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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 

 

 

 

Predstavenie organizácie:  

Od svojho vzniku v roku 1994 sa venujeme riešeniu problematiky ľudských práv 

v zmysle monitorovania dodržiavania medzinárodných dokumentov, ktoré sú pre Slovenskú 

republiku záväzné. Sústreďujeme sa na ľudské práva žien a ich porušovanie ako aj na prejavy 

diskriminácie žien.  Do tejto oblasti patria trestné činy, ktorých spoločným menovateľom je 

to, že postihujú ženy viac ako mužov, najmä násilie na ženách a ich deťoch a domáce násilie.  

V roku 2014 nám bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR znovu 

predĺžená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa zákona č. 305/2005  Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

   

Vzdelávanie a prevencia 

 

V spolupráci s kozmetickou firmou AVON sme v roku 2014 uskutočňovali  semináre 

o násilí páchanom na ženách a  ich deťoch a o ľudských právach pre stredné školy 

v Trenčianskom kraji. 

 Už dvanásty krát, aj v školskom roku 2013/2014, sme viedli dvojsemestrálny predmet 

Klinika domáceho násilia na Fakulte práva Trnavskej univerzity. Absolvujú ho študenti a 

študentky prvého magisterského ročníka. Tento rok ich bolo 17.  Klinika má presné a prísne 

pravidlá, aby sa zachovala dôveryhodnosť a kvalita práce našej organizácie. Pri stretávaní 

s klientkami sa vyžaduje ich súhlas.  Všetky dokumenty, písomné záznamy ako aj prenos 

informácií týkajúcich sa prípadov prevzatých klinikou a všetky údaje získané od klientiek/ov 

sú dôverné v zmysle advokátskych predpisov. Študentky/i sú viazané/í mlčanlivosťou. 

mailto:alianciazien@alianciazien.sk
http://www.alianciazien.sk/
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Pracovníčky a pracovníci Aliancie žien vzdelávajú  dobrovoľníčky, technické náklady sú 

financované z peňazí, ktoré sme získali ako 2% z daní. 

 

Legislatívna činnosť 

 

Aj naďalej sme pracovali  na návrhoch  novelizácií zákonov, tak ako ich potreba vyplýva 

z ich obmedzení pri zastavení násilia a nastolení spravodlivosti pre naše klientky.  

Spolupracovali sme s MS a MPSVaR na prípravách ratifikácie Istanbulského dohovoru 

a v príprave samostatného zákona o násilí na ženách. Citujúc z listu  ministra spravodlivosti 

JUDr. Tomáša Boreca, ktorým nás vyzval k spolupráci,  išlo o „predloženie návrhov 

a podnetov do právnej analýzy Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 

násiliu a o boji proti nemu, resp. o  identifikovanie a prijatie potrebných opatrení v rámci 

pôsobnosti našej organizácie...“ 

 

Projekty 

 

Rok 2014 bol významný tým, že si Nórske fondy vybrali za cieľ financovať na Slovensku 

práve problematiku násilia na ženách a ich deťoch ako aj domáceho násilia, ktoré nie je 

rodovo podmienené.  

Aliancia žien Slovenska sa rozhodla uchádzať o podporu svojej práce niekoľkými projektmi:   

 

1. Na výzvu na zakladanie nových pobočiek v mestách, ktoré určila analýza Úradu vlády 

ako mestá s nedostatkom služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, sme si vybrali 

Trnavu a Trenčín. V tomto projekte spolupracujeme s organizáciou Aliancia žien – 

Cesta späť a so všetkými organizáciami a inštitúciami pracujúcimi s tematikou násilia 

na ženách a ich deťoch a domáceho násilia v týchto obidvoch mestách. 

2. Na výzvu prevencie a boja s násilím, ktoré nie je rodovo podmienené, sme sa rozhodli 

vyskúšať si sily aj v tejto oblasti a vybrali sme si dve skupiny, ktoré sme na základe 

dlhodobých skúseností považovali za mimoriadne  ohrozené: a) Nevidiaci a slabozrakí 

a b)seniori. Spolupracujeme s Úniou slabozrakých a nevidiacich a s Jednotou 

dôchodcov a Fórom pre pomoc starším. 

3. Už niekoľko rokov spolupracujeme s Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt 

Südpfalz, Landau, ktoré je priamou európskou  pobočkou know – how z amerického 

Duluth (zakladajúca organizácia v téme boja proti násiliu na ženách a práce 

s násilníkmi). Konkrétne sa to zúročilo v projekte  podporenom OSF, ktorého sa 

http://www.bag-taeterarbeit.de/aktuell/mitglieder/plz-bereich-6--bis-7/interventionsstelle-gegen-hausliche-gewalt-sudpfalz-landau.html
http://www.bag-taeterarbeit.de/aktuell/mitglieder/plz-bereich-6--bis-7/interventionsstelle-gegen-hausliche-gewalt-sudpfalz-landau.html
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zúčastnili naši pracovníci a pracovníčky  prostredníctvom dcérskej organizácie 

Aliancia žien – Cesta späť, kde  sa koncentrovali na prácu s násilníkmi, ktorá je 

ďalšou formou pomoci ženám a ich deťom zažívajúcim násilie.  Tak ako túto činnosť 

definuje právny záväzok Slovenska  voči medzinárodným dokumentom Rady Európy, 

EU a OSN a predpisuje ju aj slovenský Národný akčný plán pre elimináciu 

a prevenciu násilia na ženách 2014 – 2019.  Postupovali prísne podľa viac ako 30 

rokov osvedčeného Duluth modelu, ktorý je používaný na celom svete a je súčasťou 

európskych štandardov .  Ich prostredníctvom sme naďalej v kontakte so  

zahraničnými expertkami/mi s dlhoročnou praxou v tejto oblasti Ute Reoseman  a  

Roland Hertl, ktorí nám pomohli vzdelať vyše 30 lektoriek a lektorov na prácu 

v násilníkmi v projektoch v roku 2012 a 2013. Naša organizácia má s  Duluth uzavretú 

dohodu o spolupráci. Práve v Landau, ktoré sa vďaka Ute Roeseman stalo miestom 

prenosu duluthskeho know how,  sa dlhodobo pripravuje na medzinárodnú  

akreditáciu  náš kolega Mgr. Robert Vavro. 

Hlavnou podmienkou spustenia reálnej práce s páchateľmi násilia je však 

profesionálne fungujúca sieť organizácií na podporu a pomoc obetiam násilia.   

 

4. Zúčastnili sme sa aj na tvorbe a pokračujeme v realizácii  Národného projektu pre 

problematiku násilia na ženách, združujúcemu 8 organizácií, ktorý manažuje IVPR. 

Projekt prešiel mnohými úpravami a zápasí s finančnými a organizačnými 

problémami.  

Aliancia žien Slovenska je partnerom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na 

ženách (vobdobí od júna 2014 do decembra 2015). 

Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre 

ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných 

personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s 

partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a 

špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám 

zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia. 

Riešiteľom národného projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Tento projekt je spolufinancovaný z ESF: www.esf.gov.sk 

Ciele projektu: 
• Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných 

sociálnych služieb 

• Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce 

násilie a ich deti 

http://www.esf.gov.sk/
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• Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového 

poradenstva pre ženy zažívajúce násilie 

• Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy 

zažívajúce násilie 

• Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného 

poradenstva a chatu 

• Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými 

pracovníkmi/-čkami 

• Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke 

• Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva 

• Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, 

vietnamčine a ukrajinčine 

• Posilnená spolupráca medzi partnermi – poskytovateľmi sociálnych služieb a 

vzájomná výmena informácií a know-how partnerov 

 

 

 Spolupráca so zahraničnými partnermi  

 

 V tomto roku sme, ako riadna členská organizácia (a súčasne aj focal point na 

Slovensku)  medzinárodnej siete WAVE (Women Against Violence Europe),  ktorá sídli vo 

Viedni a je lídrom v problematike násilia v rodinách,  pokračovali okrem iného aj 

v spoločných  medzinárodných aktivitách  TÄTERARBEIT. Nadviazali sme kontakt 

s medzinárodnou organizáciou,  Work With Perpetrators.   

 

Aliancia žien sa zúčastnila niekoľkoročného  medzinárodného projektu  More Women in 

European Politics, ktorý pre 15 krajín EU vedie mimovládna organizácia LUDEN (Local 

Urban Development European Network ) so sídlom v Bruseli a ktorý je zameraný na  voľby 

do EU parlamentu. 

 

 

Film 

 

Pred voľbami do EU parlamentu vytvorila Aliancia žien Slovenska krátky dokumentárny film  

o ženách v politike Ženy, na scénu! (scenár a réžia Kaťa Farkašová), ktorý RTVS doteraz 

odvysielala už sedemkrát.   
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Mgr. Katarína Farkašová,  

Riaditeľka 

10.5.2015 


