
 
 

 

 
VÁS POZÝVA  

  
na TLAČOVÚ KONFERENCIU 

 
realizovanú v rámci projektu  

Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia 
sociálnych programov pre páchateľov násilia 

 
 

Pomôžme zaradiť páchateľov násilia na ženách do spoločnosti! 

Pilotný projekt na Slovensku, ktorý zaviedol resocializačný program pre páchateľov násilia 
na ženách 

 
 
Tlačová konferencia sa uskutoční v utorok 29.3.2016 od 10:00 hod. vo veľkej konferenčnej miestnosti 
hotela WEST na adrese Kamzíkov vrch 10, Bratislava - Koliba. 
 
Od 9:30 h. bude z konečnej zástavky trolejbusu 203 - KOLIBA zabezpečená bezplatná hotelová 
kyvadlová doprava priamo k hotelu. Doprava bude k dispozícii aj po ukončení konferencie. 
 
 
PROGRAM 
 
09:45 – 10:00 h. Registrácia účastníkov a účastníčok 
 
10:00 – 10:10 h. Príhovor Kataríny Farkašovej (riaditeľka Aliancie žien Slovenska) 
 
10:10 – 10:15 h. Príspevok Jitky Dvořákovej (koordinátorka pilotného projektu),  
 
10:15 – 10:30 h. Premietnutie krátkeho filmu k sociálnemu programu 
 
10:30 – 11:00 h. Príspevky Róberta Vavra (psychológ a tréner programu pre páchateľov) 

   Jozefa Grigera (právnik, autor právnej analýzy Možnosti zavedenia 
sociálno-intervenčných programov na Slovensku) 

11:00 – 11:20 h.  Diskusia 

 
 
PRIZVANÍ hostia a hostky 
 
PhDr. Zuzana Valentovičová, riaditeľka odboru výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva 
Zboru väzenskej a justičnej stráže 
JUDr. Jozef Griger, vedúci odborný referent - špecialista III., odbor výkonu väzby a výkonu trestu 
Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže 



 
 

Mgr. Jozef Hutta, psychológ úseku pedagogických a psychologických činností oddelenia výkonu trestu, 
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou 
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda Krajského súdu v Bratislave  
JUDr. Michal Valent, sudca, Okresný súd Bratislava I. 
Mgr. Miriam Chorvátová, vedúca oddelenia probácie a mediácie, Krajský súd v Bratislave 
Mgr. Martina Bachanová, probačná a mediačná úradníčka, Krajský súd v Bratislave 
Mgr. Mária Marcinová, riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny 

 
 
 

 
 
 

 
 
„Projekt Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov 
násilia bol podporený sumou 35302,50 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu 
EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora a pomoc 
pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia je Podpora 
demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv“. 

 
 
 
 

 


