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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019 
 

 

Predstavenie organizácie 

 

Občianske združenie Aliancia žien Slovenska, so štatutárnou adresou Nábělkova 2, 841 

05 Bratislava, IČO: 30809177, ktorej štatutárnou zástupkyňou je Mgr. Katarína Farkašová, 

riaditeľka (ďalej len „AŽS“ sa od svojho vzniku v roku 1994  venuje riešeniu problematiky 

ľudských práv a dlhodobo monitoruje dodržiavanie medzinárodných dokumentov, ktoré sú 

pre Slovenskú republiku záväzné. Sústreďuje 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, čoho najvypuklejším prejavom je 

najmä násilie na ženách a ich deťoch a domáce násilie.  

Preto približne od roku 2000 prevádzkuje aj SOS NON STOP telefónnu linku 

a poskytuje ženám zažívajúcim násilie a ich deťom špecializované sociálne a právne 

poradenstvo, podporu a pomoc. V tejto problematike vzdeláva, poskytuje mediálne výstupy, 

venuje sa zmenám legislatívy (aj tvorbe noviel zákonov) a hľadá nové spôsoby práce 

s verejnosťou a verejnou mienkou na zvýšenie spoločenského povedomia o dodržiavaní 

ľudských práv a na zvyšovanie rodovej rovnosti .  

 

Po všetkých problémoch predchádzajúcich rokov, sa situácia organizácie v roku 2019 

konečne upokojila, a to vďaka projektu „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie 

diskriminácie II v rámci OP Ľudské zdroje“  (ďalej len „POPED“).  

V decembri 2018 sa konečne dosiahlo schválenie projektu v rámci výzvy POPED.  Tento 

projekt, zdržaný v predchádzajúcich rokoch, mal voľne pokračovať v podpore práce po 

skončení Nórskych fondov. Situácia, najmä finančná a teda aj personálna sa upokojila a začal 
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sa prvý rok síce skromne financovanej, ale pokojnej práce, pre ženy zažívajúce násilie a ich 

detí, pričom projekt je schválený na  tri roky. 

Za rok 2019 prijali pracovníčky približne 400 telefonátov, ktorým poskytli 2 996 hodín 

špecializovaného sociálneho poradenstva a uskutočnili mailové aj osobné konzultácie a rôzne 

formy poradenstva. V špeciálnom súhrne v rámci projektu POPED, ktorý obsahuje 

najzávažnejšie prípady, je 189 klientok, so 138 hodinami právneho poradenstva. 

Organizácia riešila aj situáciu okolo Istanbulského dohovoru, ktorý mal Slovensko preniesť 

na civilizovanú úroveň EU v celkovom riešení násilia na ženách a ich deťoch. Na Slovensko 

sa dostal podpisom ministerstva zahraničných vecí už v roku 2014 a mal byť predložený 

parlamentu na ratifikáciu.   

Dohovor bol postupne najprv odsúvaný mimo záujmu a pozornosti verejnosti aj politikov 

(hoci aj premiér Fico na počiatku stál na strane jeho ratifikácie a začlenenia do slovenskej 

legislatívy), až sa v eskalujúcom politickom boji o budúcu podobu krajiny stal akýmsi 

výmenným tovarom medzi politickými stranami. Klamstvá o jeho obsahu a aktivity spojené 

s jeho odmietaním mali zbierať hlasy voličov. Obyvateľstvo bolo systematicky 

dezinformované a popudzované proti jeho ratifikácii. Isté extrémistické skupiny, aktívne 

pomáhali v manipuláciách a zavádzaní veriacich, ktoré prebiehali okrem iného aj v kostoloch 

(aj cirkvou odsudzované „príhovory“ kňaza Kuffu), v akciách Aliancie za rodinu, SNS a 

iných.  Táto časť verejnosti verila tvrdeniam manipulátorov,  ktoré oni akože „vyčítali“ medzi 

riadkami. „Objavovali“, tam napr. adopciu detí homosexuálnymi pármi, sexuálnu výchovu 

škôlkarov, voľné a ľubovoľné „menenie“ sexuálnej orientácie a pod. Nie je v ňom nič z týchto 

hoaxov, len systémovo dobre nastavená komplexná  pomoc nielen ženám, ale aj celej 

spoločnosti. Nakoniec parlament úplne odstúpil od ratifikácie a dokonca donútil prezidentku 

informovať o tom Radu Európy. 

Aliancia žien Slovenska bola jednou z obhajkýň zdravého rozumu. Prostredníctvom 

riaditeľky Kataríny Farkašovej verejne diskutovala a vysvetľovala hoaxy napr. na Facebooku, 

v  DenníkuN, viď. príloha: https://dennikn.sk/1426034/katarina-farkasova-do-popredia-sa-

dostava-arogancia-moci-a-zase-si-to-zliznu-zeny/ 

 

Odmietnutie Istanbulského dohovoru znížilo vyhliadky, že štát prevezme plnú zodpovednosť 

za násilie na ženách a ich deťoch a že bude riešiť prevenciu, financie a vzdelávanie 

o problematike násilia na európskej úrovni, tak ako by ho dokument  zaviazal.   

Rok 2019 bol poznačený prudkými politickými otrasmi po vražde investigatívneho žurnalistu 

Janka Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pracovníčky a pracovníci  Aliancie žien 
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Slovenska sa aktívne zúčastňovali akcií mimovládneho sektora, ktorý sa prezentoval na 

každom mítingu Za slušné Slovensko.  

Aliancia žien Slovenska sa prostredníctvom Kataríny Farkašovej (KF)  aktívne podieľala aj na 

činnosti WAVE (Women Against Violence Europe), kde je členkou Advisory Boardu, 

poradného zboru), napísala článok pre WAVE newsletter o situácii v SR, v septembri 

vystúpila s príspevkom na spoločnom seminári WAVE a WWPW (Work With Perpetrators  - 

medzinárodná sieť organizácií vo Viedni, kde je členkou Rady) vo Viedni o práci s násilníkmi 

v situácii neratifikovaného Istanbulského dohovoru, ktorý takúto prácu požaduje. V októbri 

bola KF pozvaná prezentovať situáciu na Slovensku v oblasti obchodovania so ženami na 

pracovnom stretnutí v Madride a v novembri sa zúčastnila konzultácií v Rady Európy v 

Štrasburgu o ratifikácii Istanbulského dohovoru, resp. o tom, že Slovensko patrí už len 

k malej skupinke štátov, ktoré ID ešte neratifikovali.  

WAVE_fempower 
final 190110_web-4.pdf  

WAVE_fempower 
cele cislo1801_181220_web.pdf  

From Istanbul to a 
Clash of Civilisations_final.docx   

Odmietnutie 
Istanbulského dohovoru 1.docx     

DennikN-clanok-ze
ny (2) kf.doc  

 

V roku 2019 prebehol už štvrtý  ročník samostatného projektu Aliancie žien – Cesta späť 

(AŽ-CS) Sexistický kix, na ktorom spolupracovala aj Aliancia žien Slovenska. V decembri 

prebehlo vyhodnotenie a udelenie anticeny za najsexistickejšiu reklamu. Viac o projekte vo 

výročnej správe AŽ – CS. 

 

Mgr. Katarína Farkašová  

Riaditeľka 

1.5.2020 


