hlas, zvuky:

Zrak, spôsob pohľadu atď.:

Sluch, jak a čo počuje a čo nie:

Pohyb, pohyblivosť, dotyky atď.:

Prečo prichádza klientka práve teraz:

Čo očakáva:
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© Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2012 

                      List klientky Krízového centra Fenestra

EČK:

PR ( poradenský rozhovor)            TR (telefonický rozhovor) JK (jednanie za klientku)    P (písomnosť)     

SK (sprevádzanie klientky)     PS ( podporná skupina) KK (konzultácia o klientke s inými inštitúciami)

IK (informácia o klientke iným inštitúciám)          I (iný úkon)

dátum čas popis úkonov vybavila

typ úkonu

Poradenstvo PCF - evidencia úkonov

EČK: Vybavila:

TYP ROZHOVORU: PCF DÁTUM ROZHOVORU:

TKI

ČAS ROZHOVORU:

ČAS ZÁZNAMU:

ZÁZNAM Z ROZHOVORU:

                      List klientky Poradenského centra Fenestra
 ZÁZNAM Z ROZHOVORU  S KLIENTKOU  


