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Anotácia:
Predkladaný dokument je východiskovým a ideovým dokumentom pre nastavovanie účinnej podpory
a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí. Štandardy špecializovaných podporných služieb boli
vypracované ako jedna z úloh Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách
na roky 2014 – 2019 a zároveň jeden z výstupov Národného projektu Podpora eliminácie a prevencie
násilia na ženách. Dokument obsahuje krátku históriu vývoja problematiky násilia páchaného na
ženách a vývoj špecializovaných podporných služieb na Slovensku a v zahraničí. Transparentne
popisuje participatívny proces vytvárania dokumentu – metódy práce a účely - využitie štandardov.
Kľúčovými pre aplikáciu štandardov v praxi sú ľudskoprávne, feministické a rodové východiská a
analýza základných princípov špecializovanej podpory a ochrany. Dokument sa potom zameriava na
dizajn komplexného systému podpory a ochrany žien pred násilím a ich detí, načrtávajúc úlohu
zastrešujúceho Koordinačno-metodického centra a jednotlivých druhov podpory a ochrany. Za
základné druhy podpory a ochrany sú považované národná telefonická linka a iné telefonické linky,
bezpečné ženské domy, poradenské centrá pre ženy, poradenské centrá pre ženy so skúsenosťou so
znásilnením a intervenčné tímy. Jednotlivé druhy špecializovanej podpory a ochrany majú rôznu
mieru rozpracovania vzhľadom na doterajšie praktické skúsenosti na Slovensku. Štandardy
jednotlivých druhov podpory a ochrany obsahujú základné vymedzenie, špecifické ciele, čo sa v
danom druhu podpory a ochrany poskytuje a štandardy, ktorými sú ciele napĺňané. Štandardy
obsahujú aj odhad potreby a kapacity jednotlivých druhov podpory a ochrany, ako aj rámec systému
financovania a nákladov, aby sa štandardy komplexnej podpory a ochrany pre ženy zažívajúce násilie
a ich deti mohli postupne napĺňať.
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Annotation:
The presented document is a fundamental and ideational instrument for setting the effective support
and protection of women survivors of violence and their children. Standards of specialized support
services have been developed as one of the tasks of the National Action Plan for the prevention and
elimination of violence against women for the years 2014 - 2019 and one of the outputs of the
National Project Support for Elimination and Prevention of Violence against Women. The document
contains a brief history of development of the violence against women topic and the development of
specialized support services in Slovakia and abroad. It transparently describes the participatory
process of creating the document - the working methods, purposes and the use of standards. The
human rights, feminist and gender equality backgrounds and analysis of the basic principles of
specialized support and protection are essential for the standards application into the practice. The
document is focused on the design of a comprehensive system of support and protection of women
surviving violence and their children, outlining the role of coordinating and methodical center and
particular types of support and protection. The National helpline and other telephone lines, women´s
shelters, counseling centers for women, counseling centers for women with experience of rape and
intervention teams are considered as basic types of support and protection of women surviving
violence. The various types of specialized support and protection are in various degrees of
elaboration with regard to existing practical experience in Slovakia. Standards include basic definition,
specific objectives, servicers provided and and standards how these objectives are being met. The
standards includes an estimation of demand and capacities of the particular types, as well as the
scope of funding and costs, that are necessary for implementation of the comprehensive standards of
support and protection for women surviving violence and their children.
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VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Komplexná podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie: súbor opatrení a postupov
špecificky zameraných na ženy, ktoré zažili násilie a ich deti, uplatňujúci rodový (nie
neutrálny) prístup s cieľom vytvorenia bezpečia, posilnenia žien, zmiernenie dopadov násilia
a dosiahnutie spravodlivosti (viac v kapitole 6).
Násilie páchané na ženách: je porušovaním ľudských práv žien a formou diskriminácie
žien; za násilie páchané na ženách sa považujú všetky činy rodovo podmieneného násilia,
ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú
ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného
zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote (viac v kapitole 4.1).
Obeť: označuje ženu, ktorá zažíva alebo zažila násilie ( v nie pasívnom zmysle tohto slova)
a jej deti v trestno-právnom kontexte a v zmysle medzinárodných dokumentov z oblasti
násilia páchaného na ženách, ľudských práv a diskriminácie, ak nie je uvedené inak.
Potreby žien so skúsenosťou násilia: východisko pre nastavovanie, riadenie a rozvoj
služieb (viac v kapitole 5.7).
Rod: súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná
spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov (viac v kapitole 4.3.).
Rodová rovnosť: spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak
rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z
hľadiska práv, výhod, povinností a možností (viac v kapitole 4.3.).
Rodovo podmienené násilie na ženách: násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože
je žena alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac (viac v kapitole 4.1).
Rodový režim: spoločenské usporiadanie charakteristické určitou mierou nerovnomerného
rozloženia moci, vplyvu, zdrojov a príležitostí medzi ženami a mužmi, ktoré umožňuje,
respektíve dostatočne efektívne nebojuje proti násiliu páchanému na ženách ( viac
v kapitolách 4.2. a 4.3.).

5

POUŽITÉ SKRATKY
BFF
CEDAW
EHP
EIGE
ESF
ESĽP
FRA
ICCPR
ISTANBULSKÝ
DOHOVOR
MCHK
WAVE
OP ZaSI
WHO
MVO
ORRP
OZ
ZZŽ
n.o.
ISSP
OSN
CPP

Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
Medzinárodný dohovor na odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
Európske hospodárske spoločenstvo
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vo Vilňuse
Európsky sociálny fond
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
European Agency for Fundamental Rights
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti
nemu, Rada Európy, 201
Medzinárodná klasifikácia chorôb
Women Against Violence Europe, Feminist network promoting human rights for women
and children
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
World Health Organization
Mimovládna organizácia
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Občianske združenie
Záujmové združenie žien
Nezisková organizácia
International Social Survey Programme
Organizácia spojených národov
Centrá právnej pomoci

ZOZNAM TABULIEK
Tab. 1: Príklady foriem násilia počas života žien ....................................................................................................................... 44
Tab. 2: Feministická analýza a chápanie násilia na ženách ..................................................................................................... 47
Tab. 3: Miera zamestnanosti žien a mužov na Slovensku (20 - 64 roční, v %) ......................................................................... 52
Tab. 4: Miera nezamestnanosti žien a mužov na Slovensku (20 - 64 roční, v %) ..................................................................... 52
Tab. 5: Miera rizika chudoby starších žien a mužov a jednorodičovských domácností (v %) .................................................... 52
Tab. 6: Rodový príjmový rozdiel v neupravenej forme (v %).................................................................................................... 52
Tab. 7: Distribúcia neplatenej práce a vplyv rodičovstva na zamestnanosť matiek a otcov ....................................................... 52
Tab. 8: Predstavy o ideálnej organizácii starostlivosti o deti v rodine ( v %, podľa pohlavia) ..................................................... 53
Tab. 9: Priemerný počet hodín za týždeň strávený platenou a neplatenou prácou podľa pohlavia a veku detí v domácnosti
(v hod/týždeň). .......................................................................................................................................................................... 53
Tab. 10: Počet zistených trestných činov-vraždy a počet obetí–žien evidovaných políciou v rokoch 2008 – 2013 ..................... 57
Tab. 11: Hlavné ukazovatele femicídy v rokoch 2009, 2010 a 2011 .......................................................................................... 57
Tab. 12: Počet vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím podľa druhu ambulancie v rokoch 2009 – 2013 .............. 58
Tab. 13: Vybrané rozdiely medzi všeobecnými a špecializovanými službami/prístupmi ............................................................ 62
Tab. 14: Odsúdené osoby za vybrané trestné činy násilia na ženách ...................................................................................... 80
Tab. 15: Aktuálne vstupné údaje pre odhad potreby ............................................................................................................... 127
Tab. 16: Odhad počtu rodinných miest a počtu bezpečných ženských domov podľa krajov .................................................... 128
Tab. 17: Odhad potrebného počtu poradenských centier podľa krajov .................................................................................... 129
Tab. 18: Odhad počtu centier pre ženy so skúsenosťou so znásilnením ................................................................................. 131

ZOZNAM GRAFOV A SCHÉM
Graf 1: Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia zo strany partnera alebo sexuálneho násilia zo strany
ne-partnera podľa regiónov WHO (WHO, 2013) ...................................................................................................................... 14
Graf 2: Index rodovej rovnosti a kompozitný indikátor priameho násilia na ženách, 2012 ( krajín EÚ) ..................................... 51
Graf 3: Index rodovej rovnosti a akceptácia domáceho násilia na ženách v spoločnosti, 2010 .................................................. 51
Graf 4: Názory na rodové roly v rodine (v %, 2012)................................................................................................................... 53
Schéma 1: Základná schéma fungovania špecializovanej komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie ............... 87
Schéma 2: Základná štruktúra špecializovanej komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí .................. 88

6

ÚVOD
Predkladaný dokument Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich
násilie (ďalej ako „Štandardy“) je východiskovým a ideovým dokumentom na
nastavovanie účinnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí. Štandardy
nie sú len technickým vymenovaním základných parametrov, ale zdôvodnením účelov,
opisom východísk a výkladom základných princípov, ktoré nastavenie technických
parametrov Štandardov odôvodňujú. Nazdávame sa, že takto koncipované Štandardy na
Slovensku chýbajú a ich absencia často viedla ku nesprávnym verejno-politickým
rozhodnutiam, neraz premietnutým aj do legislatívy. Aj z tohto dôvodu sa Štandardy
neopierajú a nelimitujú aktuálnym legislatívnym nastavením na Slovensku, ale sú skôr
podnetom pre návrh novej alebo doplnenie súčasnej legislatívy v tejto oblasti. Podobné
Štandardy sa v iných krajinách tvorili dlhšie časové obdobie ako mal kolektív autoriek k
dispozícii na Slovensku. Preto vnímame predkladané Štandardy ako „živý dokument“.
Štandardy nie sú statické normy v zmysle jedného raz a navždy platného pravidla, ale
majú byť východiskom a odporúčaniami na overovanie ich použitia a ďalšieho
rozvíjania, zohľadňujúc zacielenosť na jednotlivé druhy násilia, špecifické potreby a
skúsenosti žien s násilím a ich detí (viac o účeloch Štandardov v kapitole 3.1.).
Vypracovanie Štandardov vyplýva z úlohy aktuálneho Národného akčného plánu pre
prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 20191 schváleného vládou
Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 18. decembra 2013. Ide o úlohu: Vypracovať
štandardy pre poradenské centrá a špecifické zariadenia núdzového bývania (bezpečných
ženských domov) odrážajúce minimálne štandardy Rady Európy (č. úlohy 23). Predmetné
úlohy sa v Národnom akčnom pláne opierajú aj o medzinárodné záväzky Slovenskej
republiky v oblasti ochrany žien pred násilím, ako aj reálnej potreby zvýšiť kvalitu a
dostupnosť špecializovaných služieb pre ženy.
Realizácia predmetnej úlohy z Národného akčného plánu sa stala súčasťou národného
projektu Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách realizovaného vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a
sociálna inklúzia (OP ZaSI). Ciele projektu a dokumentu boli nastavené v súlade
s predmetným OP ZaSI: hlavným cieľom dokumentu bolo vypracovanie jednotných
štandardov poskytovania špecializovaných sociálnych služieb so zámerom zvýšenia ich
kvality, dostupnosti a efektivity. Špecializované služby sú tu vnímané ako nástroj integrácie
sociálne vylúčených alebo sociálnou inklúziou ohrozených žien v dôsledku prežitého násilia
alebo ohrozením násilím, vrátane udržania ich zamestnanosti, zamestnateľnosti alebo
opätovným návratom na trh práce. Hlavným cieľom národného projektu bola podpora
sociálnej inklúzie žien ohrozených násilím skvalitňovaním služieb pomoci. Cieľ dokumentu a
cieľ národného projektu sa vzťahovali na hlavný cieľ 2 OP ZaSI: Posilnenie integrácie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora zosúladenia
rodinného a pracovného života. Posilnenie integrácie je tu riešené pomocou zlepšenia
dostupnosti služieb starostlivosti (pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo vylúčené).

1

MPSVR SR, 2013: Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019,
dostupné na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23121
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Realizátorom projektu bol Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý ho realizoval v období od
júla 2014 do októbra 2015. Vypracovanie Štandardov bolo súčasťou jednej z podaktivít
projektu: Zjednocovanie postupov a tvorba štandardov a metodiky. Okrem Štandardov sa v
rámci projektu pripravovalo ešte ďalších 8 dokumentov, realizovalo sa vzdelávanie, kreovali
sa regionálne pracovné skupiny pre multiinštitucionálnu spoluprácu pre riešenie prípadov
násilia páchaného na ženách.2 Komplementárnym projektom realizovaným v tom istom čase
bol aj národný projekt Prevencie a eliminácia násilia na ženách3, zameraný na priamu
podporu poskytovateľov sociálnych služieb (deväť partnerov projektu) a zriadenie Národnej
linky pre ženy zažívajúce násilie. Aktivity a expertné tímy oboch projektov a v rámci
projektov boli prepojené s cieľom dosiahnutia synergického efektu a vzájomnou výmenou
informácií.
Vytvorenie Štandardov bolo podporené nenávratným finančným príspevkom z Európskeho
sociálneho fondu, so štandardným 15% percentným podielom spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Predkladaný dokument bol vytváraný primárne hlavným expertným tímom zloženým z 10
odborníčok z kľúčových mimovládnych organizácií pôsobiacich dlhodobo v oblasti násilia
páchaného na ženách (viac pozri profily autoriek). Významnou pomocou bol podporný
expertný tím zložený z 13 odborníčok a odborníkov pôsobiacich v kľúčových mimovládnych
organizáciách alebo v iných oblastiach, v každom prípade však s výrazným záujmom
o problematiku násilia páchaného na ženách (viac pozri autorský kolektív podporného tímu).
Štandardy boli vytvárané participatívnym spôsobom práce na základe facilitovanej diskusie
alebo v online prostredí s dôrazom na transparentný kolektívny proces tvorenia dokumentu
(viac pozri kapitolu 3.2.).
Záber dokumentu sa vzťahuje primárne na špecializované služby pre ženy zažívajúce
násilie a ich deti. Prekračuje však oblasť sociálnych služieb, ako je v súčasnosti táto oblasť
vnímaná a legislatívne zakotvená na Slovensku. Problematiku násilia páchaného na
ženách, dôkladne aplikujúc medzinárodné ľudskoprávne dokumenty a základné princípy,
vnímame ako širšiu – komplexnejšiu oblasť pomoci, podpory a ochrany s výrazným
presahom do právnej oblasti, bezpečnosti žien, zdravia a oblasti spravodlivosti (viac pozri
kapitolu 5.3.). Východiská a základné princípy by sa tak mali vzťahovať na všetky zložky
komplexnej podpory a ochrany, ktoré patria pod vecnú kompetenciu viacerých rezortov.
V predkladaných Štandardoch sa však zameriavame primárne na tie druhy podpory a
ochrany, ktoré v súčasnosti patria pod vecnú problematiku rezortu Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, s nádejou dopracovania jednotných
štandardov aj pre druhy podpory a ochrany kompetenčne patriace aj do iných rezortov.
Zameriavame sa pritom nielen na už existujúce druhy podpory a ochrany, ktoré majú
čiastočnú oporu v súčasnej legislatíve, ale aj na nové druhy, ktoré z hľadiska účinnej
ochrany žien pred násilím považujeme za nevyhnutné. V tomto smere sú Štandardy
výhľadovým dokumentom, postupne napĺňajúcim právo žien na život bez násilia a účinnú
ochranu pred násilím.

2
3

Viac informácií o projekte nájdete na stránke IVPR.
Viac informácií o projekte nájdete na stránke IVPR.
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Za dôležité považujeme predstaviť spoločenský kontext, v ktorom sa Štandardy vytvárali.
Slovenská republika sa prostredníctvom viacerých kľúčových rezortov a mimovládneho
sektora, zameraného najmä na praktickú pomoc ženám zažívajúcim násilie a obhajobu
ľudských práve žien, už dlhodobo snaží riešiť problematiku násilia na ženách. Napriek tomu,
že v tejto oblasti bolo prijatých viacero národných akčných plánov, viacero legislatívnych
opatrení a boli implementované viaceré projekty, Slovenská republika je kritizovaná za
nedostatočnú a účinnú pomoc ženám zažívajúcim násilie, obmedzenú dostupnosť efektívnej
intervencie, nedostatočnú sieť špecializovaných zariadení.4 S cieľom odstrániť nedostatky a
zabezpečiť komplexné riešenie problematiky násilia páchaného na ženách vláda Slovenskej
republiky podpísala v máji 2011 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a
domácemu násiliu a boji proti nemu (ďalej ako „Istanbulský dohovor“), na tvorbe ktorého sa
podieľali expertky a experti zo 46 členských štátov Rady Európy. Istanbulský dohovor má za
cieľ významne prispieť ku zavedeniu komplexného a integrovaného systému pomoci,
nastaveniu prevencie a odstraňovaniu rizikových faktorov viktimizácie násilia páchaného na
ženách. Istanbulský dohovor je zasadený do kontextu rodovej rovnosti, ako nevyhnutného
predpokladu eliminácie násilia na ženách a súčasť prevencie opakovaného násilia na
ženách a ich deťoch. Istanbulský dohovor podpísalo už 20 a ratifikovalo 18 členských krajín
Rady Európy.5 Slovensko sa zaviazalo pripraviť ratifikáciu Istanbulského dohovoru do
konca roku 2013. Proti ratifikácii Istanbulského dohovoru sa však postavila časť občianskej
spoločnosti, zastupovaná kresťanskými organizáciami a významne podporovaná najmä
rímsko-katolíckou cirkvou na Slovensku. Protikampaň vyústila do odkladu ratifikácie do
konca roku 2016 a v podstate v rôznych vlnách pokračuje dodnes. Hlavné námietky
protikampane sa vzťahujú najmä na rodovú perspektívu v nazeraní na násilie na ženách,
nesprávne však interpretovanú ako zavádzanie tzv. „rodovej ideológie“, údajne
nerešpektujúcej odlišné biologické, prirodzené a teda viac-menej nemenné vlastnosti, roly
a poslanie žien a mužov v spoločnosti.6 Protikampaň založená na dezinterpretácií konceptu
rodu a rodovej perspektívy v podstate zmarila prijatie dôležitého nástroja – Istanbulského
dohovoru, ktorý by významne napomohol zaviesť integrovanú a účinnú pomoc a ochranu
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.7
Druhým dôležitým aspektom spoločenského kontextu, v ktorom sa Štandardy pripravovali,
bolo a je, že simultánne s prebiehajúcimi národnými projektmi z ESF sa realizovali viaceré
programy s tematikou násilia páchaného na ženách, zamerané na podporu súčasných a
vznik nových špecializovaných zariadení a služieb, podporu praktickej pomoci
prostredníctvom posilňovania odborných kapacít poradní a zariadení pre ženy, na aktivity
v oblasti obhajoby práv žien a presadzovania rodovej rovnosti financovaných z grantov EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu. S tvorbou strategických dokumentov, akými by
Štandardy nepochybne mali byť, sa teda v tom istom období spája intenzívna činnosť
4

Vo svojich záverečných odporúčaniach z roku 2008 týkajúcich sa Slovenska, sa Výbor CEDAW venoval aj
problematike násilia páchaného na ženách. Výbor vyzval Slovensko prijať opatrenia, ktoré povedú k
zabezpečeniu primeraného počtu bezpečných ženských domov, ktoré budú spĺňať štandardy, pre ženy
zažívajúce násilie. Viac pozri : Záverečné odporúčania Výboru CEDAW Slovensku z roku 2009
CEDAW/C/SVK/CO/4, ods. 20- 22
5 Informácie ku augustu/2015, aktualizované informácie o počte krajín, ktoré podpísali alebo ratifikovali
Istanbulský dohovor sú dostupné na:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=1&DF=&CL=ENG
6 O rodovej perspektívne nazerania na násilie páchané na ženách pozri viac kapitolu 4.3.
7 Pre získanie ďalších informácií o protikampani, konkrétnych námietkach viac pozri Holubová, B., 2014, Správa
o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013, IVPR, Bratislava, s. 5 – 7, dostupné na:
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Holubova/2287.pdf, alebo najnovšie aj na
http://www.podpisem.sk/nasilieprotizenam/
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špecializovaných ženských organizácií v praktickej oblasti, terénna práca, špecializované
vzdelávanie a pod. Takmer všetky členky autorského tímu boli kapacitne maximálne
vyťažené aj priamym poskytovaním pomoci, poradenskou činnosťou, manažovaním nových
projektov a zriaďovaním bezpečných ženských domov či
odbornou garanciou
novovzniknutých ženských organizácií.
Z hľadiska etiky výskumu a tvorby Štandardov považujeme za potrebné otvorene
deklarovať svoje stanovisko ako východisko pre tvorbu dokumentu, relevantné pre
výber informačných zdrojov, poznatkov a ich interpretáciu8: väčšina členiek hlavného
autorského tímu pracuje v mimovládnych neziskových organizáciach, dlhodobo sa
venujúcim poskytovaniu pomoci a podpore ženám, ktoré zažívajú násilie a ich deťom.
Viaceré členky tímu sú zároveň zakladateľky – štatutárky svojich organizácií, alebo stáli pri
ich založení. Väčšina z nich pracuje priamo so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi na
každodennej báze alebo je odbornou garantkou svojej organizácie. Viaceré materské
organizácie členiek tímu sa označujú ako ženské mimovládne organizácie obhajujúce práva
žien a s feministickým hnutím či bádaním sympatizujú. Niektoré členky tímu sa k feminizmu
nehlásia, avšak vnímajú nerovné postavenie žien v spoločnosti a sú angažované v oblasti
sociálnych služieb pre ženy a ich deti, snažiac sa dlhodobo o systémové zmeny v tejto
oblasti. Všetky členky tímu boli slovenskej národnosti z majoritnej spoločnosti,
vysokoškolsky vzdelané ženy vo veku od 30 do 55 rokov.9
V Štandardoch používame rodovo vyvážený jazyk s cieľom zohľadniť prítomnosť,
postavenie a úlohy žien v spoločnosti rovnako, ako to robí súčasná prax u mužov. 10 Rodovo
vyvážený jazyk považujeme za prejav rešpektu voči ženám a napĺňaním princípu rodovej
rovnosti a nediskriminácie.11
Zdrojmi informácií a poznatkov sú okrem zahraničnej a slovenskej odbornej literatúry,
strategických a verejno-politických dokumentov aj skúsenosti odborníčok pracujúcich
v ženských mimovládnych organizáciách. Ich skúsenosti a poznatky, vygenerované
dlhoročnou prácou so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, ich angažovaným pôsobením
v tejto oblasti považujeme za legitímne a hodnoverné zdroje poznania. Pre účely Štandardov
boli tieto poznatky vygenerované na základe facilitovanej, niekoľkomesačnej diskusie počas
8

Otvorené deklarovanie stanoviska, pozicionality a angažovanosti autorského kolektívu je v súlade s teóriou
stanoviska alebo tzv. silnou objektivitou S. Harding, ktorá hovorí o reflexii a priznaní vlastných motivácií
a postojov na výskum, bádanie a tvorbu poznania. Deklarovanie stanoviska patri medzi jednej z aspektov
feministickej etiky výskumu (Szapuová, M. 2009, Poznávajúci subjekt, epistemické komunity a rod In: Szapuová,
M. (ed.) Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania, Bratislava: Centrum rodových štúdií, ISBN 978-80969389-7-1, s. 121 – 239; viac pozri napr. aj v M. Bosá, Feministický výskum - etika výskumu v sociálnej práci,
VEGA 1/0710/11)
9
Podrobnejší profesionálny profil členiek tímu je uvedený v profiloch autoriek a organizácií v závere dokumentu.
10 Recommendation No. R (90) 4 of the Committee of Ministers to member states on the elimination of sexism
from language
11 Rodovo vyvážený jazyk prispieva k presnosti, zrozumiteľnosti a koherentnosti jazyka. Opakom je rodovo
nevyvážený, rodovo nekorektný jazyk, ktorý reprodukuje mocenskú nerovnováhu medzi mužmi a ženami ako
jeden z faktorov vzniku a pretrvávania rodovo podmieneného násilia na ženách (viac v Cviková, J., (ed.), 2014,
Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka, publikácia v rámci projektu Inštitút rodovej
rovnosti, CV MPSVR SR, Bratislava, dostupné na:
http://www.ruzovyamodrysvet.sk/chillout5_items/1/6/0/1/1601_5755f0.pdf ).
V zmysle sociológie jazyka je jazyk chápaný ako jav, ktorý spoluurčuje ako sa o veciach a ľuďoch uvažuje.
Prostredníctvom jazyka realitu chápeme, popisujeme, usporadúvame a môžeme aj meniť; jazyk predurčuje
výber interpretácie reality. Pozri aj Cviková, J. (ed) a kol, 2014: Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Národný
projekt Inštitút rodovej rovnosti, Centrum zdolávania MPSVR SR.
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pracovných stretnutí realizovaných v rámci projektu. Tam, kde by mohla byť prezradená
identita ženy zažívajúcej násilie, je zdroj anonymizovaný.
Za hodnoverné zdroje poznania považujeme skúseností samotných žien zažívajúcich
násilie, zachytené vo výskumných štúdiách. Vychádzali sme aj z aktuálne realizovaného
terénneho zberu dát o osobitných skupinách žien so skúsenosťou s násilím12
a z podkladových materiálov vypracovaných podporným tímom projektu.13
Pri tvorbe Štandardov sme využívali hlavne slovenské zdroje odbornej literatúry alebo
prekladovú odbornú literatúru, ktorá je bežne dostupná aj slovenskej odbornej verejnosti a
špecializované ženské organizácie z nej dlhé roky čerpajú. Tam kde to bolo možné,
uvádzame aj online prepojenie na zdrojový dokument, s možnosťou dohľadania a overenia
čitateľkami a čitateľmi.
Siahli sme hlavne po „staršej“, osvedčenej odbornej literatúre (od autoriek akými sú
napríklad Rosa Logar, Lyz Kelly, Sylvia Walby), pretože sme presvedčené o jej nadčasovosti
a overení praxou. Zdrojovými dokumentmi sú aj odporúčania a závery medzinárodných
expertných tímov v rámci Predsedníctiev Rady EÚ a iných medzinárodných iniciatív. Navyše
v súčasnosti, keď už dlhšie obdobie dochádza ku spochybňovaniu východísk,
vyprázdňovaniu pojmov, k posunu významov viacerých kľúčových konceptov (napr.
konceptu rodu), sme považovali za dôležité siahnuť po osvedčených prameňoch, odborných
zdrojoch publikovaných spred viac ako desať rokov; použitie časovo „neaktuálnych“ zdrojov
vzhľadom na čas ich publikovania je teda zámerné.
V krátkosti predstavujeme štruktúru dokumentu. Úvodné kapitoly považujeme za rovnako
dôležité ako samotné nastavenie štandardov jednotlivých druhov podpory a ochrany.
Historický vývoj a historické skúsenosti, východiská a základné princípy tvoria dôležitý
kontext celej problematiky, tak často ignorovaný a zabúdaný. Odporúčame preto čitateľom a
čitateľkám nečítať selektívne, ale vnímať text Štandardov ako konzistentný celok,
vysvetľujúci a kontextualizujúci poznanie, fakty, informácie a nastavenie Štandardov.
V prvých dvoch kapitolách zachytávame stručnú históriu vývoja problematiky násilia
páchaného na ženách úzko prepojeného na feministické alebo ženské hnutie. Čerpáme
hlavne z informácií o západoeurópskom a severoamerickom feministickom hnutí vzhľadom
na spracovanie, informačné zdroje a vplyv, ktorý hnutie malo na ďalší vývoj problematiky.
Z dostupných zdrojov sa snažíme zachytiť aj vývoj problematiky násilia na ženách na
Slovensku. Spracovanie relevantných období a kľúčových udalostí však považujeme za
nedostatočné, vyžadujúce si ďalšie bádanie.
V krátkosti mapujeme aj vývoj podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie vo vybraných
krajinách, v snahe zachytiť rôznorodosť, ale aj spoločné znaky vývoja. Aj tu sa
obmedzujeme iba na vybrané poznatky a nepovažujeme ich za vyčerpávajúce.
Vývoj podporných služieb na Slovensku sme spracovali z niekoľko málo dostupných
zdrojov na Slovensku. Biele miesta sme zaplnili z rozhovorov generácie žien, ktoré
problematiku násilia na ženách presadzovali a upozorňovali na nedostatok adekvátnej
pomoci na Slovensku v 90-tych rokoch dvadsiateho storočia. Niektoré z nich oblasť násilia
12

Výskumné štúdie o osobitných skupinách ohrozených žien násilím boli realizované v rámci toho istého
projektu. Išlo o výskum zameraný na staršie ženy, rómske ženy, ženy so zdravotným postihnutím , ženy
z vidieckeho prostredia a ženy so skúsenosťou sexuálneho násilia.
13 Podporný tím realizoval viacero aktivít, medzi iným aj zber kvalitatívnych dát o vývoji problematiky násilia
páchaného na ženách na Slovensku, vývoji špecializovaných organizácií, názoroch odborníčok na danú
problematiku.
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na ženách už opustili, neraz pre vyčerpanie a sklamanie z nepochopenia. Viaceré z nich sú
však aktívnymi členkami spoločenstva žien, ktoré sa snaží problematiku násilia na ženách
riešiť a meniť k lepšiemu.
Tretia kapitola opisuje viacúčelovosť Štandardov, pre koho sú Štandardy určené, o aké
základné dokumenty a aspekty sa Štandardy opierajú a prináša príklady podobných
štandardov z iných krajín. Postup pri tvorbe Štandardov má za cieľ transparentne opísať
metodológiu a procesy ako sa Štandardy vytvárali, významne ovplyvnené podmienkami
implementácie projektov z Európskeho sociálneho fondu
a Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Východiská pre tvorbu Štandardov v štvrtej kapitole sme rozdelili na tri časti. Ľudskoprávne
východiská nadväzujú na základné práva a slobody žien a ich detí, ktoré sú porušované
v prípadoch násilia na ženách. Kapitola mapuje základné ľudskoprávne dokumenty na
celosvetovej a celoeurópskej úrovni aj s dostupnou jurisdikciou, relevantnou pre
poskytovanie adekvátnej a účinnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie.
Feministické východiská a perspektívu rodovej rovnosti vnímane ako komplementárne
prístupy k násiliu páchanému na ženách. Feministické východiská ozrejmujú prepojenosť
feministického myslenia, poznania a bádania na tvorbu základných konceptov a princípov
poskytovania špecializovaných služieb. Stavajú na konceptoch ako je patriarchát,
zneužívanie moci a kontroly. Feministická analýza je využívaná a odzrkadľuje sa
v perspektívne rodovej rovnosti a zdôrazňuje potrebu nazerať na násilie páchané na
ženách v širších spoločenských súvislostiach a v podmienkach rodových nerovností.
Za kľúčovú považujeme piatu kapitolu prinášajúcu analýzu – výklad základných princípov
poskytovania podpory a ochrany žien a ich detí. Základné princípy sú ideové posolstvá,
s evidentným praktickým uplatnením. Nie sú nedosiahnuteľným ideálom, ale pragmatickým
návodom ako ku navrhnutým Štandardom pristupovať, ako ich chápať a ako ich uplatňovať
v praxi. Od základných princípov sa odvíjajú kvantitatívne a kvalitatívne štandardy pomoci,
podpory a ochrany žien so skúsenosťou s násilím.
Šiesta kapitola sa venuje komplexnej podpore a ochrane žien zažívajúcich násilie, formuluje
jej hlavné ciele a štandardy, ktorými sú tieto ciele napĺňané. Prestavuje Koordinačnometodické centrum pre násilie páchané na ženách ako nezávislú inštitúciu, ktorá
v spolupráci s mimovládnymi organizáciami koordinuje politiky v oblasti násilia páchaného
na ženách. Podkapitoly šiestej kapitoly sú členené podľa jednotlivých druhov podpory
a ochrany. Opisujú pritom nielen už existujúce druhy podpory a ochrany, ktoré majú
čiastočnú oporu v súčasnej legislatíve, ale aj nové druhy, ktoré z hľadiska účinnej ochrany
žien pred násilím považujeme za nevyhnutné. Takýmito sú Národná a iné telefonické linky
pre ženy, bezpečné ženské domy, poradenské centrá pre ženy, pre ktoré formulujeme
vymedzenie, ciele a štandardy, ktorými sú ciele napĺňané. Predstavujeme aj základné
charakteristiky centier pre žene so skúsenosťou so znásilnením, ako doposiaľ nezavedený,
avšak nevyhnutný osobitnú druh špecializovanej podpory a ochrany. Podobne prestavujeme
aj intervenčné projekty, ktorých podmienkou zriadenia je dobre fungujúca
multiinštitucionálna spolupráca. Kapitola je zakončená odhadom potreby, rámcami pre
vzdelávanie a financovanie komplexnej podpory a ochrany.
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Predkladaný dokument v závere obsahuje súhrnné odporúčania a prílohy o výskyte násilia
na ženách a konceptuálny rámec násilia páchaného na ženách, poukazujúc na výskumami
overené rizikové faktory páchateľstva u mužov a viktimizácie žien partnerským násilím.

Autorky
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1. 1. VÝVOJ PROBLEMATIKY NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH
1.1. MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI
Vraždy žien, znásilnenie, sexuálne otroctvo, násilie v intímnych vzťahoch, mrzačenie
ženských pohlavných orgánov, nútené sobáše, nebezpečné prenasledovanie, nútené
pôrody, nútené potraty sú príkladmi prejavov násilia páchaného na ženách, ktorých výskyt
je výskumami potvrdzovaný naprieč Európou, Severnou Amerikou, Latinskou Amerikou, v
krajinách blízkeho východu, Áziou aj Afrikou, ako aj naprieč historickými obdobiami. Násilie
páchané na ženách je globálnym problémom.
Graf 1: Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia zo strany
partnera alebo sexuálneho násilia zo strany ne-partnera podľa regiónov WHO ( WHO,
2013)

Poznámka: popis grafu v angličtine je ponechaný zámerne. Preklad popisu jednotlivých regiónov WHO: Americký
WHO región = 29,8%; Vysoko- príjmové krajiny = 23,2%; Európsky WHO región = 25,4%; Východo-stredozemný
WHO región = 37%; Africký región WHO = 36,6%; Juhovýchodný ázijský región WHO = 37,7%; Región WHO
západného Pacifiku = 24,6%.

Zdroj: WHO, 2013, Violence against Women: Prevalence
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_Prevelance.jpeg?ua=1

K identifikácii problému násilia páchaného na ženách ako globálneho problému, ktorého
korene sú vnímané ako prejav historicky utváraných nerovných mocenských vzťahov
medzi mužmi a ženami, významne prispelo medzinárodné ženské hnutie, jeho aktivistky a
aktivisti. V západo-európskych krajinách prvá vlna feminizmu koncom 19. storočia
tematizovala nielen politické práva žien, ale aj niektoré ďalšie štruktúry spoločnosti, ktoré
umožňujú diskrimináciu žien. V skorých fázach riešenia násilia na ženách a dievčatách sa
na niektoré jeho prejavy nazeralo hlavne z trestno-právneho hľadiska.
„Odstránenie stáročnej výsady – privilégia manželov fyzicky trestať svoju manželku bola v
anglo-americkom trestnom práve predmetom kritiky feministiek už v 19. storočí. Napriek
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odstráneniu tohto privilégia manželov zo zákona už viac ako pred sto rokmi, súdy
intervenujú do matrimoniálneho násilia iba sporadicky, odvolávajúc sa na ochranu súkromia
a udržania „domácej harmónie“.14
Problematika násilia páchaného na ženách bola však v niektorých krajinách aj naďalej
tabuizovaná a do pozornosti spoločnosti sa dostala najmä vďaka práci a iniciatíve ženských
organizácií a vďaka ženskému hnutiu v rôznych krajinách sveta. Druhá vlna feminizmu,
ktorá sa sformovala v 60-tych rokoch 20. storočia poskytla ženám kontext, v ktorom mohli
hovoriť o svojich skúsenostiach s násilím zo strany mužov.
„V roku 1972 som bola pozvaná, aby som prehovorila na seminári pred príslušníkmi polície,
ktorí sa zúčastnili výcviku policajnej akadémie na povýšenie z poručíkov na kapitánov.
Hovorila som o znásilnení a odmenou tridsiatich zhromaždených mužov bolo posmešné
pokrikovanie a salvy smiechu. „Zlato, predsa neveríš, že znásilnenie fakt existuje“? volal na
mňa jeden z poručíkov. „A vy snáď nie?“ „Néééééé“, ozvala sa jednohlasná odpoveď.“
(Susan Brownmiller, 1975)15
Boj za ženské práva a slobodu predstavoval širší rámec, ktorý zahŕňal problematiku násilia
páchaného na ženách ako obmedzovania slobody žien, 16 boj za legitimitu skúseností žien
s násilím zo strany mužov, právo na telesnú integritu, reprodukčné práva žien, boj za
rozhodovanie o vlastnom tele. Predmetom feministickej kritiky sa stalo aj patriarchálne
vnímanie sexuality žien, exploatácia žien ako sexuálnych objektov.
„Jedinú hodnotu, ktorú žena má, je jej takzvaná sexualita, ktorá spolu s jej telom sa stala
predajnou komoditou. Jej takzvaná sexualita sa stala jedinou vecou, ktorá zaváži; jej telo sa
stalo jedinou vecou, ktorú si chce niekto kúpiť“ (Andrea Dworkin, 1992)17
Upozornenie na fakt, že násilie páchané na ženách nie je výsledkom náhodných,
individuálnych aktov pochybenia, ale že je hlboko zakorenené v štrukturálnych vzťahoch
nerovnosti medzi ženami a mužmi18 prispelo k postupnému modelovaniu diskurzu
o problematike násilia páchaného na ženách ako o ľudskoprávnom probléme. Do
pozornosti sa dostali aj zdravotné a sociálne dôsledky násilia na ženách.
Uznanie násilia páchaného na ženách ako porušovania ľudských práv sa stalo významným
míľnikom na ceste k jeho prevencii a eliminácii. Ako uvádza Mesochoritisová (2001, str.
23)19 „proces uvedomovania si potreby zakotvenia špecifických ženských práv, s dôrazom
na ochranu pred násilím v rodine alebo partnerstve, trval neprimerane dlho. Ženské
14

Siegel, Reva B., "“The Rule of Love”: Wife Beating as Prerogative and Privacy" (1996). Faculty Scholarship
Series. Paper 1092, Yale Law School. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1092
15 Susan Brownmiller, 1975, Proti naší vuli: Muži , ženy a znásilnení,v Oate-Indruhocvá (ed.), Dívčí válka
s ideologií, Slon, 1998, s. 152.
16 O´Connor, M., Wilson, N., 2004, Vision, Action, Change. Feminist principles and practice of working on
violence against women. Women’s Aid Model of Work. Dostupné na:
http://www.womensaid.ie/download/pdf/vision_action_change.pdf
17 V príhovore „Prostitúcia a nadvláda mužov“ na sympóziu o prostitúcií na Univerzite of Michigan Law School,
31. Októbra, 1992
18 Ending violence against women: From words to action. United Nations, 2006, Dostupné na:
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAWstudyE.pdf
19 Mesochoritisová, A.: Spoločenské a ľudsko-právne aspekty násilia páchaného na ženách v intímnych
vzťahoch. Diplomová práca. Bratislava, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2001;
Dostupné na: http://www.esfem.sk/subory/nasilie/nasilie_pachane_na_zenach_-diplomka.pdf
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organizácie sa viac ako tri desaťročia usilovali upútať pozornosť celosvetovej spoločnosti na
fenomén násilia ako na jednu z obrovských prekážok ekonomického a sociálneho rozvoja
žien, znemožňujúcu ženám žiť život hodný ľudskej bytosti. Vďaka ich úsiliu sa podarilo
presadiť až po úroveň OSN uznanie násilia páchaného na ženách za legitímny problém
ľudských práv”.20
Prvými dokumentmi, ktoré komplexnejšie formulovali problematiku ľudských práv boli Charta
OSN (1945) a Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948). Tieto dokumenty, aj za
významného lobingu feministických aktivistiek, definovali rovnoprávnosť bez rozdielu
pohlavia a zakotvili také práva ako právo na život, právo na slobodu, osobnú bezpečnosť.
Ďalším dôležitým dokumentom, ktorý mal napomôcť k zrovnoprávneniu žien a mužov bol
Dohovor o politických právach žien (1953), vďaka ktorému ženy nadobudli právo voliť, byť
volené a zastávať verejné funkcie. Na tento dokument v roku 1966 nadviazali Medzinárodný
pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych sociálnych
a kultúrnych právach, ktoré taktiež mali za cieľ zmenšiť stále pretrvávajúcu nerovnosť medzi
ženami a mužmi. Nakoľko aj napriek existencii týchto dokumentov v praxi nedochádzalo
k ich dôslednému napĺňaniu, v roku 1967 bola rezolúciou Valného zhromaždenia OSN
prijatá Deklarácia o odstránení diskriminácie žien, ktorá vyzývala všetky vlády, nevládne
organizácie a jednotlivcov aby urobili „všetky náležité opatrenia na zrušenie existujúcich
zákonov a nariadení a na odstránenie zvykov a praktík, ktoré ženy diskriminujú“. Princíp
rovnosti mal byť zakotvený v ústave alebo inak zaručený zákonom.”21
Prvým dokumentom, ktorý uznal násilie páchané na ženách ako jednu z foriem diskriminácie
žien, bol Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - CEDAW (1979) a jeho
Opčný protokol (1999). Zmenu perspektívy prinieslo aj Odporúčanie č. 19 Výboru pre
odstránenie diskriminácie žien v roku 1992, ktoré označilo násilie na ženách, nielen ako
jednu z najrozšírenejších foriem diskriminácie žien, ale aj ako rodovo podmienené násilie.22
“Definícia diskriminácie zahŕňa rodovo podmienené násilie, to znamená násilie, ktoré je
namierené proti žene preto, že je ženou, alebo ktoré ženy zasahuje nepomerne viac.”
(Všeobecné odporúčanie Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien č. 19. ods. 6)
V roku 1993 bola na pôde OSN prijatá Deklarácia o odstránení násilia páchaného na
ženách23, ktorá podľa Mesochoritisovej (2001)24 po prvýkrát oficiálne uznala a definovala
problém násilia ako spoločenský problém a zdôraznila potrebu aktívneho zásahu štátu pri
jeho riešení. V oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách išlo teda o prelomový
dokument, ktorý sa ako taký stal základom pre vypracovanie ďalších odporúčaní. Míľnikom
je aj Pekinská Akčná platforma a Deklarácia (1995)25, ktorá definuje 12 problematických
20

Podrobnejšie o feministických východiskách pojednáva kapitola 4.3.
Deklarácia o odstránení diskriminácie žien, Vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia č. 2263 (XXII) 7,
novembra 1967, In: Ľudské práva, Aspekt, 1, 1997, s.204
22 Mesochoritisová, A. 2011, Problém násilia páchaného na ženách: teoretické východiská; v Kiczková Z., Szapuová, M., (ed), Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Univerzita Komenského
Bratislava, s. 432
23 OSN, Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, 1993. Dostupné na
http://www.esfem.sk/subory/prava/declaration_osn.pdf
24 Mesochoritisová, A.: Spoločenské a ľudsko-právne aspekty násilia páchaného na ženách v intímnych
vzťahoch. Diplomová práca. Bratislava, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2001;
Dostupné na: http://www.esfem.sk/subory/nasilie/nasilie_pachane_na_zenach_-diplomka.pdf
25 OSN, Beijing Declaration and Platform for Action, 1995. Dostupné na
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
21
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oblastí v súvislosti s potrebami a právami žien, medzi nimi aj problematiku násilia
páchaného na ženách. Účastnícke štáty 4. Svetovej konferencie žien, z ktorej dokument
vzišiel, sa zaviazali k dodržiavaniu všetkých bodov dokumentu a k pravidelnému
vykonávaniu hodnotenia prebiehajúcej implementácie Akčnej Platformy. Ostatným, právne
záväzným dokumentom na úrovni Európy je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu
na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011), ktorý sa komplexne venuje
problematike násilia páchaného na ženách a záväzkom štátov, ktoré ho ratifikujú (viď
kapitola 4.1.).
Napriek tomu, že v priebehu niekoľkých desaťročí bolo vypracovaných a prijatých mnoho
dokumentov, dohovorov, národných stratégií, medzinárodných štandardov a noriem,
v mnohých krajinách po celom svete sa dodnes nedarí úplne naplniť ich požiadavky.
„Po príchode do koncentračného tábora, ma... znásilnili... pred všetkými ženami... ktoré
kričali a bránili ma, ale zbili ich. Vojak povedal „porodíš srbské dieťa, robíme to z pomsty“...
(výpoveď ženy z Bosny v Maria de Bruyn, Violence, Pregnancy and Abortion, 2003)26
...“V Kolumbii, ženy a dievčatá, utečenkine vo vlastnej krajine, čelia vážnym problémom
v oblasti reprodukčného zdravia. Rodovo podmienené násilie, vrátate znásilnenia končiace
vraždou, sexuálne otroctvo, nútená antikoncepcia a nútené potraty, sú na okraji záujmu
štátnych autorít.“ (Women´s Commission for Refugee Women and Children, 2003)27
Vývoj problematiky násilia páchaného na ženách neprebieha v jednotlivých krajinách
rovnomerne a dnes existujú veľké rozdiely na úrovni prijatej legislatívy a jej implementácie
v praxi. Ako uvádzajú Bútorová a Filadelfiová (2005)28 v európskom priestore diskusia
o problematike násilia páchaného na ženách prebieha najmä medzi ženskými mimovládnymi
organizáciami a oficiálnymi európskymi inštitúciami. Ženské MVO vychádzajú z konceptu
medzinárodných dokumentov o ľudských právach žien a používajú jednotný pojem „násilie
páchané na ženách“, ktoré chápu ako rodovo podmienené a vidia v ňom prejav historicky
nerovných vzťahov medzi ženami a mužmi. Problémom ostáva nedostatočná implementácia
medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a dokumentov na úrovni jednotlivých štátov,
resp. nedostatočný záväzok vlád podporovať a ochraňovať práva žien.
V Latinskej Amerike a v oblasti Karibiku sa začali ženy a ženské hnutie mobilizovať v 80tych rokoch 20. storočia. V roku 1980 sa Portoriko stalo prvou krajinou v tejto oblasti, ktorá
schválila špecifickú legislatívu - zákon o domácom násilí (1989 Preventing and Intervening
in Domestic Violence Law).29 Väčšina štátov v tomto regióne schválila špecifickú legislatívu
už pred rokom 200330, čo je v súlade s trendom, ktorý je viditeľný v západo – európskych
krajinách.

26

DCAF, 2005, Women in an Insecure World, Violence against Women; Facts, figures and Analysis, s. 113
viac na http://www.womenscommission.org)
28 Bútorová, Z., Filadelfiova, J., : Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. IVO – Inštitút pre
verejné otázky, Bratislava 2005; Dostupné na: https://alianciazien.files.wordpress.com/2012/06/ivo.pdf
29 Brasileiro, A. M. : Women against violence. Breaking the silence. Reflecting on Experience in Latin America
and the Caribbean, New York, 1997
30 Carrillo et al.: Not a Minute More. Ending Violence Against Women, UNIFEM, New York, 2003
27

17

Vo východo-európskom regióne bola téma násilia na ženách zo strany mužov tabuizovaná
až do začiatku 90-tych rokov.31 Napríklad legislatíva na Ukrajine rozoznáva pojem „domáce
násilie“ od roku 2002. Na Ukrajine sú silné spoločenské predsudky a stereotypy, násilie
páchané na ženách je vnímané ako „rodinná záležitosť”, alebo „nuansa normálneho
rodinného života“. Napriek dlhoročnej práci ženských mimovládnych organizácií a existencii
zákona na prevenciu násilia v rodine od roku 2002 chýba výskum a dáta, ktoré by poukázali
na existujúce problémy v tejto oblasti a na možnosti ich riešenia.32 Ďalej na východ je
situácia ohľadne problematiky násilia páchaného na ženách ešte zložitejšia. V regióne
strednej a západnej Ázie a v oblasti Ruskej federácie, ako uvádza Abdurazakova (2002) 33
nemá téma násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti dlhú históriu. Pred rokom 2000
bola kompletne novou otázkou a novým uhlom skúmania sociálnej reality. Niektoré formy
násilia na ženách, ako je napríklad obchodovanie so ženami alebo násilie počas vojnových
konfliktov boli spoločnosťou rozpoznávané, avšak násilie zo strany intímneho partnera bolo
omnoho viac skryté. V tomto regióne teda omnoho neskôr ako v západných krajinách čelia
výzve identifikovať násilie páchané na ženách ako legitímny spoločenský problém a ako
porušovanie ľudských práv žien, a nie ako privátnu záležitosť.
Nazeranie na problematiku násilia páchaného na ženách sa v priebehu desaťročí menilo.
Vývoj problematiky sa odráža v diskurze a v jazyku, resp. terminológii, ktorú v súvislosti
s témou používame. Rozdiely vidíme aj v jednotlivých krajinách sveta. Napríklad
v angloamerickej oblasti sa udomácnil pojem domáce násilie (domestic violence), v nemecky
hovoriacich krajinách pojem násilie v rodine (family violence), zneužívanie žien, manželiek
(woman, wife abuse), partnerské zneužívanie (spose abuse), týraná žena (battered woman).
V oblasti strednej a západnej Ázie a Ruskej federácie sa podľa Abdurazakovej (2002) 34
hovorí o násilí v domácnosti (household violence), alebo o domácom násilí v rodine (familyhousehold violence)35. Pomenovanie
- označenie problematiky potom konotuje
s prevažujúcou perspektívou a spôsobom riešenia daného problému. Basileiro
(1997)36uvádza, že v 80-tych rokoch bolo násilie v západných krajinách považované za
problém rodiny a rodinám bolo odporúčané rodinné poradenstvo a rodinné súdy ako účinná
pomoc. Majoritný bol psychologický pohľad na príčiny násilia páchaného na ženách, bez
vnímania sociálno-štrukturálneho a kultúrno-historického kontextu, v ktorom sa jednotlivé
ženy, muži, dvojice a rodiny vyvíjali. Postupne silnejúce medzinárodné ženské hnutie
apelovalo na to, že násilie páchané na ženách je spoločenský problém vyplývajúci
z nerovnosti mužov a žien. Na druhej svetovej konferencii o ženách v Kodani v roku 1980 a
o 5 rokov neskôr v Nairobi sa už hovorilo o domácom násilí, ktoré je prekážkou na ceste
k rovnosti mužov a žien. Dominoval pojem „domáce násilie”. Z pomenovania však nebolo
zjavné, kto pácha násilie a kto ho zažíva, alebo aké správanie je považované za „domáce
31

Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S.: Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania práv žien a detí,
Fenestra, Košice, 2009
32 Fredkovych, H., Trokhym, I., Chumalo, M.: Combating Domestic Violence: Ukrainian and International
Experience, Publishing house of Lviv Polytecnic National University, Lviv, 2007
33 Abdurazakova, D.: Practical Handbook on Legal Tools for the Elimination of Domestic Violence, UNIFEM,
Almaty, Kazachstan, 2002
34 Abdurazakova, D.: Practical Handbook on Legal Tools for the Elimination of Domestic Violence, UNIFEM,
Almaty, Kazachstan, 2002
35 Mesochoritisová, A.: Spoločenské a ľudsko-právne aspekty násilia páchaného na ženách v intímnych
vzťahoch. Diplomová práca. Bratislava, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2001;
Dostupné na: http://www.esfem.sk/subory/nasilie/nasilie_pachane_na_zenach_-diplomka.pdf
36 Brasileiro, A. M. : Women against violence. Breaking the silence. Reflecting on Experience in Latin America
and the Caribbean, New York, 1997
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násilie“. Porozumenie a identifikovanie faktu, že sú to ženy, voči ktorým sa muži správajú
násilne je veľmi dôležité.37 Dnes odborníčky a odborníci hovoria o rodovo podmienenom
násilí, alebo o násilí páchanom na ženách. Strategické dokumenty OSN a Európy
zdôrazňujú už takmer 20 rokov, že túto problematiku je potrebné vnímať z rodovej
perspektívy. Dôležité medzinárodné dokumenty teda používajú práve túto terminológiu,
ktorá má svoje opodstatnenie. Ako uvádza Mesochoritisová (2001)38 tento prístup sa
ukazuje ako zmysluplný, lepšie vystihuje súvislosti a okolnosti násilia a poskytuje reálne
možnosti na jeho elimináciu. Bútorová a Filadelfiová (2005)39 však uvádzajú, že na základe
skúseností ženských mimovládnych organizácií na európskej a na národných úrovniach je
možné pozorovať istú „depolitizáciu“ v zmysle narúšania vnímania násilia páchaného na
ženách ako prejavu nerovných mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi
a v inštitucionalizácií týchto vzťahov vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života.
Dokazuje to podľa nich spôsob, akým sa na popísanie násilia páchaného na ženách
používajú „neutrálne“ pojmy ako napríklad “násilie v rodine”, čím sa zahmlieva nerovnosť
mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi.

1.2. SKÚSENOSTI SLOVENSKA
O násilí páchanom na ženách a o jeho vnímaní na území dnešného Slovenska
v minulosti sa dozvedáme z historických súdnych spisov a z analýzy dobového rodinného
a manželského práva.40 V stavovskej spoločnosti tradičné právo, vychádzajúce
z kresťanského modelu usporiadania rodiny a spoločnosti, v podstate konštituovalo a po
stáročia konzervovalo patriarchálny model vzťahov medzi mužmi a ženami. Hoci kresťanská
morálka prisudzovala mužom aj ženám nezastupiteľné a rovnocenné miesto v spoločnosti aj
rodine, konkrétna realizácia v praxi a interpretácia modelu predpisovala mužom
jednoznačne dominantné postavenie.41 Aj keď sa väčšina zákonov v počiatkoch uhorského
štátu, týkajúcich sa žien, vzťahovala k otázkam majetku, v zákonoch o dobrom mene rodu
sa odzrkadľovalo kresťanské chápanie morálky.
... sa riešila nevera ženy – muž mal právo nevernú manželku beztrestne zabiť, zodpovedať
sa mal len Bohu“ ( Dekréty kráľa Ladislava I. 1077 - 1095)42
Napriek tomu, že žiadny zákon “neupravoval” násilie na ženách a deťoch zo strany mužov,
súdne spisy riešiace už jeho fatálne dôsledky, potvrdzujú jeho častý výskyt. Násilie na
ženách a deťoch bolo obvyklé a bežné a nepovažovalo sa za niečo mimoriadne. Potvrdzujú
to žiadosti o rozvod a výroky súdov: impotencia muža mohla byť dôvodom na rozviazanie

37

Abdurazakova, D.: Practical Handbook on Legal Tools for the Elimination of Domestic Violence, UNIFEM,
Almaty, Kazachstan, 2002
38 Mesochoritisová, A.: Spoločenské a ľudsko-právne aspekty násilia páchaného na ženách v intímnych
vzťahoch. Diplomová práca. Bratislava, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2001;
Dostupné na: http://www.esfem.sk/subory/nasilie/nasilie_pachane_na_zenach_-diplomka.pdf
39 Bútorová, Z., Filadelfiova, J., 2005: Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. IVO – Inštitút pre
verejné otázky, Bratislava 2005; Dostupné na: https://alianciazien.files.wordpress.com/2012/06/ivo.pdf
40 Dudeková, G., Lengyelová, T., 2011, Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na
Slovensku, VEDA, Bratislava, s. 293 – 294
41 Tamtiež, s. 293 – 294
42 Tamtiež s. 295
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manželstva, ale násilie muža voči manželke sa malo riešiť v rodine, a to podriadením sa
ženy a jej poslušnosťou. Ak manžel ženu nezabil, prakticky nebol stíhateľný.43
Odkrývanie nerovných patriarchálnych vzťahov v rodine, kriminalizácia všetkých prejavov
násilia na ženách súvisí aj s verejnou debatou o rovnosti žien a mužov vo verejnej sfére.
V Uhorsku koncom 18. storočia sa objavujú spisy presadzujúce priaznivé názory na pozície
ženy, celkovo však prevažuje dovtedy zakorenená predstava o biologicky danej
a kresťanským učením potvrdzovanej nadradenosti mužského rodu. Príkladmi sú
sarkastické spisy „Vysvetlenie, že ženy nie sú ľudia“ z roku 1783 dôvodiac Svätým písmom,
alebo odpoveď mužov ženám na ich výzvu zúčastniť sa verejného zasadnutia
s podmienkou: aby uznali vo všetkých oblastiach nadradenosť mužov.44
Takzvaná „ženská otázka“ sa stala predmetom diskusií v slovenskom prostredí pod vplyvom
medzinárodných modernizačných procesov na konci 19. storočia. Zo strany mužov sa
hovorilo hlavne v teoretickej rovine, zo strany žien sa objavovali snahy o praktické kroky:
založenie vyššej dievčenskej – slovenskej školy, vydávanie vlastného ženského časopisu,
organizovanie produkcie a obchodu s výšivkami a pod.45 Emancipačné ženské hnutie
a aktivizmus žien v Uhorsku v 19. storočí, významne prepojené na vlastenecké hnutie, sa
však stretlo s nepochopením zo strany uhorských úradov a odkrylo aj konzervativizmus
niektorých významných slovenských národovcov, ktorí kládli ženám v ich úsilí o účasť vo
verejnom živote bariéry. Dobové pramene prinášajú evidenciu o mizogýnií a sexizme
niektorých, inak vážených, slovenských dejateľov.
„Hurban... Škultéty... vyslovili nechuť proti ženským osobitným časopisom vôbec... že sú
darobné veci s tým ženským urovnoprávnením,... a propagovanie ženskej rovnosti s mužom
že je k tomu i protináboženské, lebo Sväté písmo hovorí žene, aby bola podriadená mužovi,
i všetky prirodzené poriadky hovoria jej to samé atď.“ 46
„A pamätáš , ako si Vajanský odpľul pred Tebou a zakrátko nato, keď som po mužovej smrti
lepila dohromady článok do Národného hlásnika a Vajanský ma stretol v tlačiarni, obrátil sa,
tiež si odpľul a povedal: Fuj, baba, femina!“47
Konzervativizmu slovenského ženského hnutia, ktoré prezentovali jeho predstaviteľky
navonok, bol do určitej miery premyslenou taktikou ako dosiahnuť svoje ciele krok za
krokom a vždy ich formulovali s ohľadom na to, ako ich príjme mužská verejnosť.48 Ešte
však za prvej Československej republiky trestnosť niektorých prejavov násilia na ženách
bola zakotvená v trestnom kódexe, zo strany manžela však bola vnímaná odlišne.
„Násilné smilstvo je zložin, kterého se dopustí ten, kdo osobu ženskou učiní neschopnou
odporu a v tomto stavu ji zneužije k mimomanželské souloži.... Manžel se na manželce tohto
zložinu nedopouští, avšak múže spáchati zločin vydíraní ( § 125 – 127 tr. Zák.)“49
43

Tamtiež, s. 301
Tamtiež, s. 274
45 Tamtiež, s. 62
46 List Maróthy –Šoltésovej z roku 1897 adresovaný Terézii Vansovej opisujúcu reakciu redaktorov Národných
novín na žiadosť uverejniť odporúčanie časopisu Ženský světj; v Dudeková, Lengyelová, 2011, s. 63.
47 Z listu Ivankovej-Pietrovej adresovaného Hane Gregorovej z roku 1935, v Dudeková, Lengyelová, s 253.
48 Tamtiež, s. 253
49 Masarykúv slovník naučný, Díl V., Praha, 1930, s. 59
44
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Počas reálneho socializmu, Československá socialistická republika síce prijala mnohé
medzinárodné ľudskoprávne dokumenty, k ich premietnutiu do národnej legislatívy a k
reálnej implementácii však nedošlo. Podobne ako všetky ostatné krajiny východného bloku,
ani bývalé Československo problematiku násilia na ženách nepriznávalo. To však
neznamená, že by k nemu nedochádzalo. Z pamätí žien sa dozvedáme:
„Mala som veľmi zlý prípad, čo ma postihlo na celý život. Keď som oslavovala výročie
svadby, bola u mňa moja sestra... ktorá sa opila, že sme ju zaniesli do postele spať. A teraz
môj muž zmizol... Idem ja hľadať môjho chlapa, vojdem do tej spálne a našla som ho na
mojej sestre. Takže to bolo niečo šokujúce.“ O príhode mlčala, pretože nechcela sestre
pokaziť manželstvo ( pani Jana R. ročník 1927).50
Vývoj problematiky násilia páchaného na ženách na Slovensku, formulovaného ako
spoločensko-verejného problému, úzko súvisí so statusom problematiky rovnosti medzi
mužmi a ženami, resp. rodovej rovnosti51 a slobodou podávať svedectvá o skúsenostiach
žien v patriarchálnom zriadení. Na Slovensku sa téma násilia páchaného na ženách ako
celospoločenský problém začala odkrývať a presadzovať až v priebehu 90. rokov 20.
storočia s výrazným pričinením niektorých kľúčových feministických a ženských organizácií
a ich osobností. Pred rokom 1995 na Slovensku pôsobili iba štyri feministicky
a ľudskoprávne orientované organizácie: Pro Familia, Aliancia žien Slovenska, Aspekt a
Fenestra. Ženské MVO, pre ktoré sú spoločné ľudsko-právne východiská, významne prispeli
k detabuizácii problematiky násilia na ženách, ale aj k jej začleneniu do agendy oficiálnych
inštitúcií a štruktúr.52 Medzi dôležité udalosti či míľniky patrili:53
 v rokoch 1993 - 1998 vydáva Jana Cviková a Jana Juráňová v rámci Aspektu
rovnomenný časopis s prekladmi zahraničnej feministickej literatúry, vrátane článkov
a rozhovorov na tému násilia páchaného na ženách,54
 v roku 1998 na podnet Evy Sopkovej prednášala v Humennom Renate Egger
z Rakúska, ktorá priniesla na Slovensko zahraničné skúsenosti prepojené na ženské
a feministické hnutie v západných krajinách55
 v roku 2001 sa uskutočnila prvá celoslovenská kampaň Piata žena, ktorá spojila
viaceré feministické a ženské organizácie do jednotného snaženia a mala pomerne
veľký vplyv na verejnú diskusiu o téme násilia, vrátane spochybňovania skúseností
žien, útokov na predstaviteľky kampane a pod; kampaň Piata žena po prvýkrát
verejne pomenovala tému z hľadiska ľudskoprávnych a feministických východísk
a s tým súvisiacich príčin násilia páchaného na ženách Od pochopenia príčin
a pôvodu násilia na ženách sa odvíjajú aj stratégie prevencie a odstraňovania
násilia na ženách či už na systémovej úrovni, alebo v rámci samostatnej pomoci
a ochrany žien a ich detí.

50

v Kiczková, Z., 2006, Pamäť žien. O skúsenostiach sebautvárania v biografických rozhovoroch, Iris, Bratislava,
s. 145
51 V Bútorová – Filadelfiová , 2005.
52 Filadelfiova, 2005, v Bútorová, Filadelfiova, IVO, 2005, s. 103
53 Spomínané udalosti a iniciatívy rezonovali takmer vo všetkých rozhovoroch so zakladateľmi prvých
feministických iniciatív a organizácii na Slovensku v 90-rokoch a boli spomínané aj nasledovníčkami týchto žien.
Rozhovory boli realizované v rámci projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách.
54 Pozri Násilie páchané na ženách I. a Násilie páchané na ženách II vydané Aspektom.
55 O rozdiele medzi feministickým a ženským hnutím pozri viac v Bosá, M., 2014, Feminizmy v sociálnej práci,
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2014
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v roku 2003 presadili ľudskoprávne a feministické mimovládne organizácie prvé
novely zákonov, či už trestného zákona alebo zákona o policajnom zbore, ktoré mali
za cieľ zlepšiť postihovanie násilia a chrániť ženy pred násilnými útokmi.
Otváranie témy a nazeranie na násilie páchané na ženách ako súčasť mocensky nerovného
spoločenského rodového režimu bolo od začiatku sprevádzané rezistenciou časti populácie
aj médií. Diskreditácia – nálepkovanie feminizmu ako hnutia proti mužom, útoky na internete
a náročné verejné diskusie, spochybňovanie a zľahčovanie problematiky a dokonca
popieranie existencie násilia voči ženám boli a stále sú súčasťou verejného diskurzu násilia
páchaného na ženách.
“Myslím, že sú vzorce v spoločnosti podobné ako vzorce násilných mužov, ktoré začnú
fungovať vždy, akonáhle ženy nejakým spôsobom artikulujú svoje potreby alebo sa
vymedzia voči niečomu, vyjadria nejaký jasný postoj,....” (Dušana Karlovská, 2015)56
V tomto období dôležitými okolnosťami bola aj podpora autonómnych donorov pôsobiacich
na Slovensku pred vstupom do Európske únie, ktorí pravidelne zaraďovali tému násilia na
ženách medzi oblasti finančnej podpory. Druhou okolnosťou bolo, že s odtabuizovaním témy
- hovorením o skúsenostiach žien s násilím sa okamžite objavilo aj volanie žien o pomoc. Na
výzvy reagovali ženské mimovládne organizácie, ktoré svoju činnosť modifikovali alebo
rozšírili o aktivity v oblasti násilia páchaného na ženách.57 (Viac o vývoji služieb v kapitole
2.2.)58
Celkovo možno povedať, že tému násilia páchaného na ženách na Slovensku priniesli v 90tych rokoch a dodnes udržiavajú v ľudskoprávnej rovine ženské mimovládne organizácie. Ak
však hovoríme o ženských mimovládnych organizáciách hlásiacich sa k feministickým
východiskám v 90-tych, tak v podstate hovoríme o pomerne nízko početnej skupine žien,
ktoré pomenovali tému násilia na ženách a presadili rôzne zmeny v priebehu niekoľkých
rokov.
„Začínali sme približne v roku 1996 a skončili v roku 2005, tak deväť rokov. Za desať rokov
som si uvedomovala tak hrdo, že tie skupinky ľudí, ktorí robili v rôznych mestách na
Slovensku, to posunuli tak skokom, čo napríklad v Rakúsku by mohlo trvať dvadsať rokov.
Čiže akoby, podľa mňa, to muselo byť s veľkým nasadením robené a na viacerých frontoch“
(Monika Grochová, 2015)59
Po roku 2004, odchodom donorov, sa prostredie výrazne zmenilo, pretože štát neprevzal
plnú zodpovednosť za ochranu žien a ich detí pred násilím stabilným financovaním už
pomoc poskytujúcich špecializovaných organizácií. Na štátnej úrovni sa problematika násilia
na ženách a ich detí riešila najmä tvorbou strategických materiálov, akou je Národná
stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách z roku 2004 a
Národné akčné plány z rokov 2005 – 2008 a 2009 – 2012 bez výraznejšieho finančného
krytia. Viac-menej formálne plnenie úloh spočívajúce v úradníckych odpočtoch spôsobilo
56

Rozhovor s Dušanou Karlovskou, realizovaného v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie
násilia na ženách, 2015
57 Viac o vývoji služieb v kapitole 2.2.
58 Bútorová, Z., Filadelfiova, J. (editorky), 2005, Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, Inštitút
pre verejné otázky, Bratislava.
59 Rozhovor s Monikou Grochovou, zakladateľkou ZZŹ Fenestra a aktivistkou v oblasti násilia páchaného na
ženách, realizovaný v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách, 2015
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prenášanie viacerých kľúčových úloh z jedného programového obdobia na druhé. Napriek
formálnosti národné akčné plány prispeli k formovaniu myslenia ľudí a prostredia, k rozvoju
témy a dialógu, k vyjasňovaniu si podstaty problému.
Výrazný rozpor je aj vo formálnom prihlásení sa Slovenskej republiky k viacerým kľúčovým
dokumentom, avšak bez dôkladnej implementácie. Rozpor je aj v tom, ako je Slovenská
republika reprezentovaná navonok na medzinárodných fórach a aká je potom realita vo
vnútri krajiny.
“Akoby existovali dve krajiny. Jedna angažovaná...... a jedna …..”( Vanda Durbáková,
2015)60
Vývoj témy násilia na ženách má tvar sínusoidy, kedy sa striedajú obdobia väčšej pozornosti
a výraznejších zmien, po ktorých nasleduje obdobie spätného protitlaku61 a stagnácie.62
Príkladom je „konjunktúra“ v téme prijatím národného akčného plánu na roky 2014 a 2019,
presadením osobitného programu Domáce a rodovo-podmienené násilie, finančne
podporeného z Nórskych fondov a EAA grantov, spustenia dlho očakávaných národných
projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu. Zároveň však prišlo aj zmarenie
ratifikácie Istanbulského dohovoru v roku 2013, kedy časť verejnosti, s výrazným prispením
cirkvi a z dôvodu odmietania najmä konceptu rodu a zavedeniu rodovo citlivej a sexuálnej
výchovy na školách (označovanie ako “rodovej ideológie”) sa pričinila o odloženie ratifikácie
Istanbulského dohovoru s veľkým potenciálom zlepšiť situáciu žien zažívajúcich násilie.
Celkovo je však vývoj nezvratný a tému násilia páchaného na ženách si v priebehu rokov
osvojilo viacero organizácií, štátnych aj verejných inštitúcií a široká verejnosť. S
pribúdajúcimi poznatkami a evidenciou sa v téme angažuje stále viac ľudí. Prichádza nová
generácia, najmä mladých žien, pričom niektoré sa veľmi jasne hlásia k odkazu feministiek
a ženského hnutia na Slovensku a samé sa hrdo označujú feministkami.63 Mnohé ženy
a muži sa angažujú nielen v téme násilia, ale aj v iniciatívach na zlepšenie vymožiteľnosti
práv žien, proti diskriminácii na základe pohlavia/rodu a v presadzovaní rodovej rovnosti.
K dynamike témy prispieva hlavne každodenná práca zanietených žien (aj mužov), ktoré sa
svojou činnosťou a aktivizmom snažia o spoločenskú zmenu v lepšiemu.
Krátky historický exkurz do vývoja problematiky a témy násilia páchaného na ženách, ako
verejno-politického problému na Slovensku, nie je ani systematický, ani úplný. Zmapovanie
historického vývoja si zasluhuje osobitnú pozornosť a čaká ešte na svoje dôkladné
spracovanie.

60

Rozhovor s Vandou Durbákovou, realizovaného v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie
násilia na ženách, 2015
61 V angličtine “backlash”.
62 Z rozhovoru s Dušanou Karlovskou, realizovaného v rámci národného projektu Podpora eliminácie
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2. VÝVOJ PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE
NÁSILIE
2.1. MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI
Na vývoj podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie malo významný vplyv najmä
ženské hnutie a ženské organizácie v čase, kedy neexistovala legislatíva, ani iná formálna
podpora a financovanie zo strany štátov. Vývoj prebiehal a dodnes prebieha veľmi
nerovnomerne v rámci jednotlivých krajín sveta, pričom môžeme povedať, že západné
krajiny, najmä USA a západná Európa určovali trend vývoja podporných služieb.
V západných krajinách sú podoprné služby aj najlepšie rozvinuté. Smerom na východ
(východná Európa, Rusko, Ázia)64 sa situácia zhoršuje a vývoj podporných služieb, ako aj
samotnej problematiky násilia páchaného na ženách, zaostáva za západom o celé
desaťročia.
Vďaka snahám ženského hnutia, najmä vo Veľkej Británii a v USA, sa od 70-tych rokov 20.
storočia rozvíjajú služby pre ženy zažívajúce násilie. Prvé dobre zdokumentované ženské
centrum bolo založené v Hounslow vo Veľkej Británii v roku 1971. V tomto období začali
vznikať ďalšie bezpečné ženské domy v rôznych regiónoch a krajinách (1971 v Kodani,
1972 v Londýne, 1976 v Nemecku). Služby v prvých bezpečných domoch pre ženy zahŕňali
najmä právne, sociálne poradenstvo a zdravotnú starostlivosť.65 Pre porovnanie, až o 20
rokov neskôr sa situácia zopakovala v krajinách bývalého Sovietskeho bloku, kde prvé
bezpečné ženské domy začali vznikať až po páde železnej opony.66
V rokoch 1970 - 1980 došlo k veľkému progresu vo vývine podporných služieb pre ženy a to
najmä v západnej Európe, severnej Amerike, Austrálii, obzvlášť vo Veľkej Británii a v USA.
Progres sa týkal nielen podporných služieb ako takých, ale taktiež zvyšovania povedomia
verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách, vydávania materiálov a manuálov
k ženským domom a podporným službám a rozvíjania spolupráce medzi rôznymi
organizáciami v regiónoch. V roku 1972 vo Washingtone založili prvú krízovú linku pre obete
znásilnenia. Začala sa vytvárať neformálna ženská sieť, ktorá sprostredkovávala informácie,
stratégie a podporu pre prácu so ženami, ktoré zažívali násilie. V tomto období sa hovorilo
prevažne o sexuálnom a fyzickom násilí. Od roku 1975 vznikajú v USA centrá poskytujúce
poradenstvo pre ženy a podporné skupiny žien, ktoré mali ženám pomáhať prekonať
skúsenosť s násilím. Vznikajú tiež prvé manuály pre prácu s týranými ženami (battered
women).67 V roku 1976 už v USA existovalo viac než 400 krízových centier pre znásilnené
ženy, poskytujúce kurzy sebaobrany, podporné skupiny a poradenstvo a v roku 1981
fungovalo viac než 500 ženských domov (battered women´s shelters).68 V Latinskej Amerike
a v oblasti Karibiku mobilizácia žien v 80-tych rokoch vyústila do založenia dočasných
bezpečných domov pre ženy, integrovaných centier poskytujúcich sociálne, právne,
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65 Gierman, T., Liska, A.: Shelter for Women and Girls at Risk of or Survivors of Violence, 2013, dostupné na:
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66 More than a roof over your head. Survey on quality standards in European women´s refuges, WAVE, 2002,
dostupné na: http://www.wave-network.org/sites/default/files/wave-moret.a.roof_.pdf
67 Del, M.: Battered wives. New York, Pocket Books, 1976.
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psychologické poradenstvo, podporu a svojpomocné skupiny. Vlády zriaďovali ženské
kancelárie (Women´s offices), ktoré zohrali dôležitú úlohu v šírení informácií a programov na
boj s násilím páchaným na ženách. V roku 1985 v Brazílii začali zriaďovať ženské policajné
stanice a v priebehu 90-tych rokov sa tento trend šíril do okolitých krajín.69
V rokoch 1980-2000 počet bezpečných ženských domov a podporných služieb pre ženy
zažívajúce násilie a ich deti narastal so zintenzívňujúcim sa zameraním na nerovnosť žien
a mužov a vnímaním násilia páchaného na ženách ako porušovania ľudských práv žien.
V súčasnosti je v Európe približne 1500 bezpečných ženských domov, primárne sú však
lokalizované v západných krajinách Európy.70 Väčšina bezpečných ženských domov
v Európe poskytuje okrem bývania celú škálu podpory a ochrany, napríklad vyhľadávaciu
činnosť, poradenstvo, obhajobu práv žien, služby pre deti, post-starostlivosť a podobne.
V Rakúsku existujú intervenčné centrá zriadené vo všetkých deviatich rakúskych
provinciách. Ich úlohou je pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie a spolupráca
s inštitúciami, ktoré sú zapojené do ochrany žien pred násilím.71
V postkomunistickej ére 90-tych rokov 20. storočia sa služby objavili aj v krajinách východnej
Európy a v štátoch, ktoré sa neskôr stali členskými štátmi EÚ. Väčšinu podporných služieb
pre ženy v Európe (bezpečné ženské domy, národné a regionálne telefonické linky,
poradenské centrá a centrá právnej pomoci, krízové centrá pre znásilnené ženy a
intervenčné programy) dlhé roky rozvíjali a prevádzkovali ženské mimovládne organizácie.72
Niekoľko krajín prijalo nové zákony na prevenciu a elimináciu násilia, avšak v žiadnej z krajín
nie sú k dispozícii dostatočne komplexné služby a s dostatočnou kapacitou. V nových
členských štátoch neexistujú bezpečné ženské domy a v mnohých, najmä
východoeurópskych krajinách, je finančná podpora služieb zo strany vlád neadekvátna.73
Podporné služby v jednotlivých krajinách sú dnes zabezpečované rôznymi aktérmi,
najčastejšie mimovládnymi organizáciami a štátnymi organizáciami. Podporné služby pre
ženy zažívajúce násilie si vyžadujú financovanie štátom a podporu a výhody plynúce z
kooperácie štátu s mimovládnymi organizáciami.74 Medzinárodné poznatky a prax
naznačujú, že služby poskytované špecializovanými ženskými mimovládnymi organizáciami
dlhodobo najlepšie reagujú na potreby žien, ktoré zažívajú násilie a mali by byť preto
podporované a uznané vládami.75 Efektivita pomoci a podpory ženám vyplýva
z uplatňovania ľudskoprávnych východísk a rodovej perspektívy nazerania na problematiku
v pomáhajúcich organizáciách. Ženské mimovládne organizácie sa snažia upozorniť na
štrukturálne násilie, ktoré prestupuje všetkými spoločenskými oblasťami a je podporované
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72 Hanmer, J., Gloor, D., Meier, H. et al.: Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and
sexual assault, Osnabrück, 2006.
73 Rosa Logar et al : Bridging Gaps - From good intentions to good cooperation, WAVE, 2009, Dostupné na
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nerovnosťou medzi mužmi a ženami a diskrimináciou žien. Upozorňujú napríklad aj na to, že
mnohé ubytovacie a poradenské centrá pre ženy a deti, prevádzkované cirkevnými
organizáciami alebo existujúcimi v rámci systému zdravotníctva v danej krajine, pristupujú
k problematike násilia ako k izolovanému problému a uplatňujú princípy moci a preberania
kontroly nad životom ženy. Nenapĺňajúc minimálne štandardy, ktoré zahŕňajú aj rodové
východiská, nie sú efektívne v pomoci a podpore ženám, ktoré zažívajú násilie.76 V priebehu
posledných desaťročí odborníci a odborníčky vytvorili odporúčania v oblasti násilia
páchaného na ženách, ktoré jasne definujú aj podporné služby (pozri napr. Jyväskylä
199977, Cologne 199978). Kľúčovými odporúčaniami pre podporné služby pre ženy
zažívajúce násilie sú Minimálne štandardy Rady Európy pre podporné služby pre ženy
zažívajúce násilie.79 Dokument má odporúčací charakter a vzťahuje sa na všetky
nevyhnutné podporné služby a ich zložky stanovujúce základné princípy, kapacitnú úroveň
jednotlivých služieb, ako aj kvalitatívne parametre na poskytovanie jednotlivých špecifických
služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.80 Ďalšie odporúčania a záväzky definujú
medzinárodné a národné dokumenty, ktoré sú bližšie spomenuté v kapitole 4.1.
Napriek tomu, že za posledných 40 rokov došlo k významnému progresu vo vývoji
podporných služieb pre ženy v mnohých krajinách sveta, bolo prijatých viacero
medzinárodných dohovorov, odporúčaní a medzinárodne záväzných dokumentov, je treba
ešte veľa urobiť pre to, aby služby pre ženy boli adekvátne v kvalite aj kvantite.81 Veľkou
výzvou pre jednotlivé štáty je spolupráca medzi inštitúciami, ktorá je stále do značnej miery v
štádiu vývoja a je relatívne nová. Na účinnú prevenciu násilia je potrebná koordinovaná
intervencia jednotlivých odborníkov a odborníčok, ktorí/é sú zahrnuté do podpory a pomoci
ženám.82 V USA už na začiatku 80-tych rokov 20. storočia vznikali mnohé interdisciplinárne
iniciatívy, ktoré sú známe ako tzv. coordinated community response.83 Termín
interinštitucionálna spolupráca (v origináli „multi-agency work“) sa objavil vo Veľkej Británii.
Najvýraznejšie sa spolupráca, ktorá sa snažila o intenzívnejšie zapojenie štátnych inštitúcií,
rozvíjala v krajinách, ktoré majú bohaté a dlhodobé skúsenosti s poskytovaním služieb pre
ženy. Takýmito krajinami je napríklad Nemecko, Rakúsko a Veľká Británia.
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2.2. SKÚSENOSTI SLOVENSKA
Počiatky formovania prvých špecializovaných podporných služieb pre ženy na Slovensku sú
spojené s deficitom adekvátnej pomoci ženám, ktoré zažívali násilie, respektíve
s neprimeranosťou všeobecného - manželského poradenstva. V oblasti psychológie sa
témou zaoberali viaceré psychologičky a psychológovia aj v 70. a 80. rokoch minulého
storočia počas socializmu, avšak rodová a mocenská perspektíva absentovala.
Prvé organizácie,ktoré začali pomáhať ženám, mali výrazný grassrootový charakter.84
Vznikali na základe spontánneho stretnutia „rozhnevaných žien“, ktoré mali rovnaké
skúsenosti a názory na pôvod a príčiny týchto skúseností a spoločne hľadali spôsob ako
ženám pomôcť a zmeniť situáciu k lepšiemu. Organizácie mali zo začiatku komunitný
charakter, pomerne širokú členskú základňu a autonómne fungovanie. Viaceré organizácie
mali od začiatku aj výrazný aktivistických charakter, ako nevyhnutnú súčasť svojej činnosti,
vyplývajúci z pociťovanej zodpovednosti za zlé systémové nastavenie a ochranu žien pred
násilím.85
„Tie začiatky, pre nich bolo typické, že napríklad ja a Eva Sopková, že sme vnímali našu
úlohu, vedeli sme, že tú tému otvárame a dnes viem, že sme sa navzájom hecovali k tomu,
že musíme to udržať v takej určitej línií, ......, aby to nestratilo hlavnú myšlienku, že
poradenstvo poskytujú ženy ženám, že ide o bezpečie, a že to má nejaké štandardy, ktoré
sú dôležité. O týchto princípoch a zásadách sme sa často rozprávali, bavili, veľa sme čítali“
(Monika Grochová, 2015).86
Z vývoja je zrejmé, že špecializované podporné služby majú svoj pôvod v mimovládnom
sektore. Vznikali zdola z iniciatívy konkrétnych žien a reagovali priamo na potreby žien.
Mnoho ženských organizácií na Slovensku, ktoré dnes poskytujú špecializované podporné
služby, vznikli koncom 90-tych rokov pôvodne ako materské centrá. Centrá vznikli z potreby
konkrétnych žien na materskej dovolenke vytvoriť priestor, v rámci ktorého sa môžu ženy
kontaktovať, zdieľať svoje skúsenosti, vymieňať si informácie a vzájomne sa podporovať a
pomáhať si. Jedným z dôležitých aspektov bolo aj prekonávanie izolácie žien počas
materskej dovolenky. Vo vytvorenom priestore na zdieľanie mnoho žien popisovalo
skúsenosť s násilím, ktoré zažívali od svojich súčasných alebo bývalých partnerov a
manželov. V tej dobe však neexistovali žiadne miesta pomoci, kde by mohli ženy nájsť
pomoc. Preto sa niektoré ženské organizácie rozhodli otvoriť poradenské centrá a
ubytovacie zariadenia pre ženy, ktoré zažívali násilie. Vznik špecializovaných služieb bol
rekciou na potreby žien.87
Bolo to problematické v tom, že neexistovali štruktúry. ... hovorilo sa, že porušujú zákon,
pretože podľa aktuálnych zákonov, ony realizovali strániace poradenstvo, rešpektovali
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želania klientok a mnohé ich ďalšie postupy boli v rozpore s tradičnými, zaužívanými
metódami poskytovania služieb v sociálnej oblasti (Monika Bosá, 2015).88
Zakladateľky prvých organizácií spoločne potvrdzujú, že osobná angažovanosť prvých žien,
ktoré sa začali venovať ženám ohrozeným násilím, vyplývala často aj z ich vlastnej
skúsenosti s násilím zo strany otca či manžela, s uvedomovaním si výraznej
nespravodlivosti, ak muž za svoje násilné správanie zostal nepotrestaný, alebo pociťovali
výraznú nespokojnosť s celkovým postavením žien a správaním sa mužov voči ženám
v našej spoločnosti.89
V Michalovciach, od roku 1999 funguje svojpomocná skupina žien ( s názvom „Nie si
sama“), ktoré sa schádzali a rozprávali o svojich skúsenostiach s násilím v manželstve.
Svojpomocná skupina existuje doteraz a ženy sa pravidelne schádzajú. Niektoré ostávajú
dlhšie, prichádzajú aj nové. Častokrát boli označované ako zlet bosoriek, feministky,
bosorky. Niekedy pracovníčky mali strach, že ako prídu domov. Práca s násilím je jedna
z najťažších (Mária Hargašová, riaditeľka OZ Pomoc rodine - Michalovce)
Spolu so zvyšovaním počtu mimovládnych organizácií sa zvyšovala aj ich rôznorodosť –
z hľadiska základného prístupu, hodnôt a postupov.Popri feministicky a ľudskoprávne
orientovaných organizáciach, ktoré začali pomáhať ženám, vznikali aj organizácie, ktoré sa
opierali o tradičné predstavy o rodine a roly žien, napr. Áno pre život v Rajeckých Tepliciach,
alebo Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.90
Jedna z prvých feministických organizácií poskytujúcich aj praktickú pomoc bola Pro
Familia91 Evy Sopkovej v Humennom. Eva Sopková založila Ženský dom DAKINI pre ženy
a ich deti, ktoré zažívali násilie v rodine. V priebehu rokov Eva Sopková zakladala pobočky
a poradne aj v iných regiónoch. Neskôr sa z pobočiek osamostatnili organizácie ako je OZ
Žena v tiesni v Martine, alebo Bambino v Poprade ( dnes Progressfem). Vznikali aj
„ubytovacie zariadenia“ podľa možností aktuálnej legislatívy, snažiac sa zároveň napĺňať
model bezpečných ženských domov (napr. Kotva n.o. Trebišov). Niektoré organizácie
vznikali z nespokojnosti s pomermi a podmienkami v zariadeniach nezohľadňujúcimi
základné princípy a hodnoty strániaceho a rešpektujúceho prístupu voči ženám zažívajúcim
násilie. Aj neskôr vznikali organizácie na grassrootovom základe (z materských centier),
ako bolo napríklad záujmové združenie žien MyMamy v Prešove v roku 2003 (dnes
Mymamy o.z.). S odchodom donorov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa
situácia s financovaním podporných služieb zhoršila, štát nezabezpečil v plnom rozsahu
financovanie dlhoročných organizácií. Mnohé sa snažili fungovať v systéme aktuálnych
legislatívnych možností z oblasti sociálnych služieb, ktoré však nezohľadňovali osobitný
charakter ženských mimovládnych organizácií a viaceré kľúčové princípy, ako je napr.
bezpečie, komunitný život, dôležitosť advokačných aktivít a iné aspekty. Viaceré organizácie
v priebehu rokov zanikli (napr. Pro Familia ukončila svoju činnosť), alebo museli svoju
činnosť významne obmedziť. Odišla časť generácie „matiek zakladateliek“, akými sú Eva
Sopková a Monika Grochová. Generáciu z 90-tych rokov vystriedala dnešná stredná
generácia aktívnych žien a dnes stojíme na prahu ďalšieho generačného zdieľania
88

Na základe rozhovoru s Monikou Bosou, realizovaným v rámci národného projektu Podpora eliminácie
a prevencie násilia, 2015.
89 Na základe rozhovorov s kľúčovými predstaviteľkami ženských organizácií, pracujúcimi v oblasti násilia
páchaného na ženách ( Monika Grochová, Sylvia Kráľová, Mária Hargašová…)
90 Bútorová, Filadelfiová, 2005
91 Vznikla v roku 1993 ako nadácia, v roku 1997 sa preregistrovala na občianske združenie.
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skúseností a solidárneho odovzdávania poznatkov.92 Vznikla napríklad neformálna
Bezpečná ženská sieť ženských mimovládnych organizácii, ktorá sa snaží spoločne
vytvárať tlak na zmenu podmienok poskytovania špecializovanej podpory a ochrany.
„Špecializované služby, vychádzajúce z feministických a ľudskoprávnych východísk, boli na
Slovensku rozvíjané vďaka vzájomnej výmene skúseností a spolupráci najmä s rakúskymi
ženskými organizáciami a na základe potrieb žien a detí, ktoré hľadali pomoc a podporu,
pretože zažívali násilie. Súčasťou budovania špecializovaných služieb na Slovensku bola aj
vzájomná spolupráca a výmena skúsenosti medzi ženskými organizáciami. Vďaka tejto
vzájomnej výmene skúseností sa na Slovensku, podobe ako v mnohých iných krajinách,
podarilo vytvoriť rozličné kontexty, v ktorých ženy dokázali hovoriť o násilí, ktoré zažili
(azylové domy/bezpečné ženské domy, krízové linky, poradenské centrá, svojpomocné
skupiny a právne poradenstvo a pod.)“93
Viaceré feministické a ľudskoprávne organizácie, poskytujúce špecializované služby pre
ženy zažívajúce násilie, majú veľmi jasne formulované hodnoty, východiská svojej práce
a zásady svojho fungovania, ktoré im pomáhajú existovať v patriarchálnom prostredí.
Takýmito zásadami sú napríklad čestnosť, nehierarchické usporiadanie organizačnej
štruktúry (ako prevencia voči uplatňovaniu moci a nátlaku), obhajoba práv žien ( ako nástroj
na zabránenie viktimizácii žien a prenášaniu zodpovednosti a riešenie násilia na ženy),
participácia a demokratické rozhodovanie a pod. Základné hodnoty a princípy uplatňujú aj
vo svojom prístupe voči ženám, ktoré hľadajú u nich pomoc. Viaceré udržiavajú dlhé roky
kontakty so zahraničnými celoeurópskymi sieťami a organizáciami, ktoré ich posilňujú a
podporujú, poskytujú školenia a know-how, posúvajú dopredu a prinášajú nové témy (napr.
na konferencii WAVE v roku 2008 na Slovensku sa otvorila nová téma bezpečia žien
v internetovom prostredí a s nástupom nových technológií a médií).
V priebehu rokov došlo ku zamieňaniu rodovej neutralizácie za profesionalizáciu, resp.
upúšťaniu od feministických, rodových a teda ľudskoprávnych východísk. Takýto posun
viedol v niektorých organizáciách ku vnímaniu a udržiavaniu problematiky násilia na ženách
v individuálnej rovine, ako súkromného či rodinného problému (s následným uplatňovaním
intervencií z oblasti sanácie „nefunkčnej” rodiny či partnerských vzťahov, párovej terapie či
dokonca mediácie v trestno-právnej rovine).
S legislatívou a so zdrojmi z verejnej a štátnej sféry, vrátane čerpania financií zo
štrukturálnych fondov, prichádza aj tlak na inštitucionalizáciu organizácií, neúmernému
nárastu administratívy, odčerpávaniu odborných kapacít na projektový manažment a pod.
S financiami verejnej správy (najmä VUC), čerpaných na základe určitých pravidiel (často
nadbytočných) a kladeniu podmienok dochádza ku znižovaniu autonómnosti niektorých
ženských mimovládnych organizácií a ich pružnosti reagovať na meniace sa potreby žien,
ktoré zažívajú násilie. Príkladom je tlak na unifikovanosť organizácií, ich štandardizáciu
s vysokou mierou formálnosti (príkladom je proces akreditácie podľa jednotlivých
legislatívnych nastavení napr. podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 alebo
305/2005).
92

Aktuálne vďaka financiám z Nórskych grantov vznikajú dcérske organizácie renomovaných organizácií, alebo
z podpory z ESF sa rozširujú odborné kapacity organizácií a v téme začína pracovať mladá generácia žien, hrdo
sa hlásiaca k feministickému odkazu a k ľudskoprávnym východiskám.
93 Králová, S., Karlovská, D., Časť IV - Ochrana a podpora, s. 80 – 124, v Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014,
Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy
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V predchádzajúcom texte sme sa dotkli iba povrchne začiatkov vzniku ženských
grassrootových organizácii a opísali iba niektoré aspekty ich fungovania v 90-tych rokoch,
či posunu v ich pôsobení. Pomerne dynamický vývoj špecializovaných služieb si však
zasluhuje oveľa väčší priestor ako dovoľuje tento dokument. Dôkladná analýza vplyvu
štátnej a verejnej správy na vznikanie či zanikanie ženských mimovládnych organizácií si
vyžaduje hlbšiu analýzu. Minimálne z úcty k ženám, ktoré presadzovali tému násilia
páchaného na ženách na Slovensku, zakladali prvé poradne a ženské domy, avšak už odišli
„zo scény“, si zasluhuje téma väčšiu pozornosť. Mapovanie skúseností zo Slovenska v tejto
oblasti teda zostáva otvoreným koncom, nedopovedaným príbehom a hlavne dlhom voči
všetkým ženám, ktoré vybojovávali priestor pre iné ženy.
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3. O ŠTANDARDOCH
3.1. PODSTATA A ÚČEL ŠTANDARDOV
Štandardy vo všeobecnosti predstavujú jednotný rámec na riešenie určitého problému.
Štandardami sa nastavujú základné pravidlá, jednotné východiská, princípy a postupy
s cieľom napĺňania určitého úsilia a dosiahnutia čo najlepších výsledkov.
V kontexte násilia páchaného na ženách, ako porušovania ľudských práv žien, sú štandardy
napĺňaním spoločenského a politického úsilia ochrániť ženy a ich deti pred násilím, aby
ženy a ich deti mohli žiť slobodný život v bezpečí.
Štandardy predstavujú dôležitý krok k harmonizácii systémov ochrany žien a ich detí nielen
na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. V súčasnosti existuje na Slovensku len veľmi málo
organizácií, ktoré dokážu poskytnúť ženám zažívajúcim násilie komplexné odborné
informácie, špecializovanú pomoc a podporu, a to aj napriek tomu, že sa značne zvýšilo
uznanie potreby špecializovaných podporných služieb.
Štandardy predstavujú rámec toho, aké podporné služby budú poskytované, aké základné
princípy budú dodržiavané, kto dané služby bude poskytovať, za akých podmienok a v akom
rozsahu.
Pri tvorbe Štandardov sme vychádzali najmä z nasledovných referenčných dokumentov:
● Minimálne štandardy podporných služieb Rady Európy na boj proti násiliu na
ženách94, ktoré pod podpornou službou rozumejú organizácie poskytujúce škálu
možností, umožňujúcich žene vytvoriť si pocit bezpečia, žiadať spravodlivosť a
zbaviť sa traumy.
● Dohovor o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu
násiliu (Istanbulský dohovor)95 - predstavuje nástroj pre implementáciu ľudských
práv žien do praxe, pričom sa zdôrazňuje pevná väzba medzi dosiahnutím rodovej
rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách; stanovuje základné druhy
ochrany žien pred všetkými formami násilia, ako je vytvorenie národnej linky,
dostatočný počet bezpečných ženských domov, špecializovaných poradní pre ženy a
pod.
Pri tvorbe Štandardov sme čerpali:
● z viac ako 15–ročných praktických skúseností s poskytovaním pomoci a ochrany
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom najmä
ženskými mimovládnymi
organizáciami na Slovensku (viac pozri kapitolu 2.2.)
● z potrieb žien zažívajúcich násilie a ich detí, ktoré sú poznávané praxou a zisťované
výskumami z oblasti násilia páchaného na ženách.
Vypracované Štandardy plnia viacero účelov na viacerých úrovniach.
a) Na systémovej úrovni:
● sú rámcom a návodom pre štátnu a verejnú správu ako nastaviť súbor opatrení na
zabezpečenie podpory a ochrany žien a ich detí pred násilím v súlade
94

Kelly, L., Dubois, L, 2008, Combating violence against women: minimum standards for support
services, Council of Europe, 2008, dostupné na:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
95 Rada Európy, 2011, Dohovor o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu
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s medzinárodnými dokumentmi; na základe týchto spracovaných štandardov vytvoriť
priestor a podmienky pre ich uplatnenie v praxi - legislatívne, materiálne, finančné
tak, aby bola zabezpečená komplexná ochrana a podpora žien zažívajúcich násilie a
ich detí,
● Štandardy predstavujú zdroj informácií pre inštitúcie, ktoré majú zodpovednosť a
kompetencie podieľať sa na komplexnej pomoci a ochrane žien a ich detí pred
násilím.
b) Na úrovni jednotlivých organizácií:
● Štandardy sú určené pre existujúce špecializované ženské mimovládne organizácie,
ktoré poskytujú podporu a ochranu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom s cieľom
udržania už nastúpenej línie, posilnenie východísk, uplatňovania základných
princípov a zvýšenie kvality svojej každodennej práce,
● Štandardy slúžia aj pre novovzniknuté a budúce ženské mimovládnej organizácie,
ktoré by chceli začať pomáhať ženám, ktoré zažívajú násilie a ich deťom, ako aj pre
súčasné organizácie poskytujúce všeobecné služby, ktoré by sa chceli špecializovať
týmto smerom,
● Štandardy sú informáciou pre všetky ženy a mužov, ktoré a ktorí pracujú
v pomáhajúcich profesiách a môžu prichádzať do kontaktu so ženami zažívajúcimi
násilie a ich deťmi.
c) Na úrovni jednotlivých odborníčok - žien, ktoré pomáhajú iným ženám a ich deťom:
● sú Štandardy zdrojom na reflexiu a podnetom na kontinuálne zlepšovanie
každodennej práce,
● sú informáciami pre lepšie pochopenie súvislostí a kontextu násilia páchaného na
ženách,
● sú podnetom na výmenu skúseností a poznatkov z danej oblasti.
V neposlednom rade sú Štandardy určené aj pre samotné ženy, ktoré zažívajú násilie
v intímnych vzťahoch, prípadne iný druh rodovo podmieneného násilia. Štandardy tvoria
rámec ich práv na účinnú, adekvátnu a rýchlu pomoc a ochranu, ktorých napĺňanie má
zabezpečiť štát v súlade s medzinárodnými dokumentmi (viac pozri kapitolu 4.1.).
Štandardy nie sú statické normy v zmysle jedného raz a navždy platného pravidla, ale majú
byť východiskom a odporúčaniami na overovanie ich použitia a ďalšieho rozvíjania,
zohľadňujúc zacielenosť na jednotlivé druhy násilia, špecifické potreby a skúsenosti žien
s násilím a ich deti.
Štandardy sú súborom kritérií určujúcich minimálnu úroveň kvality poskytovanej komplexnej
podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie v štyroch oblastiach:
● v oblasti štruktúrneho zabezpečenia podpory a ochrany
predstavuje jednotlivé hlavné druhy podpory a ochrany žien pred násilím,
zohľadňujúc ich potreby a situáciu; pritom by mala byť naplnená minimálne taká
štruktúra čo do druhov a ich rozsahu, aby bola zabezpečená podpora a ochrana
každej žene, ktorá je ohrozená alebo zažíva/la násilie a prípadne aj pre jej deti,
● v oblasti procedurálneho zabezpečenia podpory a ochrany
podpora a ochrana sa vzťahuje na službu človeku ako ľudskej bytosti, pričom sa
vychádza z doterajších praktických skúsenosti špecializovaných ženských poradní,
bezpečných ženských domov a iných špecializovaných druhov podpory a ochrany;
procedurálne kritériá sú zamerané na vytváranie dôverného vzťahu medzi ženou a
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●

●

pomáhajúcimi profesiami, uplatňujúc individuálny prístup a zohľadňujúce meniace sa
potreby žien,
v oblasti personálneho zabezpečenia pomoci a ochrany
každá podpora a ochrana závisí vo veľkej miere od toho, ako kvalitné a vzdelané sú
pracovníčky poskytujúce podporu a ochranu, pričom dôraz je kladený na kvalitu
tréningu či zaškoľovania, vedenie a v neposlednom rade odbornej podpory
pracovníčok (viac pozri kapitolu 6.3.),
v oblasti prevádzkového zabezpečenia podpory a ochrany
podmienky prostredia, t. j. kde a v akých priestoroch je poskytovaná podpora a
ochrana, ako je zaistené bezpečie priestorov, ich dostupnosť s úzkym prepojením
na zabezpečenie dostatočného a stabilného finančného krytia, vrátane dôstojného a
spravodlivého finančného ohodnotenia za poskytovanie vysoko-odbornej pomoci a
ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom (viac pozri kapitolu 6.5.).

Štandardy špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie sú súčasťou systémov
pomoci vo viacerých krajinách. Spravidla sú vytvárané nezávislými zastrešujúcimi ženskými
mimovládnymi organizáciami alebo sieťami špecializovaných autonómnych ženských
organizácií. Takýmito štandardmi sú napríklad:
Nemecké štandardy kvality - Handreichung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
in der Beratungsarbeit der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen im Bundesverband
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe96 - štandardy vypracované nemeckou
zastrešujúcou organizáciou BFF sú členené na kvalitu procesov v poradenstve, kvalitu
štruktúry poradenstva a kvalitu výsledkov (evaluáciu). Štandardy nadväzujú na feministické
hnutie v 70-rokoch v Nemecku, ktoré vníma násilie na ženách ako dôsledok štrukturálnej
nerovnosti medzi pohlaviami v neprospech žien s právnymi, sociálnymi, ekonomickými a
politickými aspektmi. Od roku 1991 sa k BFF pridávajú aj ženské organizácie, ktoré vznikli
v bývalom východnom Nemecku. Aj keď v priebehu rokov došlo k vývoju a vznikali ďalšie
organizácie na základe iných východísk, spoločným cieľom všetkých organizácií v BFF je
snaha o redukciu násilia na ženách a dievčatách, znižovanie dôsledkov násilia a podpora
sebaurčenia žien a dievčat. Štandardy sú aj prostriedkom pre spoločné iniciatívy, spájanie
sa a združovanie špecializovaných organizácií a podnetom pre vzájomnú spoluprácu.
Štandardy informujú decíznu sféru, odbornú verejnosť, ale aj osoby hľadajúce pomoc o tom,
aké služby sú v rámci BFF poskytované, v akej kvalite a ako je kvalita dodržiavaná.
Druhým príkladom sú Arizona Service Standards & Guidelines for Domestic Violence
Programs 2011 – 201297 - štandardy sú zamerané na prípadový manažment, podporné
skupiny, krízovú intervenciu, právne poradenstvo, bezpečné ženské domy ( shelters), ale aj
riadenie špecifických programov. Definujú základné princípy služieb, ako je napríklad
nazeranie na násilie na ženách ako dôsledok inštitucionálnej, mocenskej nerovnováhy
medzi mužmi a ženami, ktoré má pôvod v stereotypizácií, v rodovo podmienených
96

V slovenčine: Príručka na rozvoj a zabezpečenie kvality v poradenstve krízových liniek pre ženy a poradní pre
ženy v Spoločenstve ženských poradní a krízových liniek – ženy proti násiliu. – BFF; v Burner, S., Heynen, S.,
Krieger, K., Metz, G., Rosemann, U., Wargner, A., 2013: Handreichung zur Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung in der Beratungsarbeit der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen im Bundesverband
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
97 V slovenčine: Arizonské štandardy služieb a príručka pre programy domáceho násilia 2011– 2012, zdroj:
http://www.stopvaw.org/Protocols_for_Victim_Support_and_Assistance
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hodnotách a v mizogýnií. Základným princípom je prioritizácia bezpečnosti a práv
ohrozených žien a aby postupy pomoci a prijímané politiky v tejto oblasti nespôsobovali
ženám zažívajúcim násilie ďalšiu ujmu.
Tretím príkladom sú štandardy zamerané na osobitný druh násilia - RAPE CRISIS National
Service Standards, Summary information for partners, funders and commissioners, 201298štandardy sú vytvorené organizáciou zastrešujúcou sieť centier pre znásilnenie (Rape Crisis
Centres) v Anglicku, Škótsku a Welse. Centrá pre znásilnenie poskytujú krízové a dlhodobé
špecializované poradenstvo pre ženy a dievčatá, ktoré zažili akékoľvek sexualizované
násilie. Štandardy zdôrazňujú hodnoty a základné princípy práce, vnímajú sexuálne násilie
ako príčinu a dôsledok rodovej nerovnosti, pričom organizácia sa hrdo označuje ako
feministická organizácia. Štandardy obsahujú okrem iného pravidlá riadenia, požiadavku
participácie žien v rozvoji služieb, pravidlá diverzity – rovnosti – dostupnosti.
Proces vytvárania štandardov je rovnako dôležitý ako jeho výsledok. Spravidla ide
o postupný proces vzájomnej výmeny skúseností a diskusií ženských mimovládnych
organizácií, smerujúci ku vzájomného konsenzu. Charakteristickým znakom je
participatívnosť, pomerne široký autorský kolektív, účasť kľúčových špecializovaných
organizácií a transparentnosť procesu. Za dôležité preto považujeme predstaviť proces
vytvárania predkladaných Štandardov.

3.2. POSTUP PRI TVORBE ŠTANDARDOV
Postup pri vytváraní Štandardov možno opísať v niekoľkých, kvalitatívne odlišných fázach:
a) Fáza vytvárania odborných tímov (január – február 2015)
Kreovanie odborných tímov bolo ovplyvnené nastavením projektu a usmerneniami
Riadiaceho orgánu ESF. Proces zverejnenia oznamu o pracovných pozíciách,
nastavenie kvalifikačných kritérií a proces výberového konania podliehal pravidlám
projektového manažmentu a práce vo verejnom záujme.
Na základe prihlásenia sa do výberového konania, splnením kvalifikačných a iných
kritérií bol vytvorený expertný tím. Tím tvorilo celkovo 12 odborníčok. Desať členiek
tímu bolo z kľúčových mimovládnych organizácií pôsobiacich dlhodobo v oblasti
násilia páchaného na ženách, jedna zo štátnej a jedna z výskumnej organizácie. Tím
dopĺňala facilitátorka, ktorá viedla pracovné stretnutia a odborné diskusie (pozri
profily autoriek).99
Výraznou charakteristikou riešiteľského tímu bolo jeho zloženie. Viacero členiek malo
v čase tvorby Štandardov deti do 6 rokov alebo školopovinné deti, viaceré členky
tímu tvorili jednorodičovské domácnosti. Niektoré zo členiek tímu sa stali práve
počas prípravy Štandardov matkami. Spôsob práce bol preto nastavený tak, aby bolo
možné skĺbiť rodičovské a pracovné povinnosti, bol flexibilný a umožňoval
samostatné nastavenie práce, zohľadňujúci napríklad nutnosť postarať sa o choré
98

Eggleston , L., Brant, R., Conroy, A., Kelly, L. 2012, RAPE CRISIS National Service Standards, Rape Crisis
(England and Wales) and Rape Crisis Scotland 2012
99 Simultánne bol k dispozícií aj podporný expertný tím zložený celkovo z 11 odborníkov a odborníčok
pôsobiacich v jednak v rovnakých mimovládnych organizáciách ako členky hlavného tímu. Prepojenie bolo
zámerné, s cieľom vytvorenia neformálnych mikrotímov na úrovni organizácií a prepojenia viacerých podaktivít.
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deti. Zaradenie žien s malými deťmi a z jednorodičovských domácnosti možno
vnímať ako rodovo citlivý prístup ku ženám, t. j. nediskrimináciu z hľadiska ich
rodinného statusu a životnej situácie, rešpektovanie potrieb žien a podporu ženám živiteľkám rodiny.
b) Fáza prípravných konzultácií a nastavovania facilitovanej diskusie ( február 2015)
S vybranými členkami riešiteľského tímu a s facilitátorkou bol nastavený postup
práce na základe identifikácie kľúčových problémov a skúseností z predchádzajúcej
spolupráce. Facilitátorkou bola zvolená metóda „mysliteľských klobúkov“, ktorá
umožňovala uvažovať o danej problematike z viacerých rovín:
 rovina objektívneho a overiteľného stavu na základe faktov, štatistík
a legislatívy,
 rovina skúseností s riešeniami, pozitívne argumenty, výhody a zlepšenia,
 rovina negatívnych argumentov a kritického hodnotenia, odkrývanie slabín,
 rovina alternatívnych riešení, kreatívnych nápadov a provokatívnych
myšlienok,
 rovina pocitov, preferencií a intuície, osobných názorov a presvedčení.
Metóda facilitácie umožňovala analyzovať problematiku bez osobných stretov.
Riadená diskusia na konkrétnych rovinách poskytla priestor na objasnenie rôznych
stanovísk a skúseností z praxe. Cieľom facilitovanej diskusie a jej zaznamenávania
bolo vygenerovať jednotné odporúčania – spoločné tézy na základe rozsiahlej a
hĺbkovej analýzy viacerých problémov.
c) Pracovné stretnutia a simultánna práca v mikrotímoch (marec – jún 2015)
Riešiteľský tím sa stretol celkovo 5 krát na dvoj- alebo jedno-dňových stretnutiach
v rôznych okresných mestách Slovenska (poväčšine počas víkendov, vzhľadom na
pracovnú vyťaženosť členiek tímu); väčšina pracovných stretnutí bola zameraná na
analýzu základných princípov poskytovania podpory a ochrany žien pred násilím a
ich uplatňovania v praxi ( viď kapitola 5). Dôsledná analýza základných princípov
umožnila ujasniť si východiská, základné pojmy – používaný jazyk a druhy podpory
a ochrany. Členky tímu pracovali súčasne aj samostatne na jednotlivých kapitolách
Štandardov ( východiská, kvalifikačné predpoklady, vzdelávanie a pod.)
d) Participatívne vytváranie dokumentu (marec – jún 2015)
Na pracovných stretnutiach hlavného tímu bola dohodnutá základná osnova
Štandardov a jej postupné napĺňanie konkrétnym obsahom. Zvolená bola technika
participatívneho vytvárania dokumentu v prostredí online ( nástroje docs/Google),
umožňujúca editovanie, komentovanie a vkladanie návrhov na zmeny pre všetky
členky tímu simultánne. Následne bol dokument zeditovaný off-line. Na záver bol
návrh dokumentu opäť ponúknutý na pripomienkovanie členkám tímu.
e) Proces pripomienkovania a hodnotenia štandardov (júl - september 2015)
Návrh Štandardov bol následne odovzdaný odbornému garantovi projektu (ORRP) a
jeho odbornej komisii, ktorá návrh Štandardov podrobila hodnotiacemu procesu.
Následne bol dokument odovzdaný na Riadiaci orgán ESF.
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4. VÝCHODISKÁ KOMPLEXNEJ PODPORY A OCHRANY ŽIEN
ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE
4.1. ĽUDSKOPRÁVNE VÝCHODISKÁ
Násilie páchané na ženách predstavuje jednu z najzávažnejších foriem rodovo
podmieneného porušenia ľudských práv na svete. Štáty majú povinnosť zabezpečiť
dodržiavanie ľudských práv všetkým svojim občanom a občiankam a osobám podliehajúcim
ich jurisdikcii. Medzi tieto základné práva a slobody v kontexte násilia páchaného na ženách
patrí najmä právo na život, slobodu, ochranu pred mučením, krutým a neľudským
zaobchádzaním, právo na osobnú bezpečnosť, na ochranu súkromného života a
ochranu pred diskrimináciou.
Mnohé medzinárodné dokumenty o ľudských právach, vychádzajúc z tejto skutočnosti, kladú
na štáty povinnosť podniknúť všetky kroky smerujúce k eliminácii násilia páchaného na
ženách, ktorých súčasťou je aj poskytnutie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a
ich deťom.
Medzi kroky smerujúce k eliminácii násilia páchaného na ženách, ku ktorým sú jednotlivé
štáty rôznymi medzinárodnými inštitúciami vyzývané, patrí okrem iného aj poskytovanie
podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a to prostredníctvom
poskytovania špecializovaných služieb. Na poskytovanie takýchto služieb vyzvala
v Rezolúcii Valného zhromaždenia OSN o eliminácii násilia páchaného na ženách100už
v roku 1993 jednotlivé štáty Organizácia spojených národov ( ďalej len ako „OSN“).
Dostupnosť a kvalita služieb poskytovaných ženám zažívajúcim násilie a v prípade potreby
aj ich deťom sa v rámci jednotlivých štátov i medzi štátmi výrazne líši. Na pôde Rady
Európy preto došlo ku konsenzu, že ak majú mať ženy skutočne právo na život bez násilia,
musí byť medzi členskými štátmi Rady Európy uzavretá rámcová dohoda o škále a rozsahu
služieb, ktoré by im mali byť poskytované, čo tvorilo základ na vypracovanie Minimálnych
štandardov Rady Európy pre podporné služby.101 Minimálne štandardy vychádzajú najmä
z dlhodobej skúsenosti ženských mimovládnych organizácií, ktoré nespochybniteľne vždy
poskytovali a poskytujú podporné služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.
Znalosť problematiky násilia páchaného na ženách, vychádzajúca z dlhoročných skúseností
ženských mimovládnych organizácii, ostatne prispela k zvýšeniu podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie prostredníctvom poskytovania špecializovaných podporných služieb.
Základným východiskom ženských mimovládnych organizácii pri poskytovaní týchto služieb
je už vyššie uvádzaná skutočnosť, že násilie páchané na ženách je porušovaním
základných ľudských práv žien a formou diskriminácie žien. Násilie považujú za príčinu a
dôsledok nerovnosti medzi mužmi a ženami, tak ako aj OSN a Rada Európy v mnohých
dokumentoch prijímaných na ich pôde v ostatných desaťročiach. Medzinárodné inštitúcie na
ochranu ľudských práv už dlhodobo zdôrazňujú, že rodové hľadisko je základom uznania
násilia páchaného na ženách ako porušovania ľudských práv žien a ako také je základom
všetkých štandardov. Koncipovanie štandardov v rámci konceptu ľudských práv je
100
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KELLY, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
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podporované zo strany ženských mimovládnych organizácii primárne aj preto, že tento
prístup dáva dôraz na pozitívne záväzky štátov kladené na ne medzinárodným právom.
Tento rámec nepovažuje ženy zodpovedné za násilie a ľudsko-právne východiská považuje
za základ aj pri poskytovaní služieb a podpory ženám zažívajúcim násilie.102 Základný
ľudsko-právny rámec, z ktorého je nevyhnutné vychádzať pri koncipovaní štandardov
špecializovaných služieb, je zakotvený v medzinárodných dohovoroch na ochranu ľudských
práv. Tieto dohovory okrem špecifikácie konkrétnych ľudských práv, ktoré majú zmluvné
štáty povinnosť garantovať, zakotvujú aj tzv. pozitívnu povinnosť štátov prijímať konkrétne
opatrenia smerujúce k predchádzaniu, odstraňovaniu a sankcionovaniu konkrétnych
prípadov porušovania ľudských práv, samozrejme vrátane prípadov násilia páchaného na
ženách. Mnohé z týchto dohovorov sú právne záväzné. Medzinárodnými inštitúciami na
ochranu ľudských práv sú navyše aj vytvorené medzinárodné mechanizmy, ktoré dohliadajú
na ich dodržiavanie zo strany zmluvných štátov. V kontexte Slovenska je nevyhnutné na
tomto mieste pripomenúť, že v zmysle článku 7 ods. 5 Ústavy SR majú medzinárodné
zmluvy o ľudských právach prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Niektoré
dokumenty prijímané medzinárodnými inštitúciami na ochranu ľudských práv síce nemajú
právne záväzný charakter, ale štáty prejavili v rôznej miere politickú vôľu ich rešpektovať.
Za ostatné desaťročia sa vyvinul systém ochrany ľudských práv jednak na pôde Rady
Európy (ďalej ako „RE“), jednak na pôde Organizácie spojených národov (ďalej len ako
„OSN“). V nasledujúcom texte sa budeme venovať podrobnejšie vybraným základným
ľudsko-právnym dokumentom, najmä v kontexte záväzkov Slovenskej republiky, ktorá
väčšinu z medzinárodných zmlúv prijatých týmito medzinárodnými inštitúciami ratifikovala,
čím sa stali pre ňu právne záväznými.
Organizácia spojených národov
Na pôde OSN bola v roku 1948 prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá aj
napriek tomu, že nie je právne záväzným dokumentom, poskytuje základný katalóg ľudských
práv, z ktorého vychádzajú ďalšie právne záväzné medzinárodné dohovory, prijaté nielen
OSN v nasledujúcich rokoch. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
(ďalej len ako „ ICCPR“)103 prijatý v roku 1966 garantuje právo na život ( čl. 6), zakazuje
mučenie a iné neľudské zaobchádzanie alebo trest (čl. 7), právo na rešpektovanie
súkromného života (čl. 17) a právo na rovné zaobchádzanie pred zákonom (čl. 26). Nad
dodržiavaním práv garantovaných ICCPR dohliada Výbor OSN pre ľudské práva, ktorý
prijíma jednak individuálne sťažnosti osôb, ktoré namietajú porušenie ich práv podľa ICCPR
a vydáva rozhodnutia, ktoré sa zmluvné štáty zaviazali rešpektovať. Výbor tiež pravidelne
prerokúvava periodické správy zmluvných štátov ohľadne dodržiavania práv a plnenia si
záväzkov im vyplývajúcich z ICCPR a vydáva tzv. záverečné odporúčania („concluding
observations“) jednotlivým zmluvným štátom v záujme zabezpečenia dôsledného napĺňania
záväzkov podľa ICCPR.
V kontexte násilia páchaného na ženách Výbor OSN v svojich ostatných záverečných
odporúčaniach z roku 2011 Slovensku odporučil „prijať konkrétne opatrenia na ochranu pred
102
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rodovo podmieneným násilím páchaným na ženách vo všetkých jeho formách a prejavoch.“
Okrem iného tiež Výbor OSN vyzval Slovensko na dôsledný zber údajov o výskyte násilia
páchaného na ženách a jeho dopadoch na ženy a neopomenul ani nevyhnutnosť
efektívneho vyšetrovania týchto prípadov a poskytnutia primeraného zadosťučinenia
poškodeným ženám.104
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ďalej len ako
„ICESCR“),105 prijatý taktiež v roku 1966, garantuje právo na ochranu zdravia (čl. 12 ods. 1)
a právo na vzdelanie (čl. 13 ods. 1). Oba Pakty v čl. 3 garantujú právo na ochranu pred
diskrimináciou pri realizácii práv v nich zakotvených. Nad dodržiavaním práv garantovaných
ICESCR dohliada Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý podobne
ako Výbor OSN pre ľudské práva a aj ďalšie Výbory OSN prejednáva individuálne sťažnosti
osôb týkajúce sa namietaného porušenia práv podľa ICESCR a tiež má vytvorený
mechanizmus periodického reportovania zmluvných štátov a vydávania záverečných
odporúčaní. Čo sa týka podania individuálnych sťažnosti, Slovenská republika ako jedna
z mála zmluvných štátov v roku 2012 ratifikovala Opčný protokol k ICESCR a tým umožnila
podávanie individuálnych sťažností zo strany jednotlivcov/kýň proti Slovensku. V svojich
ostatných záverečných odporúčaniach Výbor vyzval Slovenskú republiku, aby „zintenzívnila
opatrenia smerujúce k predchádzaniu a eliminácii domáceho násilia, zvlášť násilia
páchaného na ženách.“ 106
Dohovor OSN proti mučeniu a krutému a neľudskému zaobchádzaniu alebo trestu
zakazuje akékoľvek mučenie alebo kruté a neľudské zaobchádzanie či trest a ukladá
zmluvným štátom prijať jednak vnútroštátnu legislatívu, ktorá zakazuje takéto konanie a
viesť v týchto prípadoch účinné vyšetrovanie.107 Nad dodržiavaním práv garantovaných
týmto Dohovorom dohliada Výbor proti mučeniu (ďalej len ako Výbor CAT). V ostatných
záverečných odporúčaniach tento Výbor okrem iných vyzval Slovensko, aby zabezpečilo
rýchle, účinné a nezávislé vyšetrovanie prípadov násilia páchaného na ženách vrátane
sexuálneho násilia a násilia páchaného na deťoch vedúce k stíhaniu a potrestaniu
páchateľov. Ohľadne poskytovaných podporných služieb ženám zažívajúcim násilie Výbor
CAT vyzval Slovensko ako zmluvný štát dohovoru, aby zabezpečil účinné fungovanie nonstop bezplatnej telefonickej linky pre ženy zažívajúce násilie a zabezpečil ženám
zažívajúcim násilie prístup k právnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k
poradenstvu a primerane financovaným bezpečným ženským domom.108
Vo vzťahu k dodržiavaniu práv detí a ich ochrane pred násilím je dôležitým dokumentom
Dohovor OSN o právach dieťaťa,109 ktorý bol prijatý Valným zhromaždením OSN v roku
1989 a ktorý Slovenská republika ratifikovala. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru,
za zaviazali prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné
opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním
alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo
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vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania počas obdobia, keď sú v starostlivosti
jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných osôb.
Na pôde OSN bol v roku 1978 prijatý Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien (ďalej len ako „CEDAW“),110 ktorý síce explicitne neobsahuje
žiadne ustanovenie o násilí páchanom na ženách, avšak Výbor OSN na odstránenie
diskriminácie žien (ďalej ako „Výbor CEDAW“), ktorý dohliada nad dodržiavaním práv
garantovaných týmto dohovorom, v rámci svojej činnosti, okrem iného aj v ním vydanom
Všeobecnom odporúčaní č. 19, opakovane konštatoval, že násilie páchané na ženách je
jednou z foriem diskriminácie a predstavuje porušovanie nasledujúcich ľudských práv: práva
na život, práva nebyť podrobený/-á mučeniu, krutému a neľudskému zaobchádzaniu alebo
trestu, práva na rovné zaobchádzanie, práva na rovnú ochranu v súlade s humanitárnymi
normami v čase medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu, práva na
osobnú slobodu a bezpečnosť, práva na rovnú ochranu podľa zákona, práva na rovnosť
v rámci rodiny, práva na najvyšší dosiahnuteľný štandard telesného a duševného zdravia a
práva na rovné zaobchádzanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v prípade ak je to
potrebné, aj právo na poskytnutie bezplatnej zdravotnej starostlivosti, práva na spravodlivé
a uspokojivé pracovné podmienky.111
CEDAW ukladá v článku 2 zmluvným štátom povinnosť zabezpečiť prostredníctvom
štátnych orgánov ženám účinnú ochranu pred akýmkoľvek aktom diskriminácie, teda aj pred
násilím páchaným na ženách. Pričom vo Všeobecnom odporúčaní č. 12 prijatým Výborom
CEDAW zároveň upresňuje, že štáty majú povinnosť poskytnúť ženám ochranu pred
všetkými druhmi násilia, a to jednak v rámci rodiny, na pracovisku a tiež v akejkoľvek oblasti
spoločenského života.112 Výbor CEDAW v rámci svojej činnosti taktiež prijíma individuálne
sťažnosti týkajúce sa porušenia CEDAW-u a vydáva v konkrétnych prípadoch rozhodnutia.
Výbor CEDAW v rámci tejto svojej rozhodovacej právomoci v minulosti rozhodoval viaceré
prípady týkajúce sa násilia páchaného na ženách, v ktorých okrem iného zdôraznil pozitívnu
povinnosť zmluvných štátov prijímať účinné opatrenia na ochranu žien pred násilím, viesť
v prípadoch účinné vyšetrovanie a poskytnúť ženám primerané zadosťučinenie.113 Výbor
CEDAW sa v svojich rozhodnutiach dotkol aj poskytovania špecializovaných služieb ženám
zažívajúcim násilie, kedy napr. odporučil štátu zabezpečiť financovanie dostatočného počtu
bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a tiež poskytnúť
podporu mimovládnym organizáciám poskytujúcim služby ženám zažívajúcim násilie a ich
deťom.114 Výbor CEDAW, ako aj ostatné Výbory OSN, vedie so zmluvnými štátmi
konštruktívny dialóg „constructive dialogue“ ohľadne dodržiavania práv garantovaných
dohovorom a plnenia si záväzkov im z neho vyplývajúcich. V svojich ostatných záverečných
odporúčaniach z roku 2008 týkajúcich sa Slovenska sa Výbor CEDAW venoval aj
problematike násilia páchaného na ženách. Výbor vyzval Slovensko prijať opatrenia, ktoré
povedú k zabezpečeniu primeraného počtu bezpečných ženských domov, ktoré budú spĺňať
štandardy pre ženy zažívajúce násilie.115
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Rada Európy
Základným ľudsko–právnym dokumentom prijatým na pôde Rady Európy v roku 1950 je
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý sa stal pre Slovenskú
republiku ako členský štát Rady Európy právne záväzný dňa 1.1.1993.116 Dohovor obsahuje
katalóg základných práv, ktorý sa zmluvné strany, vrátane Slovenskej republiky, zaviazali
dodržiavať voči osobám nachádzajúcim sa pod ich suverenitou. V kontexte násilia
páchaného na ženách Dohovor zakotvuje nasledujúce práva a slobody: právo na život (čl. 2
Dohovoru), zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (čl. 3
Dohovoru), zákaz otroctva a nútenej práce (čl. 4 Dohovoru), právo na slobodu a osobnú
bezpečnosť (čl. 5 Dohovoru), právo na spravodlivé súdne konanie, zahrňujúce právo na
spravodlivé, verejné prejednanie veci v primeranej lehote nezávislým, nestranným a
zákonným súdom (čl. 6 Dohovoru), právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života
(čl. 8 Dohovoru), právo na ochranu práv priznaných Európskym dohovorom pred
vnútroštátnymi orgánmi (čl. 13 Dohovoru) a zákaz diskriminácie založenej na akomkoľvek
dôvode, vrátane pohlavia a príslušnosti k rodu (čl. 14 Dohovoru). Pre účely prejednania
sťažností na porušenie jednotlivých práv garantovaných Dohovorom bol zriadený Európsky
súd pre ľudské práva sídliaci v Štrasburgu (ďalej len ako „ESĽP“), ktorého rozhodnutia sú
pre jednotlivé štáty právne záväzné. Súd prostredníctvom ním vydaných rozhodnutí proti
jednotlivým členským štátom RE poskytuje právne záväzný výklad jednotlivých článkov
Európskeho dohovoru. Judikatúra ESĽP kladie na členské štáty požiadavku pozitívne
povinnosti („positive obligations“) v prípadoch porušenia niektorých základných ľudských
práv podľa Dohovoru.
V súvislosti s právom na život Európsky dohovor kladie na zmluvné štáty vrátane Slovenska
aj pozitívne záväzky prijať zodpovedajúce kroky k ochrane života osôb podliehajúcich ich
jurisdikcii.117 Štáty tak musia okrem vytvorenia legislatívneho rámca, ktorý bude chrániť
právo na život, zabezpečiť a účinné uplatňovanie legislatívy zodpovednými štátnymi
inštitúciami v praxi. Podľa ustálenej judikatúry ESĽP sú štáty povinné vytvoriť súdny a
administratívny aparát na predchádzanie, potláčanie a sankcionovanie porušení tejto
legislatívy.118 V prípade zistenia porušenia majú štátne orgány vykonať tzv. “účinné
vyšetrovanie“.119 Záväzok účinného vyšetrovania sa skladá zo štyroch samostatných
aspektov. Účinné vyšetrovanie musí byť a) nezávislé a nestranné, b) efektívne, c)rýchle a d)
podrobené verejnej kontrole.120
V prípadoch porušenia zákazu mučenia, krutého a neľudského zaobchádzania podľa
Európskeho dohovoru judikatúra kladie na zmluvné štáty, podobne ako pri práve na život,
povinnosť prijať opatrenia, ktoré poskytnú osobám pod ich jurisdikciou ochranu pred takýmto
zaobchádzaním jednak zo strany zamestnancov/kýň štátu, ale aj zo strany akejkoľvek
fyzickej osoby. Násilie páchané na ženách, ak je páchané medzi súkromnými osobami, je
jedným z možných princípov aplikácie tohto pozitívneho záväzku štátu. Podľa judikatúry
ESĽP je násilie páchané na ženách porušovaním ľudských práv, na ktoré musí štát
116

Publikovaný v Zbierke zákonov ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992
Zb.
117 Rozsudok ESĽP v prípade L.C.B. proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 9.6.1998, dostupný na
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58176
118 Rozsudok Veľkej komory ESĽP v prípade Osman proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 28.10.1998, ods. 115
dostupný na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58257
119 Napr. rozsudok Veľkej komory ESĽP McCann a ďalší proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 27.9.1995, ods. 161
dostupný na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57943
120 Napr. rozsudok ESĽP v prípade Isayeva, Yusupova a Bazayeva proti Rusku zo dňa 24.2.2005, ods. 209-213,
dostupný na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68379
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zodpovedajúcim spôsobom reagovať, pritom však nepostačuje len prijatie špecifickej
legislatívy, ale štát musí zabezpečiť aj jej dôslednú implementáciu v praxi.121
V rámci práva na súkromný život má podľa Európskeho dohovoru každý právo na ochranu
psychickej a fyzickej integrity, právo na nadviazanie a udržiavanie vzťahu s iným človekom,
právo na prístup k všetkým údajom týkajúcim sa jeho osoby a právo na ich ochranu.122 Aj
článok 8 Európskeho dohovoru kladie na štáty nielen povinnosť rešpektovať právo na
súkromný a rodinný život, ale kladie na nich aj pozitívne záväzky, t. j. aby štát v konkrétnych
okolnostiach aj aktívne konal a prijal opatrenia, ktoré poskytnú účinnú ochranu osobám
v praxi pred zásahmi do ich súkromného a rodinného života.123 ESĽP vo viacerých
prípadoch týkajúcich sa násilia páchaného na ženách vedených aj proti Slovenskej republike
konštatoval, že došlo k zásahu do ich práv podľa čl. 8 Dohovoru.124 Dohovor garantuje aj
právo každého na poskytnutie informácií podľa čl. 10 Európskeho dohovoru, vrátane
pozitívneho záväzku štátu poskytnúť osobám požadované informácie a zabránenie úniku
dôverných informácii zhromažďovaných o fyzickej osobe. Toto právo je relevantné najmä vo
vzťahu k štandardu dôvernosti informácií pri poskytovaní služieb ženám zažívajúcim násilie.
Všetky práva garantované Európskym dohovorom musia byť podľa čl. 14 napĺňané bez
diskriminácie okrem iného aj z dôvodu pohlavia a rodu. Pričom k diskriminácii môže
v súčasnosti dôjsť vždy len v spojitosti s porušením iného práva garantovaného Európskym
dohovorom.
V tomto smere však prináša zmenu dodatkový protokol č. 12 k Európskemu dohovoru, ktorý
zakotvuje všeobecný zákaz diskriminácie, a to nielen v súvislosti s porušením iného
garantovaného práva podľa Európskeho dohovoru. Slovenská republika tento dodatkový
protokol podpísala 4.11. 2000, avšak zatiaľ ho neratifikovala.
Vo vzťahu k násiliu páchanému na ženách bol na pôde Rady Európy v roku 2011 prijatý
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji
proti nemu (ďalej len ako „Istanbulský dohovor“). Slovenská republika bola jedným z prvých
štátov, ktoré Istanbulský dohovor ešte v roku 2011 podpísali, avšak doposiaľ ho
neratifikovala. Dohovor je vôbec prvou právne záväznou medzinárodnou zmluvou, ktorá sa
komplexne venuje problematike násilia páchaného na ženách a záväzkom štátov v tejto
oblasti. Istanbulský dohovor sa špecificky venuje aj ochrane a podpore žien, ktoré zažívajú
násilie a stanovuje všeobecné záväzky, ktoré musia zmluvné štáty pri poskytovaní
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Rozsudok ESĽP v prípade Opuz proti Turecku zo dňa 9.6.2009, dostupný na
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-92945
122 Napr. rozsudok ESĽP v prípade Z proti Fínsku zo dňa 25.2.1997, ods. 71, dostupný na
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58033
rozsudok ESĽP v prípade K.H. proti Slovenskej republike zo dňa 28.04.2009, dostupný na
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rozsudok ESĽP v prípade X a Y proti Holandsku zo dňa 26.3.1985, dostupný na
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57603 a
rozsudok ESĽP v prípade M.C. proti Bulharsku zo dňa 4.12.2003, ods. 186, dostupný na
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61521
124 Napr. rozsudok ESĽP v prípade Hajduová proti Slovensku zo dňa 30.11.2010, rozsudok ESĽP v prípade E.S.
proti Slovenskej republike zo dňa 15.09.2010, dostupný na
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-101945
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ochranných a podporných služieb rešpektovať. Pričom Istanbulský dohovor ukladá
zmluvným štátom, aby ním vykonávané legislatívne a iné opatrenia boli založené na:
● rodovom chápaní násilia na ženách a domáceho násilia a zamerané na ľudské práva
a bezpečnosť ženy zažívajúcej násilie,
● integrovanom prístupe, ktorý berie do úvahy vzťah medzi ženami zažívajúcimi
násilie, páchateľmi, deťmi a ich širším spoločenským prostredím,
● zamerané na predchádzanie sekundárnej viktimizácie,
● zamerané na emancipáciu a ekonomickú nezávislosť žien zažívajúcich násilie,
● v prípade potreby umožňovali na jednom mieste nájsť škálu služieb zameraných na
ochranu a podporu,
● riešiť špecifické potreby a dostupnosť zraniteľným jedincom vrátane detí zažívajúcich
násilie.125
Uvedené princípy predstavujú základné ľudsko - právne východiská, z ktorých majú zmluvné
štáty vychádzať aj pri zabezpečení poskytovania špecializovaných služieb pre ženy
zažívajúce násilie. Cieľom je vytvoriť ženám bezpečné a podporujúce prostredie, v ktorom
sa zaobchádza so ženami dôstojne, citlivo a s rešpektom. Sú im poskytované informácie tak,
aby mohli prijímať informované rozhodnutia ohľadne ďalších možných krokov pri riešení ich
situácie. Zároveň musia poskytované služby, tak ako sú definované Istanbulským
dohovorom, podporovať ženy v dosiahnutí nezávislosti (vrátane ekonomickej) od páchateľa
a budovaniu pocitu kontroly nad ich vlastným životom. Istanbulský dohovor tiež ukladá
zmluvným štátom zabezpečiť dostupnosť služieb pre ženy a deti, a to bez ohľadu na ich
sociálno-ekonomické postavenie vrátane možnosti poskytnutia týchto služieb bezplatne.
Poskytovanie služieb tiež nesmie byť podmienené ochotou ženy zažívajúcej násilie vzniesť
proti páchateľovi obvinenie, resp. proti nemu svedčiť. Ak je poskytovanie napr. ubytovania
v bezpečnom ženskom dome a/alebo poskytnutie poradenstva viazané na túto povinnosť
ženy, je to v rozpore s princípom posilnenia ženy a prístupom založenom na ľudských
právach.126
Istanbulský dohovor zaväzuje štáty tiež prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby ženám
zažívajúcim násilie boli poskytované dostačujúce a včasné informácie o dostupných
podporných službách a právnych opatreniach v jazyku, ktorému rozumejú.127 Na základe
Istanbulského dohovoru sú zmluvné štáty povinné prijať legislatívne a iné opatrenia, ktoré
zabezpečia prístup žien zažívajúcich násilie k službám, prostredníctvom ktorých sa zotavia
(„recover“) zo skúsenosti s násilím. Tieto podporné služby majú zahŕňať psychologické a
právne poradenstvo, finančnú asistenciu, poskytnutie ubytovania, vzdelávanie, tréning a
asistenciu s hľadaním zamestnania. Zmluvné strany sú zároveň povinné zabezpečiť prístup
aj žien zažívajúcich násilie k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám, pričom tieto
služby musia disponovať primeraným vybavením a odborníci/čky poskytujúci/e tieto služby
musia byť vyškolení/é, aby boli schopní/é pomáhať obetiam128 a odkázať ich na vhodné
služby.129 Cieľom uvedeného ustanovenia je zabezpečiť, aby poskytované služby mohli
reagovať na dlhodobé potreby žien zažívajúcich násilie, pričom sa kladie dôkaz aj na
dôležitosť vzdelávania personálu poskytujúceho tieto služby o rôznych formách násilia
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128 Dohovor ma na mysli nielen ženy zažívajúce násilie
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a o tom, ako na ne reagovať podporujúcim spôsobom.130 Čo sa týka špecializovaných
podporných služieb Istanbulský dohovor kladie na zmluvné štáty povinnosť zabezpečiť ich
geografickú dostupnosť, pričom sa má jednať o špecializované služby poskytované ženám a
ich deťom.131 Rovnako sú zmluvné štáty povinné prijať potrebné legislatívne alebo iné
opatrenia na zriadenie dostatočného množstva vhodných, ľahko dostupných bezpečných
ženských domov („shelters“),ktoré by poskytovali bezpečné ubytovanie a ponúkali
proaktívnu pomoc obetiam, predovšetkým ženám a ich deťom.132
Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala tento dohovor ratifikovať do konca roku 2016, čím
sa stane pre ňu právne záväzným dokumentom. Je preto nevyhnutné ho považovať za
základný právny rámec, z ktorého je potrebné vychádzať aj pri nastavovaní štandardov a
metodík podporných služieb ženám zažívajúcim násilie.

4.2. FEMINISTICKÉ VÝCHODISKÁ
Feministické východiská pre tvorbu Štandardov ochrany a podpory žien zažívajúcich
násilie a ich detí úzko súvisia s feministickým hnutím za zrovnoprávnenie žien v 70. – 80.
rokoch 20. storočia (viď kapitola 1.1.). Feministické hnutie vytvorilo politickú, kultúrnu a
sociálnu klímu, v ktorej ženy mohli rozprávať o násilí zo strany mužov páchanom na
verejnosti aj v súkromí. Ženy rozprávali o tom, ako muži používajú násilie, aby získali alebo
si udržali výhody na úkor žien, napr. na zaistenie vykonávania domácich prác alebo
dostupnosť sexuálnych služieb.133 V súkromnom živote tak ide o odopieranie sexuálnej
autonómie žien, rozhodovanie o reprodukčnom správaní a ekonomickej nezávislosti žien. Vo
verejnej sfére zase sexuálne útoky na ženy cez pornografiu, nútenú prostitúciu, sexuálne
obťažovanie, znásilnenie a sexuálne napadnutia zabraňujú ženám slobodne uplatňovať
svoje práva a viesť plnohodnotný život .
„Obete sú vyberané pre svoj rod/pohlavie. Odkazom – posolstvom je dominancia: drž sa
svojho miesta alebo maj strach. Násilie nie je iba osobná alebo kultúrna záležitosť, je to
výrazne politická záležitosť. Je výsledkom štrukturálnych mocenských vzťahov, dominancie
a privilégií mužov nad ženami v spoločnosti. Násilie na ženách je centrálne pre udržanie
nerovných vzťahov v súkromí, v práci aj vo všetkých verejných sférach“ (Charlotte Bunch,
1992)134
Feministický pohľad na násilie na ženách možno charakterizovať tromi kľúčovými
elementmi:
● väčšina organizovaného a endemického násilia je prostriedkom kontroly jednej
skupiny nad druhou,
● páchateľom násilia na ženách je s najväčšou pravdepodobnosťou muž - intímny
partner alebo muž - iný člen rodiny,
● násilie mužov na ženách vždy ženy objektivizuje, komodifikuje a sexualizuje.135
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Ako dodáva Lori Heise: „Toto nie je náhodné násilie, rizikovým faktorom je byť ženou.“136
Čim viac žien odkrývalo svoje skúseností s násilím mužov, tým bola evidentnejšia
systematická, endemická a sexualizovaná povaha násilia mužov voči ženám. Ukázalo sa, že
násilie mužov na ženách sa vyskytuje takmer naprieč všetkými krajinami, v rôznych formách
a jeho príčiny sú ukotvené v komplexne a vzájomne sa prelínajúcich politických,
spoločenských a kultúrnych faktoroch, ktoré pramenia ale zároveň aj vedú k nerovným
mocenským vzťahom medzi mužmi a ženami.
Tab. 1: Príklady foriem násilia počas života žien
Fáza

Forma

Pred narodením

Selekcia abortov podľa pohlavia; dopady týrania počas tehotenstva ženy

Rané detstvo

Infanticída ženského plodu; fyzické, sexuálne a psychické zneužívanie

Detstvo

Sobáše dievčat, mrzačenie ženských pohlavných orgánov; fyzické,
sexuálne a psychické zneužívanie; incest; detská pornografia a
prostitúcia; sexuálne a domáce otroctvo

Adolescencia a
dospelosť

Násilie počas chodenia a nahovárania ( napr. znásilnenie počas rande a
obliatie kyselinou); ekonomicky vynútený sex, incest, sexuálne
zneužívanie na pracovisku, nútená prostitúcia a pornografia,
obchodovanie so ženami, nútené manželstvá, partnerské násilie,
zneužívanie vena a vraždy žien, feminicída – vraždy žien so strany
manžela/partnera, psychologické zneužívanie, nútené tehotenstvo/nútené
pôrody, nútená sterilizácia; systematické znásilňovanie počas vojny a
konfliktoch, sexuálne otroctvo

Starší vek

fyzické, sexuálne a psychické zneužívanie; nútená samovražda alebo
vražda vdov z ekonomických dôvodov

Zdroj: podľa World Health Organisation, 1997, Violence Against Women: Definition and Scope of the Problem137

Čoskoro sa feministická perspektíva na medzinárodnej úrovni dostala na úroveň OSN a
pretavila sa do strategických dokumentov a právne záväzných dohovorov (viď kapitola 4.1.)
Z feministického hľadiska sa násilie páchané mužmi na ženách vníma ako manifestácia
historicky utváraného a pretrvávajúceho nerovnomerného rozloženia moci,vplyvu a
nerovných príležitostí medzi mužmi a ženami. Výskyt a pretrvávanie násilia páchaného
mužmi na ženách a ich deťoch je odrazom existujúcich rodových vzťahov v spoločnosti
a v politikách. Preto je nevyhnutné, aby násilie páchané mužmi na ženách bolo považované
primárne za spoločenský a politický problém. Z toho dôvodu aj organizácie, ktoré poskytujú
ochranu a podporu ženám so skúsenosťou s násilím a ich deťom, plnia aj politickú úlohu
tým, že sa snažia o spoločenskú zmenu.138

working on violence against women. Women’s Aid Model of Work
136 Heise, L., 1989, International Dimensions of Violence Against Women, in Response, vol.12, no.1, 1989
137 Dostupné na: Violence against women: Definition and scope of the problem.
138 WAVE, Feminist approach to violence against women, http://www.wave-network.org/content/feministapproach
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Primárnym cieľom feminizmu ako politického hnutia, aj v oblasti násilia páchaného na
ženách, bolo a stále je zlepšenie životov žien a ich detí a legitimizácia skúseností žien.
Z feministickej perspektívy je nevyhnutné skúsenosti žien s násilím, najmä v súkromnej
sfére zo strany manželov, politizovať, čo vyjadruje heslo „osobné je politické“. Politizácia
násilia na ženách znamená, že treba poukazovať na širšie kontextuálne - celospoločenské
faktory prispievajúce k výskytu násilia na ženách. Politizácia problematiky násilia okrem
iného umožňuje žiadať od štátu účinnú ochranu a prevenciu pred násilím a zabezpečenie jej
dostatočného financovania. Výskumy v tejto oblasti poukazujú na substantívny aj štatisticky
významný pozitívny efekt medzi existenciou silného autonómneho feministického hnutia v
krajine a aktivitou vlády v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách.139
Vo feministickej perspektíve nazerania na násilie na ženách je dôležitým konceptom
patriarchát. Na najabstraktnejšej úrovni je patriarchát systémom sociálnej štruktúry a
sociálnych praktík, v ktorej a ktorými muži uplatňujú dominanciu nad ženami, utláčajú a
vykorisťujú ženy.140 Patriarchát neznamená, že všetci muži majú moc nad všetkými ženami,
ale že niektorí muži majú moc aj nad inými mužmi a niektoré ženy zase participujú a
podporujú moc niektorých mužov a samy moc zneužívajú.141 Pritom nástroje dominancie a
uplatňovania moci sa menia v čase, môžu byť subtílne, obsiahnuté v diskuze, v jazyku,
v interpretácii „pravdy“, nálepkovaní a produkcii poznania.142 Teória a koncept patriarchátu
sú nevyhnutné pre pochopenie hĺbky, všadeprítomnosti a vzájomnej prepojenosti rôznych
aspektov subordinácie žien. Koncept sa rozvíja na základe analýzy rôznych foriem rodových
nerovností v čase, triedy a etnických/rasových skupín.143Podľa Walby je patriarchát zložený
zo šiestich štruktúr: patriarchálneho módu produkcie, patriarchálnych vzťahov v platenej
práci, patriarchálnych vzťahov v štáte, násilia mužov, patriarchálnych vzťahov v sexualite a
patriarchálnych vzťahov v kultúrnych inštitúciách. Mužské násilie vytvára štruktúru napriek
svojím zdanlivo individualistickým a rôznorodým formám. Ide o správanie rutinne zažívané
ženami zo strany mužov so štandardnými efektmi na správanie žien. Mužské násilie na
ženách je štátom systematicky prehliadané a legitimizované nedostatočným zásahom štátu
až na výnimočné prípady. Legitimizácia násilia na ženách nekonaním štátu platí aj keď
praktiky znásilnenia, týrania žien v intímnych vzťahoch, sexuálneho obťažovania a podobne
sú priveľmi decentralizované vo svoje praxi, aby mohli byť súčasťou štátu ako takého.144
bell hooks145 hovorí o patriarchálnom násilí na úrovni domácnosti, ktoré je založené na
presvedčení, že jednotlivec s väčšou mocou môže ovládať ostatných prostredníctvom
rôznych foriem nátlaku a uplatňovaním sociálnej kontroly. Definícia násilia však okrem
mužského násilia na ženách zahŕňa aj násilie vo vzťahoch medzi osobami rovnakého
139

Napr. Htun a Weldon v roku 2012 zistili na vzorke 70 krajín počas ostatných štyroch dekád, že v krajinách so
silným a autonómnym feministickým hnutím a ženskými organizáciami boli prijímané komplexné verejnopolitické opatrenia na riešenie násilia na ženách, vrátane zriaďovania špecializovaných služieb pre ženy
zažívajúce násilia. Navyše silné feministické hnutie má trvalý dopad na verejné politiky v oblasti násilia na
ženách cez inštitucionalizáciu feministických myšlienok do medzinárodných noriem ( zdroj. Htun, M., Weldon, S.,
L., 2012, The Ciívic Origin Of Progressive Policy Change: Combating Violence agaisnt Women in Global
Perspektive, 1975 – 2015, American Political Science Review, Vol. 106, No 3.)
140 Walby, S. 1990, Theorizing patriarchy. Basil Blackwell, Oxford, p. 20
141 Koncept patriarchátu súvisí s konceptom hegemonickej maskulinity a spolupodieľaní sa žien na jej
udržiavaní a zneužívaní ( viac pozri výskumy kritickým mužských štúdií).
142 viac pozri koncept „všadeprítomnosti moci“ Michaela Foucaulta.
143 Walby, S., 1990, Theorizing patriarchy. Basil Blackwell, Oxford, p. 2
144 Walby, S., 1990, Theorizing patriarchy. Basil Blackwell, Oxford, p. 21
145 Spisovateľka, feministická aktivistka, ktorá svoje meno zámerne píše malými písmenami, aby zdôraznila dielo
a nie autorstvo
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pohlavia, ako aj násilie dospelých na deťoch.146Pre feministické hnutie je dôležité
odstránenie všetkých foriem násilia, vrátane patriarchálneho násilia na deťoch páchaného
sexistickými ženami a sexistickými mužmi. bell hooks namieta, že to, že väčšinu
patriarchálneho násilia páchajú muži ešte neznamená, že násilie nepáchajú aj ženy
v dôsledku patriarchálneho usporiadania spoločnosti. Autorka spája patriarchálne násilie aj s
imperialistickým militarizmom a odmieta násilie za účelom ochrany slabších. Feminizmus
vníma ako široké mierové hnutie a boj proti akémukoľvek útlaku. Patriarchálne násilie na
úrovni domácnosti bell hooks považuje za rozhodujúce, kde sa deti učia tomu, že násilie je
akceptovaným výchovným prostriedkom na dosiahnutie poslušnosti, resp. patriarchálnej
dominancie. Podľa nej patriarchát nemá rod a podmienkou na odstránenie akéhokoľvek
násilia v spoločnosti, vrátane vojen, je odstránenie patriarchálneho násilia v rodine.147, 148
Uznanie, že korene násilia na ženách ležia v rodovej nerovnosti a že násilie je
mechanizmom na udržiavanie žien v podriadenej pozícii, je základom pre nastavenie účinnej
ochrany, podpory prevencie žien pred násilím. Ak sú korene násilia vnímané inak, vedie to k
lokalizácií príčin a prijímaniu riešení násilia na úrovni individuálnej patológie mužov a žien.
Zapojenie sa do boja proti násiliu na ženách z feministickej perspektívy potom ale znamená,
že treba mať odvahu plne prijať feministický rámec, ktorý je aj o zmene nášho ponímania
žien a mužov a ktorý vedie ku spoločnosti, kde muži nebudú páchať násilie.149
Feministické východiská sa opierajú o rôznorodé feministické teórie a bohatý výskum v tejto
oblasti. Feministická perspektíva vo výskume násilia na ženách v intímnych vzťahoch sa
uplatňuje na štyroch spoločných dimenziách:150
a) využíva explanačné možnosti konštrukcie rodu a moci
b) pristupuje k rodine ako historicky situovanej sociálnej inštitúcii
c) rozhodujúci význam má pochopenie a validizácia skúseností žien
d) aplikuje sa vedecké poznanie osobitne pre ženy a pre osobitosti ich životov
Pritom je dôležité skúmať nielen prečo niektorí muži sú násilní voči ženám, ale aj prečo štát
a jeho rôzne inštitúcie neochraňuje ženy adekvátne pred kriminálnymi činmi.151 Feministická
perspektíva v skúmaní násilia na ženách otvára zároveň aj otázky o povahe konvenčného
výskumu v tejto oblasti152 a spochybňuje pozitivistickú pozíciu objektívnej vedy.153 Poskytuje
aj kritický pohľad na populárne psychologické či sociologické explanačné teórie, ktoré často
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bell hooks, Feminizmus do vrecka; O zanietených politikách, Záujmové združenie žien Aspekt, 2013, s. 91 -
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Richie, B., E., hooks, b., Weigh Issues of Violence and Reconciliation, 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=p-g3aKHYtPg
148 Koncept patriarchátu bol podrobený v priebehu rokov kritike a revízii. Dnes sa uvažuje aj o kyriarchii, systéme
vzájomne prepojených dominantných hierarchií, ako je sexizmus, ekonomická nespravodlivosť, kolonializmus,
militarizmus a pod. ( viac pozri diela Elizabeth Schüssler Fiorenza). Koncept patriarchátu je v kontexte násilia
páchaného na ženách opakovane aktualizovaný a považovaný za nosný, viac pozri napr. Hunnicutt, G., 2009,
Varieties of Patriarchy and Violence Against Women: Resurrecting “Patriarchy” as a Theoretical Tool
Violence Against Women May 2009 15: 553-573,
149 O´Connor, M., Niamh, W., 2004, Vision, Action, Change. Feminist principles and practice of working on
violence against women. Women’s Aid Model of Work. p. 20
150 Yllo, K., Bograd, M.,1988, Feminist perspectives on wife abuse, Newbury Park, California, Sage Publications,
11-26
151 Walby, S., 1990, Theorizing patriarchy. Basil Blackwell, Oxford, p. 143
152 Napr. Hagemann-White, C., 2001, Gewalt gegen Frauen: ein Überblick deutschsprachiger Forschung,
Journal of Conflict and Violence Research, Vol. 3, 2/2001, pp. 23 – 44
153 Napr. Mies, M., 1983, Towards a methodology for feminist research. In: Bowles, G., Klein, R. (ed), 1983,
Theories of Women¹s Studies, USA: Routledge & Kegan Paul plc, 1983, pp. 140-145.
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opomínajú mocenský a rodový aspekt násilia. Feministická perspektíva poskytuje aj
informáciu o názoroch populácie o príčinách a kontextoch násilia na ženách.154
Feministická analýza a chápanie násilia na ženách, založená na 35-ročnej skúsenosti
aktivistiek, akademičiek, výskumníčok, poskytovateliek pomoci a ochrany ženám v prvej línií,
vychádzajúc dôsledne zo skúseností žien,155 priniesla nasledovné principiálne poznatky.
Z principiálnych poznatkov feministickej analýzy potom vyplývajú odporúčania pre pomoc
ženám, ktoré zažívajú násilie.
Tab. 2: Feministická analýza a chápanie násilia na ženách
Principiálne poznatky
Násilie na ženách je o moci a kontrole
Mužské násilie je systemické a má mnoho
foriem
Mužské násilie je sexualizovanej povahy

Účinná pomoc ženám

1. Maximalizuje bezpečnosť žien a ich
detí

2. Rozumie traume z násilia a podporuje
ženy v ich autonómií

3. Pomoc obsahuje informácie, uznanie
práv a nárokov žien, možnosti pre
ženy

Násilní a abusívni muži sú pre ženy
nebezpeční

4. Obhajoba práv žien

Emocionálne a psychologické dopady
násilia a zneužívania patria medzi
najdevastujúcejšie dôsledky pre ženy

5. Poukazuje na ďalšie bariéry a

Násilie a kontrola mužov sa rozširuje aj na
ženy - matky a priamo alebo nepriamo aj na
deti
Ženy nie sú pasívnymi obeťami

diskrimináciu, ktoré ženy zažívajú

6. Odhodlanosť zaistiť spravodlivosť pre
obete a brať násilníkov na
zodpovednosť, trest za násilie na
ženách

7. Uznáva, že najlepšia ochrana detí je
ochrana žien

Latentná dohoda medzi inštitúciami
legitimizuje používanie násilia mužmi a
viktimizuje ženy

8. Podporuje ženy v ich odchode z krízy

Kombinácia sexizmu a diskriminácie
v rôznych formách môže mať pre ženy
rôzne dopady

9. Prispieva k spoločenskej a

Kolektívny aktivizmus spochybňuje
štruktúry moci, ktoré vytvárajú podmienky
na existenciu násilia mužov voči ženám

10. Zahŕňa feministické princípy do filozofie

do bezpečia a získania nezávislosti

inštitucionálnej zmene

a étosu organizácie

Zdroj: podľa O´Connor, M., Niamh, W., 2004, Vision, Action, Change. Feminist principles and practice of
working on violence against women. Women’s Aid Model of Work, s. 35.
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155 O´Connor, M., Niamh, W., 2004, Vision, Action, Change. Feminist principles and practice of working on
violence against women. Women’s Aid Model of Work.
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Praktické skúsenosti s poskytovaním podporných služieb pre ženy so skúsenosťou s násilím
a pre ich deti v rôznych európskych krajinách za posledné tri desaťročia ukazujú, že princípy
feminizmu a zrovnoprávnenia sú efektívne ( napr. Hanetseder, 1992, Jost, 2013).156 Štátne a
verejné úrady by mali brať do úvahy túto skúsenosť pri vytváraní a rozširovaní podporných
služieb pre ženy a deti zažívajúce násilie.
Napríklad v bezpečných ženských domoch (v anglicky hovoriacich krajinách “shelters”,
“refuges” v Nemecku “die Frauenhausen”) sa pracuje na základe feministických princípov,
akými sú napríklad: komplexnosť (do úvahy sa neberie iba aspekt násilia, ale celková
situácia a spoločenské prostredie), strániace poradenstvo (stáť na strane ženy a stavať jej
záujmy na prvé miesto, solidárne angažovanie sa v mene ženy, sprostredkovať feministické
povedomie a upriamiť pozornosť aj na politické a právne aspekty) (Jost, 2013).
Christa Hanetseder zdôrazňuje ešte ďalšie aspekty:
„Ženský dom vzhľadom na svoju štruktúru a personál môže byť miestom, kde ženy zažijú
bezpečie, ochranu a priazeň.[...] Ženský dom môže byť miestom, ktoré prispieva ku zmene
v zmysle uvedomenia si a zvládnutia problémov a kde sa žene môže podariť rozšíriť pohľad
na svoj život a minulosť. V tomto smere majú ženské domy esenciálny význam
v psychosociálnej starostlivosti.[...] Ženský dom môže byť aj miestom, ktoré môže
naštartovať u žien emancipačné snahy, áno, tento aspekt sa zdá byť veľmi zrejmý. Ženy
objavia obrazy inej ženskosti.“157
Viaceré opatrenia a prax, ktoré presadili a zaviedli feministické aktivistky a ženské
organizácie v oblasti násilia na ženách už stratili svoju feministicko-aktivistickú konotáciu a
na viacerých úrovniach sa berú ako samozrejmosť, resp. privlastnili si ich a rozvíjali aj iné
prístupy.158Treba pripomenúť, že feministické hnutie vo všetkých svojich vlnách malo a má
svojich odporcov a odporkyne, bolo sprevádzané diskreditáciou svojich cieľov, aj svojich
reprezentantiek.159 Objavom rodu, ako sociálneho pohlavia, sa feministická perspektíva
rozširuje o rodovú analýzu, využívajúc rod ako analytickú kategóriu.

4.3. PERSPEKTÍVA RODOVEJ ROVNOSTI
Rodová perspektíva vo vnímaní a prístupe k násiliu páchanému na ženách je základom pre
uznanie násilia na ženách ako problému ľudských práv a základným princípom
Štandardov160 (viac pozri kapitolu 5.1.).
Nazeranie na násilie páchané na ženách z rodovej perspektívy znamená uplatňovanie
kognitívneho a explanačného rámca rodovej ne/rovnosti. Pod označením rodová rovnosť sa
156

Hanetseder. Ch., 1992, Frauenhaus: Sprungbrett zur Freiheit? Eine Analyse der Erwartungen und
Erfahrungen von Benützerinnen, Haupt Verlag, Bern/Stuttgart/Wien; Jost , N., 2013, Häusliche Gewalt.
Entscheidung Frauenhaus?!, München, GRIN Verlag
157 Hanetseder. Ch., 1992, Frauenhaus: Sprungbrett zur Freiheit? Eine Analyse der Erwartungen und
Erfahrungen von Benützerinnen, Haupt Verlag, Bern/Stuttgart/Wien, s. 97
158 viac pozri napr. Bosá, M., 2014, Feminizmy v sociálnej práci, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
2014
159 Viac pozri napr. Faludi, S.,1991, Backlash: The Undeclared War Against American Women
160 Kelly, Dubois, 2008, s. 22
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rozumie spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké
zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska
práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú
právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými
rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú uznávané, hodnotené,
zohľadňované a podporované v rovnakej miere a nediskriminujúco.161 Rodová rovnosť
(nesprávne vnímaná ako rovnakosť žien a mužov) sa nesnaží o potláčanie biologických
rozdielov a rozmanitosti, ale o odstránenie hierarchie v hodnotách a postavení mužov a žien
a o transformáciu rodových vzťahov.
V dosahovaní rodovej rovnosti sa aktuálne využíva kombinácia troch vzájomne sa
dopĺňajúcich prístupov:162
a) prístup rovnosti zdôrazňuje nevyhnutnosť začleniť ženy do oblastí spoločenského
života, z ktorých boli vylúčené (napr. z politického zastúpenia),
b) prístup rozdielnosti zase smeruje ku rovnakému hodnoteniu už existujúceho a
odlišného prínosu mužov a žien v rodovo-segregovanej spoločnosti (napr. odstrániť
devalváciu opatrovateľskej či sociálnej práce),
c) prístup transformácie rodových vzťahov163 smeruje k dosahovaniu rodovo-rovného
režimu, napr. presadzovanie univerzálneho modelu starostlivosti, v ktorom muži aj
ženy rovnakým dielom zdieľajú benefity aj náklady na starostlivosť o deti, respektíve
neplatenej práce, čo môže mať trasformatívny dopad aj na trh práce a vzťahy na
pracovisku.164
Rodová rovnosť teda neznamená len rovnú pozíciu žien a mužov v platenom zamestnaní,
v rodine či verejnom živote, ale je zakotvená v širšie definovanom rodovo-rovnom režime, ku
ktorému politiky uplatňovaním všetkých troch prístupov rodovej rovnosti smerujú. Ďalšími
príkladmi takýchto smerovaní je presadzovanie rovnomernejšieho podieľania sa na
rozhodovaní, moci a vplyvu medzi mužmi a ženami, zníženie počtu chlapcov predčasne
ukončujúcich školskú dochádzku, alebo zníženie prevalencie násilia páchaného na ženách
vnímaného ako rodovo podmieneného násilia.
Problematika násilia páchaného na ženách je z horeuvedených dôvodov zakotvená ako
jedna z priorít politík rodovej rovnosti. Európska komisia, vnímajúc násilie na ženách ako
rodovo podmienené násilie, poukazuje na rôzne súvislosti. Zdôrazňuje súvislosti medzi
dopadmi násilia na zdravie žien, čo môže byť prekážkou ich zamestnanosti. Prekážka v
zamestnanosti môže obmedzovať ekonomickú nezávislosť žien a zvyšovať ich riziko
závislosti od sociálneho systému, s konečnými negatívnymi dopadmi na ekonomiku vo
všeobecnosti.165
Nazeranie na násilie páchané na ženách z rodovej perspektívy znamená najmä:
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rozlišovanie medzi pojmom „pohlavie“ ako biologickej danosti a pojmom „rod“ ako
sociálne konštruovaným – naučeným správaním, rolám a vlastnostiam, ktoré
spoločnosť očakáva, hodnotí či toleruje ako sociálne primerané pre mužov a
primerané pre ženy,166
vnímanie, že rod nie je charakteristikou iba jednotlivcov a jednotlivkýň, ale aj
charakteristikou spoločenských inštitúcií a organizačných štruktúr, napr.
maskulinizácia policajného zboru a iných silových zložiek, neuznávanie a devalvácia
niektorej práce vykonávanej ženami,
reflektovanie postavenia a pozície žien a mužov, znevýhodnenia žien vo viacerých
oblastiach vo väčšine spoločností, historickú a súčasnú subordináciu žien v
ekonomickom, sociálnom a politickom živote,167
zohľadnenie, že nižšie hodnotenie práce a roly žien v porovnaní s mužmi môže ženy
marginalizovať vo vzťahu k materiálnym zdrojom (napr. k príjmu, vlastníctvu)
a k nemateriálnym zdrojom (napr. k politickej participácii, k času),
prihliadanie na vzájomnú interakciu medzi rodom a ostatnými sociálnymi kategóriami
ako je trieda, etnicita/rasa, vek, zdravotné postihnutie a pod.,
vnímanie rodových nerovností ako sociálne podmienených, teda ktoré môžu byť
zmenené na individuálnej aj spoločenskej úrovni smerom k spravodlivosti, rovnosti a
partnerstvu medzi ženami a mužmi.

Rodové nerovnosti vo všeobecnosti na spoločenskej úrovni prispievajú k vytváraniu a
udržiavaniu prostredia - rodového režimu, ktorý umožňuje, resp. dostatočne efektívne
nepotiera násilie páchané na ženách. Na individuálnej rovine vytvárajú rodové nerovnosti
prostredie, v ktorom existujú ohrozené osoby – ženy a ich deti s obmedzenými možnosťami
predchádzať či vymaniť sa z násilného vzťahu. Na druhej strane existujú motivovaní
páchatelia – zväčša muži, ktorí sú socializovaní do hodnôt, noriem a ideí o správnej
mužskosti a ženskosti a zároveň požívajú privilégia rodovo nerovného režimu v zmysle
vyššieho vplyvu, moci, materiálnych a nemateriálnych zdrojov.168 Násilie je tak často
normalizované a páchané v dôsledku štrukturálnych nerovností. Pri vysvetľovaní, prevencii
a eliminácii násilia na ženách je preto nevyhnutné okrem prístupu zameraného na ohrozené
ženy a ich deti a zneužívateľov moci - páchateľov násilia (aktérov násilia) uplatniť aj
perspektívu orientovanú na štrukturálne rodové nerovnosti, ktoré kontextualizujú mieru
násilia na ženách. Mieru rodovej rovnosti je možné vyjadriť cez kompozitný index rodovej
rovnosti – GEI.169

166

Viac o koncepte rodu pozri v Glosári rodovej terminológie, Aspekt, 2006, dostupné na:
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=173
167 European Institute for Gender Equality, 2015, Gender Equality Index 2015 Measuring gender equality in the
European Union 2005-2012, dostupné na: http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0415169ENN.pdf , s. 123
168 Spoločnosti sa líšia svojou mierou a intenzitou týchto špecifických nastavení. Podobne aj medzi mužmi sú
výrazné rozdiely v prijímaní a zneužívaní týchto nastavení a väčšina primárne odmieta dominantné stereotypy o
násilnej a kontrolujúcej mužskosti
169 Viac o Indexe rodovej rovnosti pozri European Institute for Gender Equality, 2015, Gender Equality Index
2015 Measuring gender equality in the European Union 2005-2012, dostupné na:
http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0415169ENN.pdf
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Index rodovej rovnosti ( skóre)

Graf 2: Index rodovej rovnosti a kompozitný indikátor priameho násilia na ženách,
2012 ( krají EÚ)

V krajinách s vyššou mierou
rodovej rovnosti majú ženy
vyššiu tendenciu priznať
skúsenosť s priamym násilím

Kompozitný indikátor priameho násilia na ženách ( skóre)
Zdroj: EIGE 2015, Gender Equality Index 2015 Measuring gender equality in the European Union 2005-2012

Index rodovej rovnosti ( skóre)

Graf 3: Index rodovej rovnosti a akceptácia domáceho násilia na ženách v
spoločnosti, 2010

Domáce násilie na ženách je
menej akceptovateľné
v krajinách, kde je úroveň
rodovej rovnosti vyššia

Populácia akceptujúca domáce násilie na ženách ( v %)
Zdroj: Európska komisia 2012, Eurobarometer 73,4 ( 344)
Poznámka: percento populácie akceptujúcej domáce násilia na ženách vždy alebo za určitých okolností, údaje za
EÚ-27

Vzťah medzi mierou rodovej rovnosti a miery výskytu násilia na ženách nie je priamočiary (r
= -0,39). V krajinách s vyššou mierou rodovej rovnosti majú ženy vyššiu tendenciu priznať
skúsenosť s priamym násilím pravdepodobne z dôvodu vyššieho povedomia o fenoméne
násilia, lepších inštitucionálnych a štrukturálnych mechanizmov oznamovania násilia. Súvisí
to pravdepodobne aj s mierou akceptácie násilia na ženách v danej populácii. Pritom platí,
že čím vyššia miera rodovej rovnosti, tým menšia časť populácie akceptuje domáce násilie
na ženách (r = -66). Čim menšia miera rodovej rovnosti, tým nižšia mieria dôvery voči
justícií aj polícií. S nízkou mierou dôvery v justičné a policajné inštitúcie súvisí aj nižšia miera
žien priznať skúsenosť s násilím (EIGE, 2015).
Medzi najvypuklejšie rodové nerovnosti na Slovensku, ktoré môžu mať vplyv a môžu byť
asociované s výskytom páchateľstva násilia na ženách alebo s viktimizáciou žien, t. j. so
51

vznikom alebo reprodukciou násilia páchaného na ženách, sú najmä nasledovné
skutočnosti.

a) Ekonomická závislosť žien na partnerovi a/alebo na sociálnom systéme v dôsledku
nižšej miery zamestnanosti žien v porovnaní s mužmi, rodových príjmových
nerovností, rizika chudoby a výrazne odlišného a nerovného dopadu rodičovstva na
mužov a na ženy.170
Tab. 3: Miera zamestnanosti žien a mužov na Slovensku ( 20 - 64 roční, v %)
ženy
muži
Zdroj: Eurostat

2010
57,4
71,9

2011
57,4
72,5

2012
57,3
72,8

2013
57,8
72,2

2014
58,6
73,2

Tab. 4: Miera nezamestnanosti žien a mužov na Slovensku ( 20 - 64 roční, v %)
2010
ženy
muži
Zdroj: Eurostat

2011
14,2
13,8

2012
13,3
13,2

2013
14,2
13,1

2014
14,3
13,6

13,4
12,5

Tab. 5: Miera rizika chudoby starších žien a mužov a jednorodičovských domácností ( v %)
2010
8,5
4,1
25,0

ženy ( 60 a viac ročné )
muži (60 a viac roční )
jednorodičovská domácnosť s aspoň jedným dieťaťom
Zdroj: Eurostat

2011
7,6
4,0
26,4

2012
8,7
6,4
27,5

2013
7,6
5,0
30,1

Tab. 6: Rodový príjmový rozdiel v neupravenej forme ( v %)
2010
19,6
23,8

Celkovo
Zdravotníctvo a sociálna práca
Zdroj: Eurostat

2011
20,5
24,1

2012
21,5
24,1

2013
19,8
22,5

Tab. 7: Distribúcia neplatenej práce a vplyv rodičovstva na zamestnanosť matiek a otcov
Rodová distribúcia neplatenej práce rodičov detí do 6 rokov
(hod./týždeň, ISSP, 2012)
Celkov dotácia platenej a neplatenej práce rodičov detí do 6 rokov
(hod./týždeň, ISSP, 2012)
Rozdiel v mierach zamestnanosti 20 – 49 ročných žien s deťmi do 6
rokov a žien bez detí (v p. b., 2012, EC)
Rozdiel v mierach zamestnanosti 20 – 49 ročných mužov s deťmi do
6 rokov a mužov bez detí (v p. b., 2012, EC)
Zdroj: ISSP, Eurostat

ženy

muži

rozdiel

59,8

27,9

31,9

99,3

74,6

24,7
31,8
12,2

Rodové stereotypy podporujúce tradičné rodové roly a očakávania, ktoré sa môžu premietať
aj do správania mužov a žien v rodinách, v starostlivosti o deti a distribúcii neplatenej práce
v domácnosti (napr. žena má zostať doma a nemať platené zamestnanie, muž má
zabezpečovať rodinu finančne a rozhodovať o druhých členoch rodiny sú potvrdenými

170

Napr. Nerovnosť v príjmoch ako takých ( Giniho koeficient) a dlhodobá nezamestnanosť mužov sa potvrdili
ako prediktívne faktory vyššieho výskytu v partnerskom násilí na ženách (Sanz-Barbero, et all., 2015, Intimate
partner violence among women in Spain: the impact of regional-level male unemployment and income inequality,
The European Journal of Public Health Mar 2015, DOI: 10.1093/eurpub/ckv048)
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rizikovými faktormi násilia na ženách zo strany intímneho partnera na komunitnej úrovni).171
Niektoré výskumy pritom potvrdzujú, že v rodinách s výraznou mocenskou dominanciou
otcov je výskyt násilia na ženách alebo na deťoch trikrát vyšší ako v rodinách s väčšou
rovnosťou medzi členmi rodiny.172
Graf 4: Názory na rodové roly v rodine ( v %, 2012)
Názory na rodové roly v rodine (v %, 2012)

Muž by mal byť hlavným živiteľom rodiny a to aj v
prípade ak žena taktiež pracuje

72%

Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním
ženy je starať sa o domov a rodinu

51%

18% 10%

26%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
súhlasím

aj súhlasím aj nesúhlasím

nesúhlasím

Zdroj: ISSP Slovensko , 2012

Tab. 8: Predstavy o ideálnej organizácii starostlivosti o deti v rodine ( v %, podľa
pohlavia)
Matka je doma s dieťaťom a otec pracuje na plný úväzok
Matka pracuje na čiastočný úväzok a otec pracuje na plný úväzok
Matka aj otec pracujú na plný úväzok
Matka aj otec pracujú na čiastočný úväzok
Otec je doma s dieťaťom a matka pracuje na plný úväzok
Neviem posúdiť

Celkom
52,6
29,8
10,9
0,8
0,7
5,3

Muži
55,7
22,6
10,1
0,6
0,2
7,2

Ženy
49,7
33,2
11,5
1
1
3,6

Zdroj: ISSP Slovensko 2012

Tab. 9: Priemerný počet hodín za týždeň strávený platenou a neplatenou prácou podľa
pohlavia a veku detí v domácnosti (v hod/týždeň)

Neplat
ená
práca

Domáce práce
Starostlivosť o členov rodiny ( o deti,
staršie osoby, chorých a nevládnych
členov rodiny)
Platená práca v zamestnaní (vrátane nadčasov)
Celkom
Zdroj: ISSP Slovensko 2012

Rodičia s deťmi do 6
rokov veku
Muži
Ženy
11,82
23,83

Rodičia s deťmi od 6 do 17
rokov veku
Muži
Ženy
13,04
21,63

16,14

35,98

10,05

20,4

46,89
74,85

39,48
99,29

41,61
64,7

40,38
82,41

Dievčatá a ženy sú počas celého života socializované do rolí, sociálnych praktík, očakávaní
a postojov, ktoré sú pre ne v mnohom nevýhodné a dostávajú ich do rizikovej pozície.
Výsledkom socializácie je, že sa ženám vymedzuje odlišne - nerovné postavenie žien a

171

Viac pozri konceptuálny rámce násilia na ženách od Heise, 2012 v prílohe
napr. v Holter, Svare, Egeland, 2009, Gender Equality and Quality of Life: A Norwegian Perspective. The
Nordic Gender Institute (NIKK); 2009
172
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mužov v sociálnych mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických,
fyziologicko-anatomických odlišnosti.173
Dôraz a vysvetľovanie rodových nerovností ako prirodzených - vrodených vlastností
v mnohom rodové nerovnosti ospravedlňuje, zneviditeľňuje a “naturalizuje” t. j. samotné
ženy si ich zvnútorňujú a považujú za nemenné. Potom nižšia hodnota práce vykonávanej
ženami, neplatená práca v rodine, vrátane zodpovednosti ženy udržať rodinu aj v situácii
násilia, je vnímaná ako prirodzená.
“….. jadrom násilia je rodová rovnosť. Je to stará pesnička, ale stále nie vyriešená, kdesi na
začiatku. Pretože dokonca aj my ženy akoby sme uznávali, že až tak rovné s mužmi
nemusíme byť, že kľuďne budem robiť za rovno s mužom, ale keď mi dá polovicu, tak si len
poviem: veď ako, som len žena.” (Mária Hargašová, 2015)174
Výskumami potvrdené rizikové faktory spojené s rodovými aspektmi asociované s rizikom,
že muž bude násilný voči svojej partnerke:175
● mužská dominancia v rodine (na úrovni partnerských vzťahov),
● nedostatočné sankcie voči násiliu zo strany komunity (na úrovni komunitných
faktorov),
● tradičné rodové normy (spoločenské faktory),
● sociálne normy podporujúce násilie (spoločenské faktory).
Rodovou perspektívou môžeme dosiahnuť zmenu v oblasti násilia páchaného na ženách ak:
● uznáme rodovú podmienenosť násilia,
● zameriame sa na podobnosti a rozdiely v skúsenostiach s násilím zažitými ženami a
zažitými mužmi vo vzťahu k miere ohrozenia a dôsledkom,
● poukážeme na rozdielne dopady verejných politík na ženy a na mužov.176

173

Glosár rodovej terminológie, Aspekt 2005, dostupné na: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1
Rozhovor s Máriou Hargašovou, štatutárkou OZ Pomoc rodine, Michalovce, podkladový materiál pre účely
tvorby Štandardov, 2015
175 Heise L, Garcia-Moreno C. Violence by intimate partners. In: Krug E, Dahlberg LL, Mercy JA, et al., editors.
World report on violence and health. Geneva (Switzerland): World Health Organization; 2002. p. 87–-121.
Available from URL: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap4.pdf
176 UNIFEM Briefing Kit, 2002, Trafficking in Persons: A Gender Rights Perspective
174
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5. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PODPORY A OCHRANY ŽIEN
ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE
Základné princípy sú nadrámcové pravidlá a hodnoty, ktoré sú kľúčové pre
nastavovanie a aplikáciu Štandardov poskytovania podpory a ochrany žien zažívajúcich
násilie a ich detí. Základné princípy sú ideové posolstvá s veľmi jasným praktickým
uplatnením. Nie sú nedosiahnuteľným ideálom, ale pragmatickým návodom ako ku
navrhnutým Štandardom pristupovať, ako ich chápať a ako ich uplatňovať v praxi. Od
základných princípov sa odvíjajú kvantitatívne a kvalitatívne parametre pomoci, ochrany a
podpory ženám so skúsenosťou s násilím.
Dôležitosť základných princípov a ich konkrétny obsah/význam vyplýva z poznania, že aj
keď v spoločnosti existuje konsenzus a uznanie potreby špecializovanej pomoci a ochrany
žien pred násilím a ich detí a mnohé inštitúcie a organizácie pomoc ženám zažívajúcim
násilie aj poskytujú, nie vždy je táto pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti adekvátna,
účinná a bezpečná.
Autorky sú presvedčené, vychádzajúc z praktických skúseností práce v špecializovaných
ženských organizáciach a na základe viac ako 30-ročných skúseností medzinárodného
spoločenstva v tejto oblasti, že k neadekvátnosti, neúčinnosti a škodlivosti poskytovanej
pomoci dochádza z dôvodu neznalosti a nedodržiavania základných princípov v praxi. Preto
v nasledujúcej kapitole venujeme dostatočný priestor analýze a výkladu jednotlivých
základných princípov, ako výsledku niekoľkomesačnej diskusie a práce hlavného odborného
tímu na tvorbu Štandardov.

5.1. CHÁPANIE NÁSILIA NA ŽENÁCH AKO PRÍČINY A DÔSLEDKU
NEROVNOSTI ŽIEN
Násilie páchané na ženách je dôsledkom nerovnováhy moci medzi mužmi a ženami
v spoločnosti. Násilie páchané na ženách zároveň túto nerovnováhu udržiava a posilňuje.
Nerovnosť žien v spoločnosti je vnímaná ako skutočná - fundamentálna príčina násilia na
ženách.
Nerovnosť žien v zmysle ich nižšieho postavenia, rôznych ekonomických a sociálnych
znevýhodnení má pritom rodový charakter, t. j. znevýhodnenia žien sú sociálnymi
konštruktmi, to znamená že sú výsledkom spoločenského vývoja a teda sú odstrániteľné,
meniteľné – korigovateľné. Ide o zdôraznenie faktu, že násilie na ženách treba riešiť v rámci
problematiky rodovej rovnosti v celej jej šírke a v previazanosti rodových nerovností na
rôznych úrovniach, a to na systémovej - celospoločenskej, komunitnej, v rodine,
v partnerských vzťahoch aj na individuálnej rovine.177
Rodové hľadisko je zároveň základom uznania násilia páchaného na ženách ako
ľudskoprávneho problému, opierajúc sa, rešpektujúc a využívajúc medzinárodné
ľudskoprávne dokumenty a medzinárodné definície násilia na ženách pri obhajobe práv
žien.178
177
178

Viac pozri konceptuálny – faktorový model násilia na ženách podľa Heise, 2012 v prílohe
viac pozri princíp v kapitole 5.5.
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Chápanie násilia ako príčiny a dôsledku nerovnosti žien a mužov má vplyv na to, aké a
akým spôsobom sú služby a pomoc poskytované. Z rodového vnímania násilia
páchaného na ženách vyplýva, že na vine nie sú jednotlivé ženy a ich individuálne
charakteristiky, ale širšie nastavenia rodového režimu, rodových vzťahov v spoločnosti
a v rodine. Zároveň sa uznáva aj zakotvenosť patriarchálnych princípov a androcentrizmu
v niektorých kľúčových sociálnych inštitúciách (rodina, trh práce, cirkev, vzdelávací systém,
jazyk a pod.). Podporné služby sa potom vyznačujú vhodným informovaným prístupom
o týchto skutočnostiach, relevantným pre ženy zažívajúce násilie. V prístupe sa uplatňuje
reinterpretácia - alternatívny pohľad na skúsenosti žien z hľadiska rodových stereotypov
s cieľom posilnenia žien a nadobudnutia vlastného sebaurčenia. Rodový prístup
v podporných službách uznáva rodovú dynamiku, dopady a dôsledky násilia páchaného na
ženách, a to v kontexte nerovnosti a porušovania ľudských práv žien.
V rámci chápania násilia na ženách ako príčiny a dôsledku nerovnosti žien sa uznáva
potreba existencie služieb určených iba ženám v dostatočnej kvalite a kvantite. Podporné
služby obhajujú práva žien v jednotlivých prípadoch, ako aj na systémovej úrovni. Celkovo
podporujú a presadzujú práva žien a detí. Dôležitými súvisiacimi princípmi je aj dôvera a
rešpekt voči ženám a deťom a vyvodzovanie zodpovednosti voči páchateľom násilia za ich
násilné správanie.179 Všetky opatrenia na elimináciu násilia na ženách sú zamerané na
ľudské práva, bezpečie, posilnenie a ekonomickú nezávislosť ženských obetí násilia (čl. 18,
ods. 3 Istanbulského dohovor).180
Všetky podporné služby pre ženy zažívajúce násilie (aj nadrámec „sociálnej oblasti“, ako
napr. podporné služby polície, v zdravotníckom systéme) by mali byť založené na rodovo
podmienenom vnímaní násilia ako príčiny aj dôsledku nerovnosti žien a mužov. Opak – teda
nezohľadňovanie rodovej podmienenosti násilia páchaného na ženách, znamená riziko
neúčinnej, ba priam ženy poškodzujúcej pomoci.
„Snaha zostať neutrálny o tom čo sa deje, znamená riziko tolerancie násilia“ 181
Od chápania násilia na ženách ako javu, ktorý súvisí s nerovnomerným rozdelením moci
medzi ženou a mužom v rodine, medzi mužmi a ženami v celej spoločnosti, so zneužívaním
moci a zneužívaním postavenia mužov, s rodovými stereotypmi a pretrvávajúcimi
patriarchálnymi kultúrnymi vzorcami a schémami správania (Eva Sopková, 1998) sa
odvíjajú aj spôsoby riešenia problematiky násilia na ženách a spôsoby intervencie
v jednotlivých prípadoch. V psychologických odboroch, psychiatrii či medicíne, sociálnej
práci či dokonca v kriminológií a viktimológií sa opomína koncept zneužívania moci a vplyv
nerovného postavenia žien voči mužom a ďalšie rodové aspekty potvrdené výskumnými
poznatkami.182

179

Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf , s. 9 - 10
180 Králová, S., Karlovská, D., Časť IV - Ochrana a podpora, s. 80 – 124, v Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014,
Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy, s.
82
181 Logar, R ( 2006), Bridging the Gaps, From good intention to good cooperation, WAVE, Vienna, p. 27
182 napr. Heise, 2012 for UN Women; dostupné na:
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/egm/egm-paper-loriheisse%20pdf.pdf
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Možnými negatívnymi dôsledkami opomínania nerovnomerného postavenia žien
v prípadoch násilia, t. j. nerešpektovania rodovej podmienenosti násilia na ženách, je potom
aplikovanie nesprávnej intervencie a programov či odporúčaní. Príkladom nesprávneho
prístupu je potom:
● zavádzanie tréningov asertívnej komunikácie či párovej terapie v psychologickom
poradenstve a sociálnej práci z dôvodu nazerania na násilie v intímnych vzťahoch
ako na problém párovej komunikácie a interakcie,
● na sexuálne násilie na ženách sa z hľadiska sexuológie ale aj práva či tradičnej
kriminológie nazerá ako na neovládnuteľný sexuálny pud mužov, ktorý sa nedá
ovládnuť; z hľadiska prevencie kriminality sa potom odporúča ženám neprovokovať
vyzývavým oblečením a nevysielať nejasné sexuálne signály,183
● prepojenie a pochopenie situácie žien zažívajúcich násilie v spojitosti a
podmienenosti s celospoločenskými podmienkami znamená snahu o systémové
zmeny a podieľanie sa na spoločenskej zmene (pozri prepojenie na princíp
„spoločenská zmena“ v kapitole 5.12).

5.2. BEZPEČIE A ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ
Bezpečie žien zažívajúcich násilie a ich detí je najvyššou prioritou, cieľom podporných
služieb a zároveň aj ich základným princípom. Nedodržiavanie princípu bezpečia a ochrany
môže viesť ku femicíde – vražde žien zo strany manžela alebo partnera, k zabitiu alebo
vražde jej detí. Na Slovensku je ročne zo strany manžela alebo druha zavraždených alebo
zabitých v priemere 7 žien a ďalšie stovky žien utrpí vážne zranenia.
Tab. 10: Počet zistených trestných činov - vraždy a počet obetí – žien evidovaných políciou
v rokoch 2008 – 2013
2008
násilná kriminalita
vraždy
z toho obeť - žena

2009

94
24

2010

78
32

2011

82
31

88
31

2012

2013

63
18

78
23

Poznámka: počet obetí – žien iba ako jednotlivkyne, bez žien v skupine osôb
Zdroj: Odbor správy informačných systémov polície Prezídia policajného zboru - vyžiadané údaje

Tab. 11: Hlavné ukazovatele femicídy v rokoch 2009, 2010 a 2011
Ukazovatele femicídy
Počet zistených skutkov vrážd - obete ženy
Index femicídy ( % zo všetkých zistených vrážd v danom roku)
Počet žien zavraždených intímnym partnerom ( manželom alebo druhom)
Index femicídy intímnym partnerom ( % zo všetkých vrážd žien zavraždených
manželom + druhom)

2009

2010

2011

32

31

30

39%

34,8%

31,9%

8

8

6

25%

25,8%

20%

Zdroj: Štatistika kriminality Policajného zboru SR + vlastné prepočty ( na základe predbežných údajov poskytnutých v roku
2011).

183

Násilie na ženách sa týka nás všetkých,2014, prevencia násilia na ženách - odporúčania polície, dostupné
na: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nasilie-na-zenach-sa-tyka-nas-vsetkych
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Tab. 12: Počet vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím podľa druhu ambulancie
v rokoch 2009 – 2013
Druh ambulancie

2009

2010

2011

2012

2013

Všeobecné ambulancie

4 430

2 205

3 424

1028

-

Psychiatrické ambulancie

2 120

1 487

1521

661

537

Gynekologické ambulancie

287

168

183

186

150

Spontánne a umelé prerušenia tehotenstva

317

322

300

257

255

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Princíp bezpečia znamená zohľadňovanie a overovanie rizika násilia a miery ohrozenia žien
a ich detí:
a) na všetkých úrovniach poskytovania pomoci (na úrovni samosprávy - niektoré
všeobecné záväzné nariadenia nezohľadňujú bezpečie žien a poskytujú napríklad
informácie o ohrozenej žene),
b) vo všetkých inštitúciách, ktoré poskytujú pomoc (ak princíp bezpečia nedodrží jedna
z intervenujúcich inštitúcií, pomyselné „sitko pomoci“ bude deravé a žena môže byť
ohrozená),
c) opakované overovanie v procese pomoci (brať do úvahy, že násilie nie je statické,
formy, intenzita a to ako často dochádza k násiliu sa neustále menia, nastali nové
okolnosti, mieru nebezpečenstva treba opäť overiť),
d) pri zvažovaní akejkoľvek intervencie (napr. vykázanie násilnej osoby zo spoločného
obydlia podľa zákona o Policajnom zbore realizovať iba so súhlasom ženy, zvážiť
pritom všetky ďalšie okolnosti, čo sa stane (ako táto situácia môže ohroziť ženu
a/alebo jej deti) ak súd nevydá predbežné opatrenie na dočasný zákaz vstupu do
domu/bytu a násilný muž sa vráti po 48 hodinách domov).
Pod bezpečím sa rozumie:
a) vonkajšie bezpečie žien a ich detí v ich prirodzenom prostredí alebo v
organizácií/zariadení poskytujúcom podporné služby; uplatňovanie princípu bezpečia
vedie k prijímaniu takých stratégií, postupov a intervencií, ktoré sledujú cieľ bezpečia
alebo minimalizujú riziko násilia alebo jeho vystupňovanie a opakovanie; vonkajšie
bezpečie sa zaisťuje súborom opatrení ako sú napr. bezpečnostné dvere,
bezpečnostné skrine a bezpečné elektronické systémy na úschovu citlivých údajov,
kamerový systém, napojenie na políciu – pult centralizovanej ochrany, ale aj
utajenosťou adresy zariadení alebo naopak – komunita zapojená do ochrany žien a
detí (susedia ako súčasť bezpečnostného plánu, avizovanie rizika, hlásenie pohybu
násilníka v okolí bezpečného ženského domu a pod.)
„Minulý rok som išla na súd. Snažil sa ma napadnúť v súdnej sieni – pred mojím synom - a
bola som v osobitnej čakárni a snažil sa preniknúť dovnútra a napadnúť ma: musela som
zavolať políciu a nahlásiť to“ (Ženy referujú o fyzických a verbálnych napadnutiach počas
nedozorovaných kontaktov násilného muža s deťmi, v budovách súdov pred a počas
pojednávaní o styku s deťmi, podľa Kelly, Sharp, 2015, s.48).
b) vnútorný pocit bezpečia ženy - znamená prijímať také stratégie a poskytovať žene
a jej deťom takú podporu a ochranu, ktoré povedú nielen k faktickému bezpečiu, ale
aby sa ženy aj cítili bezpečne, nadobudli opätovne rešpekt voči sebe samým a ku
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svojím deťom, mohli konať slobodne a využili naplno svoje možnosti; vnútorný pocit
bezpečia patrí medzi dôležité atribúty aj post-separačného násilia, poukazuje na
rozdiel medzi „byť v bezpečí“ (spojené s nižším výskytom násilia) a „cítiť sa
bezpečne“ (fakt, že to všetko ešte neskončilo a môže sa zopakovať v budúcnosti).184
„Prosto sa necítim bezpečne. Sedím tu každý deň a ono to bolo v tomto byte, práve v tej
hale mi držal nôž pod krkom. Mojím problémom je môj domov. Nemám domov.“ ( Žena so
skúsenosťou s násilím, v Kelly, Sharp, 2015)185
Uplatňovanie princípu bezpečia a rešpektu na systémovej úrovni sa vzťahuje na:
● ochranu osobných údajov ženy a jej detí,
● vytvorený systém nezverejňovania identity ohrozených žien a ich detí verejnými a
štátnymi inštitúciami, resp. zabezpečenia utajenia a anonymity (pozri princíp
dôvernosti informácií),
● systémové nespochybňovanie skúseností žien, neviktimizovanie („Ženy si násilie
často vymýšľajú“, „Ide im len o získanie detí do svojej starostlivosti a získanie bytu“,
„Ženy zneužívajú systém“ ) a presné pomenovanie násilia násilím,
● zakomponovanie otázok bezpečia žien a ich detí do relevantnej legislatívy, napr. do
zákona o sociálnych službách (otázky bezpečia sú v zákone riešené iba minimálne)
alebo nastaviť osobitnú legislatívu pre ochranu a podporu žien, ktorá by
ustanovovala princíp bezpečia v každom kroku a na každej úrovni poskytovania
ochrany žien pred násilím.
Uplatňovanie princípu bezpečia na úrovni špecializovanej organizácie sa vzťahuje na:
● vypracovanie bezpečnostných plánov pre ženu a jej deti (spolu so ženou),
● vypracovanie a používanie nástrojov na odhad nebezpečenstva (v spolupráci so
ženou, rešpektovanie jej skúseností a stratégií „prežitia“ a minimalizácie rizika186),
● opakované používanie – nástrojov na odhad nebezpečenstva, vyhodnocovanie rizík
a overovanie bezpečia ženy a jej detí,
● bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov (napr. systémy evidencie,
bezpečnostné uchovávanie spisov, prístup a vstup do organizácie a pod.),
● vypracované bezpečnostné plány pre pracovníčky organizácie (čo treba urobiť, ak
príde násilný muž do zariadenia, ak niekto zaútočí na zamestnankyňu, bezpečie aj
ako prevencia vyhorenia, pravidlá psychohygieny).
Princíp bezpečia úzko súvisí s dôstojnosťou a rešpektom voči ženám zažívajúcim násilie a
ich deťom, s pravidlami prístupu k ženám, s prácou so ženou a jej deťmi. Princíp dôstojnosti
a bezpečia je dosahovaný odbornou úrovňou, osobným a zodpovedným prístupom
pracovníčok a ich profesionalitou. Uplatňovanie princípu znamená rešpektovanie a
legitimizáciu skúseností žien s násilím, nespochybňovanie ich rozprávania, slušné a
profesionálne správanie sa voči ženám a ich deťom zo strany každej inštitúcie, najmä
184

Kelly,L., Sharp, N., 2015, Finding the Cost of Freedom.How women and children rebuild their lives after
domestic violence, Solace woomen´s aid. s. 42
185 Kelly,L., Sharp, N., 2015, Finding the cost of Freedom. How women and children rebuild their lives after
domestic violence, Solace woomen´s aid. s. 52. dostupné na: http://solacewomensaid.org/wpcontent/uploads/2014/06/SWA-Finding-Costs-of-Freedom-Report.pdf . Na základe longitudionálneho výskumu na
vzorke 65 – 100 žien a ich detí, ktoré prešli systémom špecializovanej pomoci vo Veľkej Británii.
186 Medzi ženiným odhadom nebezpečenstva a skutočným použitím násilia zo strany muža existuje vzájomný
vzťah ( Gondolf, 2002, v Logar, R. 2004)
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polície, úradov práce, pracovníkov a pracovníčok z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, súdov a prokuratúry, ale aj mimovládnych organizácií. Dôraz je pritom
kladený na nezosmiešňovanie, nebagatelizovanie a neignorovanie potrieb žien zažívajúcich
násilie. Dôsledné uplatňovanie princípu dôstojnosti a rešpektu na systémovej alebo inej
úrovni môže ženy výrazne posilniť.
„Poprel všetko a policajt na neho pozrel a povedal ´neklam, pretože dôkazy sú všade’ a
hovoril s ním veľmi tvrdo a to mi dodalo viac odvahy opäť privolať políciu, keby som chcela.“
(1/4 žien považovala políciu za veľmi nápomocnú, pretože prišli rýchlo, brali ich vážne,
dodali pocit bezpečia a poskytli detaily o podporných organizáciách, v Kelly, Sharp, 2015,
s. 42.)

5.3. ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE
VYCHÁDZAJÚCE Z POTRIEB ŽIEN
Princíp sa vzťahuje na špecializovanosť služieb dvomi spôsobmi:
a) služby sú špecificky zamerané na ženy, ktoré zažili násilie a ich deti,
b) služby sú špecificky zamerané na násilie páchané na ženách ako rodovo špecifickú
formu násilia, aby pomoc riešila skutočné príčiny násilia; „rodovo neutrálny" prístup
nie je schopný riešiť skutočné príčiny násilia páchaného na ženách.
Iba takýto typ podpory a ochrany dokáže zmierňovať pravé príčiny násilia na ženách ( súvisí
s prvým princípom).
Uplatňovanie princípu špecializácie v praxi znamená:
● zriadenie osobitných špecializovaných služieb pre ženy zažívajúcich násilie a ich
deti,
● pri poskytovaní pomoci a ochrany sa postupuje špecializovane, čo si vyžaduje
špecializovaný prístup a tomu zodpovedajúcu špecializáciu – odbornosť jednotlivých
profesií,
● špecializácia zároveň znamená, že podporné služby reagujú na okamžité a
špecifické potreby žien, čo si vyžaduje určitú mieru autonómnosti a nezávislosti
špecializovaných organizácií.
Uplatňovanie princípu špecializácie na systémovej úrovni znamená vytvorenie
špecializovaných služieb zameraných na osobitnú cieľovú skupinu – ženy, ktoré zažívajú
alebo zažili násilie, dôsledne vychádzajúc a napĺňajúc ich potreby. Pritom sa zohľadňujú aj
osobitnosti jednotlivých druhov zažitého násilia, ako je napríklad násilie na ženách v
intímnych vzťahoch, alebo sexualizované násilie. Uplatnenie tohto princípu vedie k prijatiu
osobitnej legislatívny alebo k doplneniu tej súčasnej o také ustanovenia, ktoré zaručia
existenciu špecializovaných služieb a špecializovaných postupov. Súčasná legislatíva na
Slovensku princíp špecializovanosti služieb a pomoci dostatočne nezohľadňuje. Napríklad
zákon o sociálnych službách č. 448/2008 síce po ostatnej novelizácií umožňuje zamerať sa
na fyzické osoby, ktoré sú ohrozené alebo už obeťou správania iných osôb, čo môže byť aj
rodovo podmienené násilie ( od. 6 § 2), špecializované druhy služieb pre ženy zažívajúce
násilie však osobitne nevymedzuje.
Dôsledné uplatnenie princípu špecializovanosti na systémovej úrovni vedie v konečnom
dôsledku ku zriadeniu komplexnej siete pomoci, podpory a ochrany k zabezpečeniu
integrovaného systému špecializovanej ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim
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násilie a ich deťom. Uznanie rodovej špecifickosti problému, chápanie špecifík rodovej
podmienenosti násilia páchaného na ženách, že násilie v intímnych vzťahoch alebo
sexualizované násilie sa výrazne viac vzťahuje na ženy, práve preto, že sú ženami, potom
umožňuje aj zameranosť legislatívy osobitne na ochranu žien.
Osobitná legislatíva umožňujúca poskytovanie podporných služieb výlučne ženám pritom nie
je protiústavná či diskriminačná, ale opiera sa o podobné princípy ako je osobitná legislatíva
na ochranu detí (vyčlenenie osôb na základe veku187), alebo na ochranu osôb so
zdravotným postihnutím.188 Z hľadiska antidiskriminačného zákona189osobitnú legislatívu
umožňujúcu poskytovanie podporných služieb výlučne ženám zažívajúcim násilie nie je
možné považovať sa diskrimináciu z dôvodu pohlavia, ale ide o objektívne odôvodnené
rozdielne zaobchádzanie spočívajúce v poskytovaní služieb výlučne alebo prednostne
príslušníkom jedného pohlavia, ak sleduje legitímny cieľ a ak sú prostriedky na dosiahnutie
tohto cieľa primerané a nevyhnutné (§ 8, ods. 7, písm. c zákona č. 365/2004 Z.z.). Legitimita
cieľa je potvrdená tým, že ženy sú výrazne viac vystavené rodovo podmienenému násiliu
(rozumej v intímnych vzťahoch a sexuálnemu násiliu) ako muži a prirodzene si vyžadujú
poskytovanie podporných služieb iba ženám.
Princíp špecializovanosti na systémovej úrovni sa premieta do uznania prierezovosti
problematiky násilia na ženách naprieč viacerými rezortmi: rezort spravodlivosti (násilie na
ženách je porušovanie práv a forma diskriminácie, trestný čin), rezort zdravotníctva (násilie
na ženách má krátkodobé aj dlhodobé zdravotné dopady), rezort vnútra a policajných
zložiek (ženy
zažívajúce násilie potrebujú špecializovanú ochranu polície),
rezort
sociálnych vecí (ženy so skúsenosťou s násilím potrebujú špecializovanú sociálnu ochranu
a starostlivosť). Z predchádzajúceho vyplýva, že naplnenie potrieb žien so skúsenosťou s
násilím len cez „sociálne služby“ je neprimerané a nezodpovedá komplexnosti problému,
ako problému práv žien, ich bezpečnosti, zdravia, spravodlivosti a iné. Vhodnejším pojmom
je potom komplexná ochrana a podpora žien zažívajúcich násilie (viď kapitola 6).
Na úrovní konkrétnych organizácií poskytujúcich špecializovanú ochranu a podporu
uplatňovanie princípu znamená:190
● špecializácia vychádzajúca z potrieb žien znamená zohľadňovať rôzne a podľa
možnosti všetky potreby žien (napr. zmierňovanie dopadov násilia, bezpečnosť,
finančné a ekonomické potreby a pod.) t. j. čím špecializovanejšie a komplexnejšie
služby sú, tým je ochrana a podpora žien kvalitnejšia - špecializácia vedie ku
kvalite,
● špecializácia znamená uplatňovanie špecifických odborných prístupov, využívanie
osobitných nástrojov; špecializácia znamená aj hlbokú znalosť danej problematiky –
odbornosť pracovníčok, ktoré prichádzajú do styku so ženou a jej deťmi; 191
neuplatňovanie špecializácie môže mať vážne negatívne dopady na životy žien a ich
detí.
187

napr. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
188 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
189 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
190 Na základe analýzy obsahu a uplatňovania princípu špecializácie v praxi, skúsenosti ženských mimovládnych
organizácií
191 V prípade, že daná organizácia či pracovníčka/pracovník nemá danú špecializáciu, mali by zabezpečiť služby
špecializovane organizácie či odborníčky na násilie na ženách (resp. rodovo podmienené násilie)

61

Tab. 13: Vybrané rozdiely medzi všeobecnými a špecializovanými službami/prístupmi
Všeobecné služby/prístupy - nezohľadňujú
skúsenosť ženy a jej detí s násilím  možné negatívne
dôsledky

Špecializované služby/prístupy – zohľadňujú
skúsenosť žien s násilím, rodovo podmienené násilie
je v centre pozornosti  pozitívne dôsledky

Všeobecné služby nerešpektujú právo ženy na sebaurčenie,
zameriavajú sa skôr na kontrolu ako na posilnenie a rešpekt
– to vedie často k predlžovaniu kontraktu s klientelou a k
neefektívnej práci

Špecializované služby/prístupy stavajú na podpore,
posilnení, dôvere a rešpekte ženy – sú opakom
kontrolujúceho a ponižujúceho správania násilného muža;
dôsledkom je opätovné nadobudnutie kontroly ženy nad
vlastným životom a vyššia nezávislosť od kohokoľvek

Neberie sa do úvahy reálne ohrozenie ženy a jej detí na
zdraví a živote - dôsledkom môže byť ťažké ublíženie na
zdraví až zavraždenie ženy a jej detí

Špecializovaný
prístup
predpokladá
špecializáciu
odborných pracovníčok a používanie napr. postupov na
identifikáciu násilia a odhad nebezpečenstva, aby bolo
možné robiť intervencie, ktoré neohrozia ženu a jej deti,
ale vedú k zvýšeniu bezpečia. Špecializácia je prevenciou
násilia na ženách.

Pri všeobecnom prístupe sa ženám často neverí,
spochybňujú sa ich skúsenosti, dochádza k sekundárnej
viktimizácii - dôsledkom je ďalšie oslabenie pozície ženy,
žena je ešte viac spochybnená, odradená od vyhľadania
ďalšej pomoci
„Tam mi povedali, že to nie je násilie“. Dochádza
k posilneniu násilného muža.

Špecializácia znamená znalosť danej problematiky,
vrátane poznania, že skúsenosti žien s násilím sú neustále
spochybňované a bagatelizované; uplatňuje sa preto
presne opačný prístup – žene veríme a jej skúsenosti
nespochybňujeme :„To čo zažívate je násilie“, zámerne a
vedome sa vyhýbame sekundárnej viktimizácii

Príčiny problémov ženy sa vidia v jej „zlých rozhodnutiach“,
akoby ona bola zodpovedná za násilie, ktoré muž pácha;
dokonca sa očakáva, že žena má násilie sama zastaviť,
napr. ak bude asertívna alebo inak s násilným mužom
komunikovať („Žena sa musí sama ohradiť a zastaviť
násilie“)

Špecializácia prístupu znamená aj aplikáciu poznatkov o
príčinách násilia (nerovnosť medzi mužmi a ženami), teda
že žena je často v pozícií, ktorá jej neumožňuje zasiahnuť,
alebo jej akýkoľvek zásah by situáciu ešte viac zhoršil
alebo ohrozil ju a jej deti.

Predpokladá sa rovnocennosť partnerského alebo
manželského vzťahu - problém je potom definovaný ako
matrimoniálny vzťahový problém, alebo manželské
nezhody/konflikt; dôsledkom sú nesprávne zvolené metódy
pomoci žene, napr. párová terapia, mediácia, rodinná
terapia a pod.

Špecializovaný prístup stavia na poznaní, že vzťahy medzi
manželmi/partnermi a v rodine nie sú rovnocenné a ženy a
deti sú v podriadenej a znevýhodnenej pozícií v súčinnosti
s ostatnými systémovými nastaveniami rodového režimu.
Násilné správanie muža voči žene a deťom nie je
vyústením a nezvládnutím manželského konfliktu, ale
zneužitím moci – dominancie a lepšieho postavenia muža
v rodine a spoločnosti.

Ak služby nie sú špecializované, potom nie sú rozoznané
dopady násilia, príčiny sú zamieňané za symptómy ( napr.
alkoholizmus ženy)

Špecifický prístup umožňuje identifikáciu násilia a
zohľadňuje možné dôsledky – dopady na zdravie a životy
žien. Napríklad ku alkoholizmu ženy, ktorá zažila násilie,
sa pristupuje ako k symptómu neliečenej traumy z násilia,
a nie ako príčine jej problémov.

Všeobecný prístup v prípadoch násilia na ženách často
vedie ku diletantizmu a následne k ohrozeniu bezpečia žien;
príkladom je prístup niektorých súdnych znalcov a znalkýň,
ktoré poškodzujú ženy neznalosťou problematiky,
neuvádzaním metód ako bola daná psychiatrická
diagnostika získaná s výraznou viktimizáciou žien; polícia
zase sleduje pri vyšetrovaní násilia znak „syndróm týranej
ženy“, pričom takáto diagnóza v MKCH neexistuje;
“syndróm
týranej
ženy”
sa
často
využíva
aj
v súdnoznaleckej praxi; dokonca súdy často pýtajú správu o
potvrdení či nepotvrdení, či žena trpí týmto syndrómom.

Špecializácia služieb a prístupov na problematiku násilia
páchaného na ženách a ich deťoch znamená špecializáciu
v zmysle odbornosti, podobne ako je to v ktorejkoľvek inej
profesii. Aj v zdravotníctve sú špecializácie, napr. pri
neurologických ochoreniach vás vyšetrí neurologička
alebo neurológ, a nie zubár či zubárka; keď máte
problémy s pečeňou, tak idete ku urológovi alebo
urologičke; podobne by mali byť špecializované aj všetky
profesie podieľajúce sa na riešení prípadu napr. polícia,
súdy, znalkyne a znalci, vyšetrovatelia a vyšetrovateľky a
pod.

Nešpecializované krízové ubytovanie žien s deťmi, napr. v
zariadení núdzového bývania či krízové centrum potom
nerieši násilie, nevedia identifikovať formy a vzorce násilia,
nechápu potom zmysel utajeného bývania („V niektorých
zariadeniach ženy zamykajú, odoberajú sa im mobily“)

Špecializované bezpečné ubytovanie pre ženy zažívajúce
násilie a ich deti má svoj vlastný systém bezpečnostných
pravidiel (napr. ochrana pred vniknutím násilného muža,
pravidlá utajenosti a poskytovania informácií o výskyte
ohrozenej ženy a jej detí)

Zdroj: Na základe poznatkov špecializovaných ženských organizácií podieľajúcich sa na tvorbe Štandardov
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Špecializácia služieb a prístupov znamená aj reflektovanie potrieb žien zažívajúcich násilie
vzhľadom na meniacu sa dynamiku násilného vzťahu, zmenu situácie; špecializácia teda
spočíva aj v pružnom reagovaní na nové potreby žien, voľbe vhodnej a rýchlej intervencie; z
toho dôvodu je potrebná určitá miera autonómnosti špecializovaných organizácií, ktoré
nie sú zväzované pravidlami a nariadeniami verejnej správy, sú autonómne vo svojom
riadení a rozhodovaní; najlepšou právnou formou je preto mimovládna organizácia
(MVO).192
Zároveň platí, že aj na Slovensku najväčšou expertízou a špecializovanými skúsenosťami
disponujú ženské mimovládne organizácie, ktoré už dlhodobo vyvíjajú, overujú a uplatňujú
špecializované prístupy intervencie v prípadoch násilia páchaného na ženách; viaceré
z nich uplatňujú aj rodový či feministický prístup (viac v kapitole 2.2,) Pritom medzinárodné
skúsenosti a prax naznačujú, že služby poskytované špecializovanými ženskými MVO
najviac zodpovedajú potrebám žien.193 Ženské mimovládne organizácie sú flexibilnejšie
v spôsoboch, ktorými poskytujú pomoc, a ženy, ktoré zažili násilie, majú menej zábran
obrátiť sa na mimovládnu organizáciu, ako na štátny úrad.194 Preto by ženské MVO mali byť
uznané a podporované aj vládou Slovenskej republiky. Služby poskytované autonómnymi
ženskými špecializovanými organizáciami sa ukázali ako najefektívnejšie a najcitlivejšie pri
pomáhaní ženám (Kelly, Dubois, 2008).
Úlohu autonómnych mimovládnych organizácií zdôrazňuje aj Istanbulský dohovor v čl. 9,
v ktorom zaväzuje zmluvné strany, aby uznávali, podnecovali a podporovali na všetkých
úrovniach prácu relevantných mimovládnych organizácii. Ustanovenie vychádza z poznania,
že v mnohých krajinách väčšinu služieb pre obete násilia páchaného na ženách poskytujú
mimovládne organizácie (napr. systém pomoci v Rakúsku, Nemecku).195 Špecializované
mimovládne organizácie, svojím dlhodobým pôsobením a fokusovaním na túto problematiku,
naakumulovali počas svojho pôsobenia množstvo empirických poznatkov a nezameniteľnú
expertízu. Viaceré majú dlhú tradíciu v poskytovaní krízovej intervencie spojenej
s bezpečným miestom (v bezpečných ženských domoch), právneho a psychologického
poradenstva, v prevádzkovaní krízových liniek a ostatných kľúčových služieb pomoci ( COE,
2011b).196

192

Opakom sú organizácie – subjekty, ktoré podliehajú vysokej miere inštitucionalizácie, vysokej miere kontroly
zo strany štátnych či samosprávnych úradov, vyznačujú sa vysokou mierou administratívneho zaťaženia;
v konečnom dôsledku takéto inštitucionalizované subjekty sa unifikujú a strácajú svoju autonómnosť
a špecifickosť, snažia sa vyhovieť pravidlám financovania a kontroly, čím strácajú svoju pružnosť v reagovaní na
rozmanité a meniace sa potreby žien. K nežiaducej prílišnej inštitucionalizácií organizácií dochádza aj
v dôsledku nešpecifickej akreditácií podľa neadekvátneho zákona, tlakom na profesionalizáciu získaním
neprimeraného formálneho vzdelania a pod. Inštitucionalizácia organizácií je kontraproduktívna a znemožňuje
efektívne reagovať na meniace sa potreby žien zažívajúce násilie.
193 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, Výkladová
správa, ods. 132
194 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf
195 Mesochoritisová, A, (ed), a kol., 2014, Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR,
Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy.
196 COE, 2011b, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and
domestic violence, Explanatory Note. dostupné na: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm
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5.4. RÔZNORODOSŤ A SPRAVODLIVÝ PRÍSTUP
Princíp rôznorodosti a spravodlivého prístupu vychádza z poznania, že násilie môže
zažívať každá žena bez ohľadu na vek, etnicitu, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu,
náboženskú príslušnosť, a pod. a že každá žena v zmysle nediskriminácie má mať prístup
k špecializovaným službám podpory a ochrany.
Rôznorodosť sa vzťahuje na:
● rôznorodosť žien a rôznorodosť ich potrieb = dôležité je uvedomiť si, že
v cieľovej skupine žien, ktoré zažívajú násilie, sú podskupiny žien, ktoré sa vyznačujú
osobitnými charakteristikami a zasluhujú si osobitnú pozornosť; takýmito
podskupinami sú napríklad rómske ženy, ženy so zdravotným postihnutím, staršie
ženy, ženy z vidieckeho prostredia, ženy migrantky a ich deti, ženy samoživiteľky a
ženy s viac ako tromi deťmi a pod.; z osobitných charakteristík vyplývajú potom
osobitné – špecifické potreby žien, ktoré sú odrazom často viacnásobného
znevýhodnenia a s kumulatívnym účinkom; uplatňovaním princípu rôznorodosti žien,
ktoré môžu zažívať alebo byť ohrozené násilím potom vyplývajú aj osobitné postupy
vyhľadávania, spôsob akým sú informácie o ponuke služieb poskytované a šírené
( napr. pre ženy nehovoriace slovenským jazykom), odborné znalosti o špecifických
potrebách žien ohrozených násilím, napr. dostupnosť služieb pre ženy z vidieckeho
prostredia,
● rôznorodosť druhov násilia, ktoré ženy môžu zažívať = na Slovensku sa
najväčšia pozornosť venuje násiliu na ženách v intímnych vzťahoch ( počas svojho
života fyzické a sexuálne násilie zo strany svojho partnera zažilo 23% žien) 197, menej
už sexuálnemu násiliu zo strany ne-partnera ( počas svojho života zažili znásilnenie
alebo inú formu sexualizovaného násilia 4% slovenských žien);198 objavujú sa však aj
nové - špecifické druhy násilia, ako je napríklad násilie cez nové technológie
(kybernetické násilie, napr. preniknutie do emailovej schránky, sledovanie cez mobil,
umiestňovanie intímnych fotografií ženy na internete a následné vydieranie), stalking,
alebo mrzačenie ženských pohlavných orgánov pod.
Z dôsledne uplatňovaného princípu rôznorodosti a spravodlivého prístupu vyplývajú kľúčové
charakteristiky poskytovania špecializovanej ochrany a podpory:
a) bezplatnosť služieb – zásada bezplatnosti sa opiera o východiská násilia
páchaného na ženách ako ľudskoprávneho problému, formy diskriminácie žien,
porušenie ich práv na život bez násilia a vnímanie násilia ako príčiny a dôsledku
nerovného postavenia žien v spoločnosti; ženy nenesú zodpovednosť za násilie,
ktoré sa na nich pácha a preto nie je dôvod aby za ochranu a pomoc platili;
analogicky ani banka neplatí za to, že bola vykradnutá; práve naopak judikatúra
ESĽP jednoznačne kladie na štát povinnosť proaktívne zabezpečiť dostatočnú
ochranu ženám pred násilím, prípadne aj ich deťom, a ak štát v splnení tejto
povinnosti zlyhá, ESĽP môže poškodenej žene priznať aj finančné odškodnenie,
ktoré je štát následne povinný jej zaplatiť zo štátneho rozpočtu (viac v kapitole 4.1.);

197
198

Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
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znášanie nákladov za ochranu a podporu, ktoré žena potrebuje v dôsledku toho, že
je bitá, znásilnená alebo psychicky týraná je nemorálne.
Bezplatnosť služieb sa ukazuje ako kľúčová pre zabezpečenie prístupu k pomoci
každej žene aj na základe nasledovných skúseností špecializovaných ženských
organizácií:
 ženám sa často odchodom z násilného vzťahy výrazne zvyšujú náklady na
zabezpečenie základných potrieb (hľadanie nového zamestnania, školy pre deti,
prípadne náklady na liečbu zo zranení, súdne poplatky, trovy súdnych konaní a
pod.),
 násilný partner alebo manžel často na deti a domácnosť neprispieva a žena
často nemá dostatočnú hotovosť či disponibilný finančný obnos, prípadne prístup
ku majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve alebo financiám,199
 bezplatnosť národnej telefonickej linky sa ukázala ako relevantná pre tie ženy,
ktoré v dôsledku excesívnej kontroly zo strany násilného muža nemajú
dostatočný kredit na telefón, alebo sú ich výdavky kontrolované, prípadne si
nemôžu dovoliť dlhší hovor z dôvodu nízkeho príjmu,
 násilní muži sa často snažia kontrolovať alebo obmedziť finančný príjem ženy a
status zamestnankyne; niekedy ekonomické násilie pokračuje aj po rozchode;
20% žien zažilo postseparačné ekonomické násilie, formou ničenia majetku,
diskreditácie ženy u zamestnávateľa, vlámaním do bytu, snahou kontrolovať
financie ženy a pod. (Kelly, Sharp, 2015, s. 50).
„Veci ktoré robil po rozvode boli 100-krát horšie ako pred rozvodom, postupne rozširoval
svoje formy zneužívania tým, že mi zobral kreditnú kartu a podobné veci.“ (Žena so
skúsenosťou s násilím, v Kelly, Sharp, 2015, s. 50)
Ženy často v dôsledku rozbíjania nábytku a zariadenia násilným mužom majú osobitné
výdaje, niektoré musia dokonca odísť zo zamestnania, čím sa ešte viac znížia ich príjmy: „V
podstate vybuchoval každý tretí alebo štvrtý mesiac, rozbil pár okien a zmizol... počula som
rozbitie okna a mala som telefón pod vankúšom a čo je smutné, kým som išla spať, tak som
mala navolené núdzové číslo, tak by som len stlačila gombík predtým ako som išla spať.“
(Žena so skúsenosťou s násilím, v Kelly, Sharp, 2015, s. 50)

b) dostupnosť služieb vzhľadom na
● geografické rozloženie - špecializované organizácie poskytujúce rôznorodú
podporu a ochranu sú rovnomerne geograficky rozložené na území Slovenskej
republiky, aby neboli „biele miesta“ – regióny, kde nie je žiadna špecializovaná
organizácia; dostupnosť služieb vzhľadom na regionálne rozloženie je potom
úzko spätá s dopravnou infraštruktúrou,
● kapacitu služieb - počet špecializovaných organizácií je primeraný vzhľadom na
počet žien, ktoré zažívajú násilie a druh konkrétnej ochrany a pomoci reflektujúci
potreby žien; počet špecializovaných organizácií a ich kapacity sa odvíja:
○ odrelevantnej populácie žien (aj vzhľadom na rôzne demografické skupiny
žien ako sú rómske ženy, ženy maďarskej národnosti, počet migrantiek a
pod), prevalenčných dát (počtu - podielu populácie žien zažívajúcich
199

V mnohých prípadoch žena prichádza o bývanie, keďže musí utekať pred násilníkom, on paradoxne ostáva
bývať v spoločnom byte. Cesta k vysporiadaniu majetku je zdĺhavá, ide o mesiace, niekedy roky.)
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alebo ohrozených násilím), monitoringu – odhadu nedostatkovosti služieb
(počet žien, ktoré potrebovali pomoc, avšak z kapacitných dôvodov boli
odmietnuté),
○ od reflektovania, že ženy často potrebujú pomoc a ochranu aj svojich detí;
kapacita sa preto odvíja aj od odhadu počtu detí žien, ktoré sú ohrozené
alebo zažívajú násilie; v tejto súvislosti sa uvažuje o „rodinných miestach“,
keď na jednu ženu sa odhadujú 1 – 2 deti, celkovo teda 2,5 osoby ( pre
odhad potrebnej kapacity služieb je možné vziať do úvahy aj rôznorodosť
počtu detí pre jednotlivé osobitné skupiny žien, napr. ženy
z marginalizovaného prostredia, ktoré v dôsledku nedostatku prístupu
k informáciám, adekvátnym a bezpečným prostriedkom reprodukčného
zdravia môžu mať viac detí),
○ od vnútornej kapacity jednotlivých organizácií vzhľadom na počet
odborných poradkýň, ich časovej kapacity aj kapacity
ostatného
odborného a iného personálu (v súčinnosti s dodržiavaním princípu
bezpečia organizácie a jednotlivých žien pomáhajúcich iným ženám a
prevencii pred vyhorením)
● časovú neobmedzenosť - špecializovaná ochrana a podpora pre ženy
zažívajúce násilie je časovo neobmedzená:
o pri prvom kontakte – vyhľadanie pomoci; vybrané druhy ochrany a
podpory by mali byť dostupné nepretržite, teda počas celého dňa (24
hodín), 7 dní v týždni počas celého roka (365 dní); ide najmä
o celonárodnú špecializovanú národnú telefonickú linku a prípadne
dištančné poradenstvo cez internet.
o v prípade akútnej krízovej situácie je nutné, aby boli dostupné aj
špecializované poradne a bezpečné ženské domy (umiestnenie – ukrytie
ženy s deťmi vzhľadom na odhad nebezpečenstva v ktorýkoľvek deň a
hodinu, a pod.).
Dôsledné uplatňovanie princípu spravodlivého prístupu a rôznorodosti žien a ich potrieb
znamená dostupné služby pre každú ženu a zároveň aj dostatočné a stabilné
financovanie ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie a ich detí.
„Rozpočet je úplne nepostačujúci – máme veľké deficity, problémy – ak to beriem čisto na
služby.... Z nášho pohľadu systém financovania služieb pre ženy zažívajúce násilie
neexistuje. V rámci systému sociálnych služieb sú to nestabilné, neisté a hlavne absolútne
nepostačujúce zdroje. Veľmi problematické z hľadiska udržateľnosti služieb a už vôbec
nehovoríme o nejakom rozvoji, ktorý je potrebný.“ (komentár štatutárky ženskej mimovládnej
organizácie na Slovensku).
„Poradenské služby sú úplne bezplatné. Z kapacitných dôvodov museli v ostatných 2 rokoch
pomerne často odmietnuť klientku. Limit na poskytovanie poradenských služieb nie je
stanovený – čo má vplyv na kapacitu a počet nových klientok“ (v Holubová, Filadelfiová,
2012, Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska
európskych štandardov.)
"Spoplatnenie násilníkov – zaviesť daň za násilie a zasielanie faktúry za spôsobené škody –
ujmu za násilie; Časť dane z alkoholu vyčleniť na ochranu žien pred násilím a poskytovanie
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pomoci; Násilník v base by mal mať povinnosť pracovať
a splácať náklady na
odškodnenie obetí; Náklady na násilie hradiť zo zisku z predaja zbraní....“ (Z analýzy
návrhov tímu expertiek na tvorbu Štandardov ako financovať špecializované služby).

5.5. PRÁVNE ZASTUPOVANIE A OBHAJOBA PRÁV ŽIEN
Princíp právneho zastupovania a obhajoby práv žien vyplýva z vnímania násilia na
ženách ako formy diskriminácie, porušovania práv žien a ich detí a v mnohých prípadoch
ako trestný čin. Uplatňovanie princípu znamená zaujať jasný postoj a odsúdenie násilia na
ženách a ich deťoch vo všetkých jeho formách. Násilie je neospravedlniteľné a zodpovedný
je ten, kto ho pácha (pozri kapitolu 5.10).Princíp právneho zastupovania a obhajoby práv
žien znamená, že pracujeme v záujme žien a ich detí, pristupujeme k násiliu ako rodovo
podmienenému násiliu, zohľadňujeme ľudskoprávne, feministické a rodové východiská
nazerania na násilie na ženách.
Systémová úroveň
Pozitívnym príkladom uplatňovania princípu obhajoby práv žien je strategické vedenie
súdnych sporov, tzv. strategická litigácia. Jedná sa o vedenie súdnych sporov často
podporované mimovládnymi organizáciami aktívnymi v oblasti porušovania ľudských práv,
v snahe dosiahnuť súdne rozhodnutie, ktoré bude mať dopad nielen na konkrétnu osobu,
ktorej sa spor týka, ale aj širší spoločenský dopad, napr. na zmenu určitej praxe, legislatívy,
vládnych politík, či zmobilizuje verejnosť a vyvolá celospoločenskú diskusiu o danom
probléme. V prípadoch rozhodnutí medzinárodných súdov a inštitúcií môžu mať takéto
rozhodnutia dopad nielen vo vzťahu k štátu, ktorého sa priamo týkajú, ale aj vo vzťahu
k iným štátom, ktoré sú súčasťou daného mechanizmu, napr. v prípade rozsudkov ESĽP
členských štátov Rady Európy, v zmysle uplatňovania princípu „Raz súd rozhodol takto,
podobne rozhodne aj druhýkrát.“ V oblasti násilia páchaného na ženách je možné
považovať za takýto prípad rozsudok ESĽP v prípade Kontrová proti Slovenskej republike.
Prípad je známy aj ako tzv. „Tušická tragédia“,200 ktorá zmobilizovala spoločnosť a vyvolala
tlak na políciu vo vzťahu k zmene praxe a postupov pri prijímaní oznámení týkajúcich sa
prípadov násilia páchaného na ženách.
Ženy, ktoré zažili násilie, potrebujú, aby obhajoba ich práv bola nevyhnutnou súčasťou
komplexnej špecializovanej ochrany a podpory, aby bola súčasťou počas celého procesu,
koordinovaných intervencií a dlhodobej podpory.201 Súčasné legislatívne nastavenia
v oblasti sociálnych služieb nevnímajú právne poradenstvo, právne zastupovanie či
obhajobu práv žien ako súčasť sociálnych služieb. V prípadoch najzávažnejšieho fyzického
alebo sexuálneho útoku zo strany partnera vyhľadalo na Slovensku právnu pomoc len 9%
žien (FRA, 2012).
K zlepšeniu systémového nastavenia, ktoré by napomohlo uplatňovaniu princípu právneho
zastupovania a obhajoby práv žien je aj implementácie Smernice EP a Rady 2012/29/EÚ
200

Council of Europe, 2007, CASE OF KONTROVÁ v. SLOVAKIA
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/caselaw/CASE%20OF%20KONTROVA%20v.%20SLOVAKIA.pdf
201 Logar, R., 2004, Mosty pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci ( Manuál na účinnú spoluprácu
medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia), WAVE
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z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany
obetí trestných činov.202 Smernica vymedzuje konzistentne s medzinárodnými dokumentmi
rodovo podmienené násilie aj násilie na ženách, vymedzuje ako a za akých podmienok
môžu obete získať prístup k právnemu poradenstvu, právnej pomoci a akémukoľvek inému
druhu poradenstva (čl 4., ods. 1., písm. d). Podmienky prístupu k právnej pomoci, procesné
podmienky a poskytnutie možnosti náhrady nákladov spojených s účasťou obetí na trestnom
konaní majú byť upravené vnútroštátnym právom. (čl. 13 a čl.14)203
Podľa článku 57 Istanbulského dohovoru „Zmluvné strany ustanovia právo na právnu pomoc
a bezplatnú právnu pomoc pre obete za podmienok ustanovených ich vnútroštátnymi
právnymi predpismi.204, 205
Centrá právnej pomoci neposkytujú bezplatnú právnu pomoc v trestných veciach, iba
v občiansko-právnych konaniach. Aj poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v občianskoprávnych veciach Centrami právnej pomoci má viacero úskalí:
● žena musí preukázať, že nemá dostatočné prostriedky – preukazovanie prostriedkov
môže byť v prípadoch násilia na ženách problémom vzhľadom na kontrolu financií a
obmedzovanie príjmov zo strany násilného muža aj počas post-separačného
obdobia (viac pozri princíp 5.4.) ; celkovo je tu porušený princíp bezplatnosti ochrany
a podpory žien zažívajúcich násilie z dôvodu, že násilie na ženách je formou
diskriminácie žien, porušenie ich práv na život bez násilia a z dôvodu vnímania
násilia ako príčiny a dôsledku nerovného postavenia žien v spoločnosti; ženy
nenesú zodpovednosť za násilie, ktoré sa na nich pácha a preto nie je dôvod aby za
ochranu a pomoc platili,
● Centrum právnej pomoci nemá špecializovaných odborníkov a odborníčky, ktorí/é sú
schopní/é poskytovať strániace poradenstvo pre obete násilia páchaného na ženách
a zohľadňovať špecifické potreby žien, vrátane bezpečia (“Panie sa sťažujú na
nekvalitu právnej pomoci, odbíjanie, komplikované podmienky, právnici a právničky
nemajú kontakt s témou”206); špecializácia v rámci systému CPP nie je možná,
● systém Centier právnej pomoci je preťažený, prtiom delegovaná agenda sa rozširuje
bez navyšovania kapacít alebo financií.
Problematické je aj celkové nastavenie právnej pomoci, fungujúce na princípe: “Ja viem
najlepšie, čo je pre Vás dobré”, v zmysle nerešpektovania a nevychádzajúc z potrieb žien,
202

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú
minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové
rozhodnutie Rady 2001/220/SVV, dostupné na: http://www.jasr.sk/files/Smernica_EP_a_rady_2012_29_EU_z_25_10_2012.pdf
203 V čase prípravy Štandardov boli získané informácie, že sa upustilo o transpozícii smernice cez osobitný
zákon, ale príslušné ustanovenia budú doplnené do jednotlivých zákonov.
204 Súčasná právna úprava zabezpečuje právo na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci pri uplatňovaní nárokov
na náhradu škody v rámci trestného konania (§ 47 ods. 6 Trestného poriadku), ako aj v rámci občianskeho
súdneho konania, a to prostredníctvom Centra právnej pomoci za podmienok ustanovených zákonom č.
327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č.
586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014, Analýza Istanbulského
dohovoru vo svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy , s. 192.)
205 Podľa § 47 ods. 6 Trestného poriadku poškodenému alebo poškodenej, ktorý uplatňuje nárok na náhradu
škody a nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil alebo uhradila náklady s tým spojené, môže v prípravnom
konaní po vznesení obvinenia na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom aj bez
návrhu predseda senátu ustanoviť zástupcu z radov advokátov, ak to považuje za potrebné na ochranu záujmov
poškodeného; posledná veta odseku 2 platí primerane. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí
poškodená či poškodený preukázať (Mesochoritisová, A, (ed), a kol., 2014, Analýza Istanbulského dohovoru vo
svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy, s. 192)
206 Na základe skúseností špecializovanej ženskej organizácie.
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selekcie informácií alebo ignorovania násilia ako takého. Protistrana – násilný muž má
zväčša viac finančných prostriedkov na kvalitné a špecializované právne zastupovanie
( “Peniaze a lepšia špecializácia ich z toho vyseká”).207 V niektorých prípadoch sa ženy
zastupujú samé, čo môže byť vnímané ako súčasť ich posilnenia a prebratia kontroly nad
svojim životom.
Z horeuvedených dôvodov ženy zostávajú často bez právnej pomoci a právne
zastupovanie je pre nich nedostupné. V dôsledku toho môžu zostávať ženy často
dlhodobo v násilnom vzťahu a ohrozené násilím. Nedostupnosť právnej pomoci pre veľký
počet žien zažívajúcich násilie možno označiť ako systémové – štrukturálne násilie, keď
násilie zostáva nepotrestané a štát si nesplnil svoju pozitívnu povinnosť nastaviť systém
ochrany a podpory tak, aby si ženy mohli uplatniť svoje práva (viac v kapitole 4.1.).
Úroveň špecializovaných organizácií
Právna pomoc, právne zastupovanie, ktoré by bolo bezplatné, špecializované a dostupné
pre každú ženu, ktorá zažíva násilie je zabezpečené nasledovne:
● špecializovaná právna pomoc je integrálnou súčasťou špecializovaného poradenstva
pre ženy zažívajúce násilie,
● výhodou je poskytovanie služieb na jednom mieste, právnička je na danú
problematiku scitlivená a špecializovaná,
● pri trestnom konaní môže byť splnomocnenkyňou poškodenej aj poverená
zamestnankyňa špecializovanej organizácie poskytujúcej podporu ženám, právna
pomoc môže byť súčasťou aj mobilných a vyhľadávacích služieb,
● ak právnička úzko spolupracuje so špecializovanou organizáciou, zvyšuje to kvalitu
poskytovanej právnej pomoci (napr. možnosť ustriehnuť všetky lehoty, spolupráca so
špecializovanou poradkyňou, hĺbková znalosť prípadu a pod.),
● podmienkou nastavenia právnej pomoci ako súčasti činnosti špecializovanej
organizácie je dostatočné a stabilné finančné krytie,
● v prípade, ak by špecializovaná organizácia chcela viesť súdne konania pred
medzinárodnými súdmi či inštitúciami proti štátu a zároveň by bola financovaná
štátom, došlo by ku konfliktu záujmov a mohla by hroziť strata autonómnosti
organizácie.
Úroveň individuálneho prípadu
Neuplatňovaním princípu právneho zastupovania a obhajoby práv žien sa ženy zažívajúce
násilie nedovolajú pomoci a spravodlivosti, ich skúsenosť s násilím je stále spochybňovaná,
muž nie je za svoje (často opakované) násilie potrestaný a braný na zodpovednosť (“Nič
sa mu nestane, prejde mu to, žije ďalej”,208) čo je porušenie ďalšieho princípu (viac pozri
kapitolu 5.10). Reakcie žien na nepotrestanie muža za násilie môžu byť potom rôzne, od
odradenia žien vyhľadať ďalšiu pomoc, spomaliť, dokonca zmariť proces uzdravovania
z násilia až po permanentný pocit vnútorného ohrozenia (pocit vnútorného bezpečia nie je
nikdy nadobudnutý – viac pozri kapitolu 5.2.).
V niektorých prípadoch bolo zaznamenané, že žena nesplnila podmienky na získanie
právnej pomoci, ale násilný muž áno: “Tak teda fakt neviem, prečo je pre páchateľov

207
208

Na základe skúseností špecializovanej ženskej organizácie.
Na základe skúseností špecializovanej ženskej organizácie.
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jednoduchšie získať právnu pomoc, ale tak sa mi to naozaj zdá.” (Žena so skúsenosťou
s násilím, v Kelly, Sharp, 2015, s. 116).

5.6. POSILNENIE ŽIEN
Posilnenie – empowerment je princípom aj cieľom podporných služieb pre ženy zažívajúce
násilie. Princíp posilnenia – empowerment sa vzťahuje na:
● rešpektovanie integrity ženy,
● poskytnutie takých informácií a podpory, ktoré žene umožnia prijať informované
rozhodnutia,
● prístup žien a ich detí ku opatreniam a službám, ktoré minimalizujú dopady násilia.
Posilnenie je v širšom slova zmysle otváranie a získanie nových možností a príležitostí.
Posilnenie umožňuje žene byť opäť alebo viac autonómnou a nezávislou, vrátane
ekonomickej nezávislosti.209
Posilnenie je zároveň etablovanou metódou sociálnej práce a používaných konceptom
v psychologickom poradenstve. Filozofia posilnenia vychádza z feministickej teórie a
poznania, že ženy sú počas násilného vzťahu vystavené moci a kontrole muža, so ženami
sa zaobchádza bez rešpektu a proti ich vôli, ženy strácajú samé seba, sebaúctu, istotu
(„Som normálna“) a spojenie s inými ľuďmi. Muž so ženou zaobchádza ako s niekým, koho
hodnota je nižšia ako hodnota iných ľudí. Skúsenosť s násilím znamená poškodenie
vnímania samej seba, dôvery a kontaktu s inými ľuďmi.210 Posilnenie v oblasti násilia
páchaného na ženách zohľadňuje dynamiku násilného vzťahu, uplatňuje rodovú analýzu a
koncept moci, zohľadňuje vlastné stratégie žien v násilí.211
Na úrovni špecializovanej ženskej organizácie ide o rozvíjanie a udržiavanie „kultúry
posilnenia“ nasledovnými prostriedkami:
● na úrovni jazyka ide o pomenovanie násilia násilím a ukotvením skúsenosti žien
v kognitívnom rámci moci a kontroly muža nad ženou,
● používame jazyk, ktorý je pre ženu neviktimizujúci, ženu neobviňuje z násilia, ktoré
zažívala,
● pomáhame žene pomenovať vlastnú skúsenosť s násilím, spoznať svoje práva
uvedomiť si vlastné potreby (v spojení s bezpečím ženy a jej detí),
● formujeme prostredie organizácie/zariadenia tak, aby sme ženu so skúsenosťou
s násilím neizolovali a predchádzali jej sociálnemu vylúčeniu,
● prevenciou sociálneho vylúčenia môže byť aj pomoc pri hľadaní zamestnania alebo
vzdelávanie, ak to žena potrebuje,
209

Posilnenie je proces zvyšovania osobnej, medziľudskej ako aj politickej moci, aby mohol jednotlivec začať
vyvíjať aktivity /konať tak, aby zlepšil svoju životnú situáciu ( Gutierrez, Lorraine M, Working with Women of
Color: An Empowerment Perspective, Social Work; Mar 1990; 35, 2; Research Library, pg. 149). Posilnenie je
metóda sociálnej práce používaná aj v prípadoch žien zažívajúcich násilie (napr. Noël Bridget Busch and
Deborah Valentine, Empowerment Practice: A Focus on Battered Women, Affilia Spring 2000, 15: 82-95,
doi:10.1177/08861090022093840)
210 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf
211 Psychologické prístupy ako je sanácia rodiny či mediácia neuplatňujú rodovú analýzu a preto môžu byť pre
ženy škodlivé. Nezohľadňuje sa nerovnocenný a mocensky nerovný vzťah medzi ženou a zneužívateľom násilným mužom.
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prizývaním ženy na participáciu v rozvoji a hodnotení služieb (viac v kapitole 5.7.),
zapájanie žien po vyriešení svojej situácie a dostatočného posilnenia do širšieho
procesu obhajoby práv žien a spoločenskej zmeny (viac pozri kapitolu 5.12),
pozývaním žien do kampaní na zvýšenie informovanosti a povedomia o násilí.

Posilnenie ako metóda sociálnej práce je postavená na korektívnej skúsenosti, obnove
dôstojnosti ženy a uvedomovaní si svojich práv a potrieb. Nedodržiavaním princípu
posilnenia a používanie iných psychologických prístupov môže mať za následok, že sa
žena bude opakovane vracať do násilného vzťahu.212
Princíp posilnenia je spojený s bezpečím. Posilňujeme vždy s dôrazom na bezpečie
ženy. Zároveň považujeme ženu za expertku na jej život a uznávame jej stratégie bezpečia
a prežitia. Ak doteraz prežila, tak používala úspešné stratégie. Preto krízová intervencia
musí byť určovaná – limitovaná podľa ženy, ktorá má najvyššiu odbornosť na to, čo je pre ňu
bezpečné.213
Posilnenie je nielen princípom poskytovania špecializovanej podpory, ale aj cieľom
poradenského procesu. Cieľom posilnenia ženy so skúsenosťou s násilím je, aby prevzala
kontrolu nad svojím životom a žila sebaurčujúci život nezávisle od svojho partnera/manžela.
Sledovaním cieľa posilnenia je špecializovaná podpora a ochrana kratšia, efektívnejšia a
menej nákladná. Zároveň je posilnenie ženy aj prevenciou ďalšieho násilia.214
Špecializované ženské organizácie posilňujú aj vonkajšie prostredie, bezprostrednú
komunitu v ktorej pôsobia, ale aj širšiu spoločnosť:
● predstavujú a sú vzorom nenásilného, nehierarchického, autonómneho
a
solidárneho ženského prostredia,
● zvyšujú povedomie o násilí na ženách využívajúc rodovú analýzu,
● vzdelávajú a vykonávajú prácu v oblasti prevencie násilia na ženách,
● šíria jasný odmietavý postoj k násiliu215 (viac pozri princíp Spoločenská zmena v
kapitole 5.12.).

5.7. PARTICIPÁCIA ŽIEN NA ROZVOJI A RIADENÍ SLUŽIEB
Východiskom je premisa, že všetky služby vychádzajú z potrieb a záujmov žien so
skúsenosťou s násilím a ich detí. Iba tak je možné dosiahnuť bezpečie, posilnenie žien a
spoločenskú zmenu, t. j. hlavné ciele podporných služieb. Táto premisa nie je len frázou,
ale premieta sa do princípu participácie žien so skúsenosťou s násilím. Preto „užívateľky“
212

Metóda posilnenia nezaručuje, že sa žena nebude vracať do násilného vzťahu. Na jej rozhodnutia vplývajú aj
iné faktory ( viac pozri konceptuálny rámec v prílohe)
213 Existujú aj výnimky, keď sú ženy už v stave silnej závislosti a podriadenosti v dôsledku dlhoročného násilia, že
strácajú schopnosť odhadu nebezpečenstva – vtedy záleží na odborníčke zo špecializovanej poradne, aby to
odhalila a prevzala zodpovednosť.
214 Často sa hovorí o „zacyklenosti násilia“, t. j. žena údajne vstupuje opakovane do násilných vzťahov, akoby
vždy vyhľadávala rovnaký typ násilného muža. Takéto vysvetlenie je pre ženu viktimizujúce. Žena sa mohla
opakovane stať obeťou rodovo podmieneného násilia preto, že jednoducho výskyt násilných mužov je v populácii
pomerne vysoký ( 34% žien zažilo počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie, FRA, 2012), alebo žene
nebola poskytnutá adekvátna pomoc s dôrazom na jej posilnenie v tom najširšom slova zmysle.
215 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf, s. 8
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služieb zohrávajú kľúčovú rolu pri nastavovaní, riadení a rozvoji služieb na všetkých
úrovniach.
Participáciou žien so skúsenosťou s násilím na nastavovaní a riadení služieb ochrany a
podpory sa sledujú minimálne dva ciele:
a) účasť žien je nevyhnutným prostriedkom na nastavovanie a zlepšovanie služieb kto iný, ako ženy samotné svojou spätnou väzbou, so svojimi skúsenosťami a
zhodnotením vhodnosti a kvality poskytnutých intervencií by mali byť brané do úvahy
pri kontinuálnom zlepšovaní práce nás všetkých; ak majú služby reflektovať potreby
a záujmy žien, nemôžeme to robiť bez tých, pre koho sú určené; zapojenie žien istí
zameranie služieb na ich potreby; v opačnom prípade hrozí uplatňovanie
nesprávneho a nebezpečného prístupu „ja viem najlepšie čo je pre vás dobré, my
vieme čo máte robiť“ alebo vytváranie intervencii od stola, bez overenia v praxi;
participáciou žien sa služby budujú „zdola hore“; participácia žien je prevenciou, aby
nedochádzalo k inštitucionálnemu a systémového násiliu; účasť žien so skúsenosťou
s násilím zároveň je aj vyjadrením rešpektu k autonómií ženských MVO,
b) účasť žien je súčasťou procesu ich posilnenia, prekonania traumy, nadobudnutia
opätovného kontaktu so svetom – ženy so skúsenosťou s násilím môžu byť
stigmatizované, bežní ľudia ale aj pomáhajúce profesie „konštruujú“ identity žien,
často uvažujú o ženách s predsudkami typu „ide o submisívnu ženu“, „čím muža
vyprovokovala“, „sama mala násilie zastaviť “a neberú do úvahy ako svet vidí
samotná žena (podobne ako to robí násilný muž) a udržiavajú ženy vnútorne
odcudzené od nich samotných aj od spoločnosti.216
Neuplatňovaním princípu participácie žien so skúsenosťou s násilím na nastavení a rozvoji
služieb hrozia nasledovné riziká:
(na systémovej úrovni)
● legislatíva a strategické dokumenty sú neadekvátne a tým neúčinné, pretože
nereflektujú rozmanitosť a špecifickosť potrieb žien,
● služby sú byrokratické, neflexibilné, kontrola štátu je zameraná iba na kvantitatívne
údaje, nezáujem o kvalitu,
● neakceptovanie, alebo iba alibistické zapájanie špecializovaných ženských MVO do
tvorby politík (pritom ide o relevantné, ak nie jediné organizácie s bohatými
skúsenosťami s ochranou a podporou žien),
● ak služby nezohľadňujú potreby žien, potom sa ženy musia prispôsobovať službám
alebo sa im znemožní prístup k pomoci.
(na úrovni organizácie)
● ak nebudeme zisťovať potreby žien a zapájať ich do hodnotenia organizácie, potom
hrozí strata dôvery, prerušenie kontaktu, šírenie negatívnych odporúčaní ostatným
ženám (čo môže viesť k nedostupnosti pomoci), vytvára sa zlý obraz o organizácii,
● môže viesť ku stagnácií organizácie a znižovaniu kvality poskytovaných služieb,
● ak nepoznáme potreby žien, môžeme stratiť cenné informácie, nezachytíme nové
formy násilia a meniace sa stratégie násilných mužov, meniaci sa spoločenský
kontext,

216

Logar, R., a kol. 2006, Mosty pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci ( Manuál na účinnú spoluprácu
medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia), WAVE Coordination Office, Viedeň; v preklade
Sylvie Královej vyšlo v Košiciach v roku 2007, s. 91
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●

●
●

ak hodnotenie služieb v danej organizácii budú robiť samotné poradenské
pracovníčky (a nie externá odborníčka), je vysoké riziko nezískania relevantných
informácií napr. v dôsledku toho, že pani je vďačná za poskytnuté služby a preto sa
zdráha povedať priamo, že sa jej niečo nepáči,
organizácia sa zmení na inštitúciu a preberá kontrolu nad životmi žien, iba nahradí
moc manžela/partnera,
poruší sa princíp rešpektu, úcty a posilnenia t. j. že ženy sú expertkami na svoj život
a miesto toho sa uplatní princíp „ my vieme čo máte robiť“, čím sa posilňuje závislosť
ženy od pomoci a podpory, a nepomáhame žene znovu získať kontrolu na svojím
životom.

Osobitným problémom je neakceptovaná participatívnosť, t. j. prenos požiadaviek žien so
skúsenosťou s násilím na iné inštitúcie. Vyjadrenia žien sa nezohľadňujú, nereflektujú sa
potreby detí dokonca zo zákonných obmedzení, ale aj neochoty, neobjektívneho prístupu a
nedostatočných znalostí a citlivosti zodpovedných inštitúcií. Participácia žien na zlepšení
intervencií, ich ochrany a pomoci je tak problematická a môže sa realizovať iba
obmedzeným spôsobom, cez špecializované ženské MVO.
Na systémovej úrovni uplatňovanie participácie žien na rozvoji a riadení komplexnej
podpory a ochrany znamená:
● zapracovať princíp participácie žien na nastavovaní a rozvoji služieb zo zákona,
teda zaviesť princíp do platnej legislatívy, alebo navrhnúť novú, princíp participácie
zohľadňujúcu legislatívu,
● vytváranie platforiem a mechanizmov na sieťovanie a zoskupovanie žien so
skúsenosťou s násilím (podporovať svojpomocné skupiny žien, zoskupenia na
základe spoločných záujmov),
● prizývanie žien so skúsenosťou s násilím do tvorby preventívnych balíkov, tréningov ,
tvorby strategických materiálov, komunitných plánov rozvoja služieb,
● vytvoriť priestor na to, aby demokraticky zazneli hlasy žien a mali svoju váhu cez
aktivity umožňujúce konzultáciu, diskusiu, zdieľanie informácií a implementáciu
návrhov,
● zabezpečiť účasť žien z rôzneho prostredia, s osobitnými špecifickými potrebami,
ako sú napríklad ženy so zdravotným postihnutím, ženy s jazykovými bariérami a
pod.,
● zabezpečiť, aby sa skúsenosti žien a ich potreby aj reálne premietli do stratégií,
smerníc, legislatívy, boli skutočne ich súčasťou, aby participácia žien nebola len
„dodatkom“, „povinnou, ale nechcenou jazdou“ v zmysle „bude to to dobre vyzerať“,
„môžeme potom povedať, že dokument vznikol za participácie žien“ a pod; nájsť a
zaviesť mechanizmus na premenu výstupov konzultácií na skutočné opatrenia a
zmeny v stratégiách; ženy by mali byť spätne informované o tom, ako boli ich návrhy
zohľadnené, ako sa reálne premietli do rozvoja služieb (Hague et al, in Logar, 2004,
s. 92 - 94),
● účasť žien na rozvoji služieb a riešení problematiky by mala byť súčasťou
finančného balíka (najmä uhradenie nákladov žien za ich účasť – za ich odbornú
prácu, cestovné náklady, stráženie detí, prípadné tlmočenie a pod.), vrátane
zabezpečenia kapacít na koordináciu procesu participácie žien (často je opomínané,
že aj organizovanie procesov je nákladom),
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●

zakomponovať princíp participácie do hodnotenia služieb; potrebné je však vytvoriť
celý systém externej evaluácie a vybrať vhodné metódy monitoringu alebo evaluácie
služieb prostredníctvom žien, ktoré služby využívajú.217

Na úrovni špecializovaných organizácií znamená uplatňovanie princípu participácie
nasledovné:
● organizácie/zariadenia majú demokratickú,nehierarchickú štruktúru, zamestnankyne
a ženy so skúsenosťou s násilím tvoria spoločný tím, sú partnerkami, podporuje sa
solidarita medzi ženami ako takými,
● ženy v starostlivosti organizácie sa zúčastňujú na poskytovaní a evaluácii služieb,
zavedené sú pravidelné stretnutia a iné mechanizmy, ktoré sú základom pre
participáciu žien,
● ženy v starostlivosti organizácie nie sú teda objektom intervencie, ale partnerkami,
ktorých názory na kvalitu služieb sú pre organizáciu dôležité,
● zaangažovanosť žien najmä v bezpečných ženských domoch je obzvlášť dôležitá tie nemajú byť inštitúciami, v ktorých sa životy žien riadia a kontrolujú („moc
násilného manžela či otca by nemala nahradiť iná inštitúcia“) – treba nájsť vhodnú
mieru zapojenia a „samosprávy“ života v bezpečnom ženskom dome,
● ženy a deti by sa mali zúčastňovať na rozhodovacích procesoch (napr. účasť žien v
riadiacich orgánoch, v správnej rade organizácie, ak ide o väčšiu organizáciu),
● prevádzka poradní a bezpečných ženských domov by mali obsahovať čo najmenej
presných predpisov a pravidiel (mali by byť iba rámcové, orientačné, aby
neobmedzovali osobnú slobodu žien a prispievali k ich posilneniu),218
● ženy so skúsenosťou s násilím sa môžu stať dobrovoľníčkami, prípadne
zamestnankyňami organizácie,
● potreby žien sa proaktívne a pravidelné monitorujú – organizácia má vlastný systém,
vytváraný a akceptovaný spolu so ženami.219
Ak má organizácia vyvinutý systém, ktorý proaktívne monitoruje potreby žien vo vzťahu
k službám, vie podľa toho nastavovať formy a druhy pomoci a podpory, ktorú ženy v situácii
násilia reálne potrebujú, dokáže kontinuálne rozvíjať a prispôsobovať pomoc a podporu
potrebám rôznych skupín žien.
Príkladom na rozvoj špecializovaných služieb pre ženy so skúsenosťou s násilím a ich detí
na základe výsledkov poradenských rozhovorov je zriadenie nového bezpečného ženského
domu, zavedenie novej služby - stráženie detí žien a zorganizovanie letnému pobytu pre
ženy a ich deti (Na základe skúseností špecializovanej ženskej MVO ).
217

Systém monitoring a hodnotenia kvality treba dôkladne nastaviť a zohľadniť pritom všetky princípy
špecializovanej podpory a ochrany, vrátane participácie žien so skúsenosťou s násilím. Pritom proces zapájania
žien má byť dlhodobý, systematický, teda opakovaný v nejakej frekvencii, s vopred premyslenými krokmi a toho,
čo vlastne hodnotíme, Zvoliť pritom také metódy, ktoré zodpovedajú zámeru evaluácie. Potenciál majú metódy
na zisťovanie kvality, zmeny, napr. metóda evaluačných rozhovorov ( napr. Davies, R., Dart, J., The ‘Most
Significant Change’ (MSC) Technique A Guide to Its Use, 2005). Otázne je kto by mal evaluáciu robiť, kto má
dostatočnú odbornosť , okrem poradkýň zo špecializovaných ženských MVO, aby takúto, najlepšie externú
evaluáciu zrealizoval.
218 Logar, R., a kol. 2006, Mosty pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci ( Manuál na účinnú spoluprácu
medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia), WAVE Coordination Office, Viedeň; v preklade
Sylvie Královej vyšlo v Košiciach v roku 2007, s. 44
219 Ďalšie príklady na participáciu a dobrého fungovania bezpečných ženských domov pozri WAVE, 2008, Cesta
z násilia, Viedeň.
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Na úrovni individuálnych prípadov znamená aplikácia princípu adekvátne reagovať na
potreby žien, priebežné zisťovanie spätnej väzby na poskytované služby. Participácia žien
sa podporuje aj cez zapojenie ženy do podpornej skupiny, kde ženy zdieľajú svoje
skúsenosti. Ženy so skúsenosťou s násilím sa prizývajú aj do aktivistických činností
organizácie na obhajobu práv žien, čím sa posilňuje ženská solidarita. Ideálnym výsledkom
je, keď žena so skúsenosťou s násilím sa stane sama obhajkyňou práv žien a naďalej
pomáha iným ženám.
Na úrovni jazyka ženy pomáhajúce ženám – zamestnankyne organizácií a ženy so
skúsenosťou s násilím sa neoznačujú ako „my a ony“, ale ako „my“.220 Potom označenie
„klientka“ či „užívateľka/prijímateľka služby“ nie je adekvátne, ale hovoríme o „žene“, „pani“,
ktorá vyhľadala pomoc a ktorej potreby napĺňame. V princípe to znamená vyvarovať sa
akéhokoľvek označenia žien so skúsenosťou s násilím ako „predmetov“ alebo „objektov“.

5.8. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A INFORMOVANÝ SÚHLAS
Princípom sa napĺňa právo žien na súkromie a právo žien na informácie v úzkej
súčinnosti s právom ženy na osobnú bezpečnosť. Uplatňovanie princípu v praxi znamená,
že podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie je poskytovaná tak, aby boli dodržiavané
nasledovné zásady:221
a) všetky informácie, ktoré žena poskytne špecializovanej organizácií sú dôverné,
b) žena zažívajúca násilie môže zostať anonymná a nemusí odhaliť svoju identitu,
môže zostať v utajení,
c) žena má právo na informácie a je informovaná o všetkých postupoch a
intervenciách, ktoré sa vzťahujú na jej situáciu,
d) iba žena rozhoduje o tom, ktoré informácie o nej a jej deťoch sa dostanú k iným
ľuďom a inštitúciám a to na základe jej informovaného súhlasu,
e) žena je informovaná o situáciách, v ktorých môže dôvernosť informácií byť
obmedzená.222
Princíp dôvernosti informácií a informovaného súhlasu úzko súvisí s princípom bezpečia
a dôstojnosti - rešpektovania ženy. Neuplatňovaním, resp. porušením princípu dôvernosti
informácií a informovaného súhlasu môže dôjsť k ohrozeniu bezpečia ženy a jej detí,
dokonca k vážnemu ohrozeniu života a zdravia žien a detí; k zneužitiu informácií násilným
mužom, k vystopovaniu ženy a detí, k vystupňovaniu či opakovaniu násilných útokov a ku
strate dôvery ženy voči organizácií a voči inštitúciám. Navyše ak žena nemá presné
informácie o jednotlivých krokoch intervencie, nedokáže sa účinne chrániť, nadväzujúc na
zásadu, že ona sama vie najlepšie vyhodnotiť, ktoré kroky môžu viesť k vystupňovaniu
násilného správania manžela/partnera a ak nemá informácie, nemá možnosť chrániť seba
ani deti.
220

Logar, R., a kol. 2006, Mosty pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci ( Manuál na účinnú spoluprácu
medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia), WAVE Coordination Office, Viedeň; v preklade
Sylvie Královej vyšlo v Košiciach v roku 2007, s 91
221 Kelly, L., Dubois, L., 2008,Combating violence against women: minimum standards for support
222 Kelly, L., Dubois, L., 2008,Combating violence against women: minimum standards for support
services, Council of Europe, 2008, dostupné na:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
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Aplikovanie jednotlivých zásad sa realizuje nasledovnými krokmi (zoznam nie je
vyčerpávajúci):
a) všetky informácie, ktoré žena poskytne špecializovanej organizácií sú dôverné
● špecializovaná organizácia má zásady dôvernosti informácií zavedené v etickom
kódexe a všetky zamestnankyne sú v tomto smere poučené,
● medzi ženou a organizáciou je uzatvorená písomná dohoda o vzájomnej
mlčanlivosti; záväzok mlčanlivosti platí aj po skončení dohody; v tomto smere
špecializované organizácie a jej zamestnankyne de facto dodržiavajú povinnosť
mlčanlivosti,223
● dôvernosť a anonymizácia informácií (pozri nižšie) sú relevantné aj z toho
dôvodu, že násilní muži hľadajú rôzne spôsoby a cesty, ako získať informácie o
žene a deťoch, aby mohol opäť nad nimi získať kontrolu a moc, prípadne
pokračovať v násilnom správaní,
● pri poskytovaní špecializovanej pomoci a ochrany sa podľa možnosti nepoužívajú
priezviská žien (napr. pri supervízií),
● organizácia zabezpečí, aby všetky informácie o žene a jej deťoch boli
zabezpečené pred únikom (napr. evidenčné systémy – počítač s citlivými údajmi,
pripojenie na internet, bezpečnostné skrine a pod.); s informáciami o ženách a
ich deťoch zaobchádza iba poverená osoba,
● žena je takisto informovaná o tom, ako zabezpečiť svoje údaje a dôverné
informácie pred zneužitím.
b) žena zažívajúca násilie môže zostať v anonymite a nemusí odhaliť svoju
identitu, môže zostať v utajení
● ženy by mali mať právo na služby a pomoc aj v prípade, že nechcú uviesť svoje
meno,
● možnosť zostať v anonymite je pre niektoré ženy dôležitým predpokladom, aby
vyhľadali pomoc a kontaktovali službu po prvýkrát. Žena si môže želať zostať v
anonymite z rôznych dôvodov, napríklad na základe jej strachu zo stigmatizácie,
strachu zo straty kontroly, strachu z vyzradenia svojich krokov násilnému
mužovi a pod.,
● služby by mali poskytovať možnosť anonymného kontaktovania napríklad cez
telefón alebo e-mailovú komunikáciu, pričom by malo byť zabezpečené, aby
telefónne číslo ženy či kontakt neboli poskytnuté tretím osobám.
c) žena má právo na informácie a je informovaná o všetkých postupoch a
intervenciách, ktoré sa vzťahujú na jej situáciu
 žena je informovaná o tom, čo je obsahom akýchkoľvek písomných správ
(spisov) o nej a o jej deťoch (napr. spis na ÚPSVR, zápisnice na polícií,
záznamy, psychologické posudky a pod.); má informácie o tom, kto bude môcť
do spisu nahliadať – komu bude sprístupnený,
d) iba žena rozhoduje o tom, ktoré informácie o nej a jej deťoch sa dostanú k
iným ľuďom a inštitúciám a to na základe jej informovaného súhlasu

223

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť pre zamestnancov a zamestnankyne poskytovateľov sociálnych služieb
vyplýva aj zo zákona č. 448/2008 Zz. o sociálnych službách, § 105, bod (2). Povinnosť trvá aj po skončení
pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Informácie poskytujú, len ak by ich zamlčaním
bol priamo ohrozený život alebo zdravie prijímateľa alebo prijímateľky sociálnej služby, alebo ak táto povinnosť
vyplýva z osobitných predpisov ( napr. § 129 a 130 Trestného poriadku.
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žena môže poveriť - splnomocniť zamestnankyňu pomáhajúcej organizácie na
poskytnutie informácií o nej samej len na základe zbavenia mlčanlivosti,
e) žena je informovaná o situáciách, v ktorých môže byť dôvernosť informácií
obmedzená.
 výnimkou porušenia dôvernosti informácií sú prípady ohrozenia života a zdravia
ženy alebo jej detí, napr. pokus o samovraždu ženy, akútne nebezpečenstvo,
alebo keď žena týra deti,224
 výnimky sa spravidla vzťahujú na starostlivosť a ochranu detí,225
 žena je vopred informovaná o všetkých prípadoch a situáciách, keď sa
informácie o jej pobyte a krokoch má možnosť dozvedieť násilný muž, napr.
právo muža nahliadnuť do policajného spisu,
 dôležité je, aby žena bola o všetkých výnimkách porušenia dôvernosti informácií
vopred informovaná a na základe toho mohla prijímať informované rozhodnutia.
Princíp dodržiavania dôvernosti informácií a práva ženy na informácie úzko súvisí
s ohlasovaním násilných činov. Ohlasovaciu povinnosť máme všetci vzhľadom na
neporušenie § 340 a § 341 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a viaceré medzinárodné
dokumenty a smernice pozitívne podnecujú ohlasovanie podozrenia na páchanie násilia
alebo trestných činov.226 Vo vzťahu k násiliu na ženách a vo vzťahu k princípu dôvernosti
informácií a princípu bezpečia je však nutné zohľadniť viacero skutočností:
 ak je to možné, žena by mala vedieť o všetkých krokoch a intervenciách a spolu
s ňou by sme mali vyhodnocovať ich účinnosť a možný dopad na bezpečie ženy a
jej deti,
 zároveň je potrebné rešpektovať názor a želanie ženy a nerobiť žiadne kroky bez jej
vedomia (pokiaľ sa nejedná o situáciu bezprostredného ohrozenia života a zdravia
ženy a detí v dôsledku násilia, ktorá takúto konzultáciu so ženou neumožňuje).227
Ohlasovanie násilných činov na ženách zo strany odborníkov a odborníčok by malo
byť realizované až po splnení nasledovných predpokladov - systémových opatrení228:
● zamestnankyne a zamestnanci inštitúcií, ktorým je ohlásené páchanie rodovo
podmieneného násilia musia mať vedomosť a byť schopní/é dobre vyhodnotiť rizika
intervencií vo vzťahu k bezpečiu ženy a jej detí,
● každá inštitúcia/profesia, ktorá prichádza do kontaktu so ženami a/alebo deťmi
zažívajúcimi rodovo podmienené násilie musí mať jasné interné smernice a pravidlá
ohlasovania trestných činov (obsahujúcu zásadu informovať ženu),
224

Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň
225 Appelt. B., Kaselitz, V., 2002, More than a roof over your head. Survey on quality standards in European
women's refuges; European Information Centre Against Violence Against Women / WAVE Co-ordination Office,
Vienna
226 Viac pozri napr. čl 27 a čl. 28 Istanbulského dohovoru alebo Smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV, odsek 63, Európsky parlament a Rada Európskej
únie, október 2012
227 Králová, S., Karlovská, D., Časť IV - Ochrana a podpora, s. 80 – 124, v Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014,
Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy
228 Nasledovné systémové opatrenia boli vypracované pre účely analýza Istanbulského dohovoru zo strany
špecializovaných odborníčok na násilie páchané na ženách ( viac v Králová, S., Karlovská, D., Časť IV Ochrana a podpora, s. 80 – 124, v Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014, Analýza Istanbulského dohovoru vo
svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy
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právne predpisy a etické kódexy musia jasne definovať podmienky, za ktorých je
možné porušiť zásadu mlčanlivosti u profesií, ktoré sú ňou viazané,
absolútnou prioritou akéhokoľvek zásahu zvonku musí byť zaistenie bezpečia žien a
ich detí (vyplývajúce z odhadu nebezpečenstva a pomocou tvorby bezpečnostných
plánov),
o akýchkoľvek postupoch a intervenciách zo strany jednotlivých odborníkov a
odborníčok alebo inštitúcií je treba hovoriť so samotnou ženou a spoločne s ňou
vyhodnotiť ich účinnosť a ich možný dopad na jej bezpečie,
musí existovať dostatočná sieť (v súlade s Minimálnymi štandardmi Rady Európy)
ľahko a rýchlo dostupnej špecializovanej pomoci a podpory zo strany
špecializovaných podporných služieb,
na úrovni jednotlivých zainteresovaných inštitúcií a špecializovaných mimovládnych
organizácií je nutná existencia účinného systému koordinovanej multi-inštitucionálnej
spolupráce.

Predchádzajúci zoznam systémových opatrení nie je vyčerpávajúci a ohlasovacia povinnosť,
respektíve jej podnecovanie si zasluhuje ďalšiu analýzu vzhľadom na bezpečnosť žien a
dodržiavanie zásady dôvernosti a práva na informácie.

5.9. KOORDINOVANÁ ODOZVA
Špecializovaná podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie je koordinovaná,
funguje v kontexte medzi-inštitucionálnej kooperácie, spolupráce a koordinovaného
poskytovania podporných služieb príslušnými organizáciami.
Aplikovaním princípu koordinovanej odozvy zvyšujeme bezpečnosť žien a ich detí,
predchádzame sekundárnej viktimizácii, zmierňujeme dopady násilia na ženy a ich deti.
Skúsenosti dobrej a koordinovanej spolupráce zo zahraničia priniesli dôkazy o nižšom
výskyte vrážd žien (napr. MARRAC vo Veľkej Británii).
Neuplatňovaním princípu – nekoordinovanou odozvou a spoluprácou relevantných inštitúcií
dochádza:
● k štiepeniu a umelému oddeleniu úzko súvisiacich problematík (napr. ženy a deti sú
často riešené oddelene napriek tomu, že žijú spoločne v situácií násilia),
● k neznalosti kompetencií a zodpovednosti jednotlivých inštitúcií navzájom, a preto
dochádza často k nekonaniu,
k nezasahovaniu jednotlivých inštitúcií, alebo
k prípadnej duplicite intervencií,
● k absencii komunikácie medzi relevantnými inštitúciami,
● k nesúladu východísk špecializovanej podpory a ochrany žien pred násilím a ich detí,
ktoré v praxi vedie niekedy aj k protichodným informáciám, ktoré ženy od inštitúcií
dostávajú,
● k pochybeniam a v dôsledku toho, k vystavovaniu žien vážnemu opakovanému,
závažnejšiemu násiliu a ohrozeniu ich zdravia a života, ako aj zdravia a života ich
detí.
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Koordinovaná odozva znamená:
● vytváranie medzirezortných partnerstiev a iných mechanizmov spolupráce,
● vytváranie multi-inštitucionálnych pracovných skupín,
● vytváranie presných protokolov o vzájomnej spolupráci,
● zjednocovanie východísk,
● vytváranie intervenčných tímov,
● realizácia spoločných koordinovaných intervencií v konkrétnych prípadoch násilia na
ženách.
Intervencie rôznych inštitúcií by mali byť úzko prepojené a mali by vytvárať reťaz intervencií,
do ktorej budú zahrnuté všetky relevantné inštitúcie; tie zabezpečia, že sa reťaz intervencií
nepreruší, pretože by to mohlo ženy a deti vystaviť ďalšiemu nebezpečenstvu. Ochrana a
bezpečie žien a detí musí byť primárnym cieľom intervencií a intervenčnej reťaze. Všetky
intervencie musia byť primerané a účinné, aby ženám a deťom skutočne pomáhali a
zabránili opakovanému násiliu.229

5.10. VOLANIE PÁCHATEĽOV NA ZODPOVEDNOSŤ
Princíp znamená jasný postoj k násiliu páchanému na ženách: násilie je protiprávne
a nebudeme ho tolerovať. Násilie nie je nikdy oprávnené; pre násilie neexistuje žiadne
ospravedlnenie. Násilný muž je ten, kto je zodpovedný za násilie, a musí zaň znášať
dôsledky.
Princíp uplatňujeme na dvojitom základe:
a) žene dôverujeme, rešpektujeme ju a nespochybňujeme,
b) páchateľ je braný na zodpovednosť za svoje činy,
Uplatňovanie tohto princípu znamená, že za násilie je zodpovedný iba ten, kto ho pácha a
že násilie na ženách je protiprávnym konaním, za ktoré má byť ten kto ho pácha, primerane
potrestaný. Dôsledné uplatňovanie princípu je súčasťou prevencie ďalšieho násilia na
všetkých úrovniach.
V zák. č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) sú zadefinované takmer všetky relevantné skutkové
podstaty trestných činov, ktoré môžu byť násilným konaním naplnené. Problematické je však
vyšetrovanie skutkových podstát jednotlivých trestných činov. Miera odsúdenia mužov za
násilie na ženách je nízka a v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov dosahuje
20 – 50% úroveň (podiel z registrovaných trestných činov políciou). Pritom políciou je
registrovaných iba zlomok prípadov. Iba 8% žien v prípade najzávažnejšieho fyzického
alebo sexuálneho útoku zo strany partnera kontaktovalo políciu (FRA, 2012).

229Logar,

R., a kol. 2006, Mosty pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci (Manuál na účinnú spoluprácu
medzi inštitúciami pri riešení problematiky domáceho násilia), WAVE Co-ordination Office, Viedeň; v preklade
Sylvie Královej vyšlo v Košiciach v roku 2007
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Tab. 14: Odsúdené osoby za vybrané trestné činy násilia na ženách
kupliarstvo
týranie blízkej osoby
znásilnenie
sexuálne násilie
sexuálne zneužívanie
obchod s ľuďmi

2009

2010

2011

2012

2013

9

7

21

18

11

192

173

127

129

151

37

36

31

48

50

39

22

22

40

38

188

188

205

327

295

10

6

8

1

8

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Rodová rovnosť 2014, s. 124

Kontaktovanie polície ženami, miera odsúdenia páchateľov súvisí s prístupom a
kompetentnosťou zodpovedných inštitúcií v prípadoch násilia na ženách. Skúsenosti
špecializovaných ženských organizácií sú však väčšinou negatívne. Profesie, ktoré majú
ženy pred násilím chrániť ženy, sú „zamýtované“, t. z. ženy spochybňujú, zosmiešňujú,
skúsenosť s násilím je bagatelizovaná alebo ignorovaná, ženy sú viktimizované.
„Tá modrina vám zmizne“ (prístup k žene zažívajúcej násilie zo strany pracovníčky Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny)230
Tak za to, že ženu bije, tak zato by mal ísť na dva roky do basy?” (Výrok sudcu pri
zamietnutí obžaloby odsúdiť muža podľa § 208 Trestného zákona za týranie blízkej a
zverenej osoby za dlhodobé a opakované bitie manželky a detí)231
Na úrovni špecializovaných organizácií ide o jasný a jednoznačný postoj: žena nie je vinná,
nech sa akokoľvek správa. Žena nenesie zodpovednosť za násilie, ktoré na nej pácha muž.
Princíp sa uplatňuje v strániacom poradenstve.232 Princípy strániaceho poradenstva sú
definované v kontexte moci. Je opakom toho, čo žena zažívala v násilnom vzťahu zo strany
násilného muža. Strániacim poradenstvom stráca násilný muž nad ženou kontrolu (viac
pozri kapitolu 5.6 – princíp posilnenia).
Stránenie ženám, obhajoba ich práv a zároveň obhajovanie mužov – páchateľov jednou
organizáciou je vo vzájomnom konflikte. Z hľadiska žien, na ktorých je páchané násilie, je to
nemorálne a organizácia alebo inštitúcia v takých prípadoch stráca ich dôveru.

5.11. RIADENIE A ZODPOVEDNOSŤ
Princíp znamená, že špecializovaná podpora a ochrana sú riadené efektívne, ženy
zažívajúce násilie a ich deti dostávajú kvalitné služby, služby sú poskytované adekvátne
vyškoleným a zručným personálom a personál je adekvátne ohodnotený.

230

Na základe skúsenosti špecializovanej ženskej organizácie.
Skúsenosť špecializovanej ženskej organizácie pomáhajúcej ženám zažívajúcim násilie.
232 V prostredí špecializovaných poradenských služieb v Nemecku sa používa pojem „Parteilichkeit“ – strániace
poradenstvo ( viac pozri štandardy BFF v Nemecku.)
231
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a) Špecializované podporné služby sú riadené efektívne znamená:
● služby sú poskytované autonómnymi ženskými mimovládnymi organizáciami (pre
zdôvodnenie pozri princíp „Špecializované služby“, kapitola 5.3.),
● špecializované poradne pre ženy, bezpečné ženské domy a iné druhy podpory a
ochrany sa spravidla odlišujú od ostatných inštitúcií, ktoré majú hierarchickú
štruktúru riadenia,233
● efektívnosť riadenia je tu vnímaná v zmysle účelu, ktorý špecializované organizácie
plnia, t. j. obhajujú práva žien na nediskrimináciu a rovnosť ako nevyhnutnú súčasť
demokracie. Preto aj riadenie organizácií by malo konzistentne reflektovať a
presadzovať demokratické a nediskriminačné princípy, neuplatňovanie kontroly a
moci, ale zdieľanie moci a vyhýbanie sa prílišnej hierarchii a byrokracii,234
● organizačná štruktúra je horizontálna, pracuje sa na báze tímu, rozhodovanie je
demokratické a zdieľané; aj keď organizácia môže mať riaditeľku, alebo riadiaci tím,
na kľúčových rozhodnutiach sa podieľajú všetky zamestnankyne,
● na rozvoji služieb participujú aj ženy so skúsenosťou s násilím, ktorým je
poskytovaná podpora a ochrana danou organizáciou (viac v kapitole 5.7.),
● Nehierarchické, nebyrokratické a demokratické riadenie organizácií s participáciou
žien je zárukou toho, že „interakcia a vzťahy nie sú založené na uplatňovaní moci
zhora, ale toho, že ľudia spolu môžu žiť a pracovať v atmosfére solidarity a
rovnosti“,235
● autonómne ženské organizácie sú riadené ženami a pracujú v nich iba ženy na báze
princípu ženy pomáhajú ženám, podporuje sa solidarita medzi ženami236; pre ženu
so skúsenosťou nerovného vzťahu a kontrolujúceho správania je to korektívna
skúsenosť, priamo zažíva, že vzťahy môžu byť rovnocenné, ženy sú schopné viesť a
riadiť organizáciu, ženy dokážu viesť aktívny a samostatný život; takáto skúsenosť
ženám, ktoré zažili násilie pomáha prehodnotiť a prekonať stereotypné rodové
roly,237
● bezpečný ženský dom a poradenské centrá sú charakteristické komunitným
spôsobom fungovania, ktorý je opakom izolácie, kontroly a nezdieľania a pre ženy
zažívajúce násilie je to korektívna skúsenosť.
„Bola som svedkyňou hierarchií, ktoré odcudzili klientky od vedenia organizácie tým
najklasickejším groteskným spôsobom, kde výkonná riaditeľka a jej manažéri zneužívali
moc takým istým spôsobom ako som zažila „vonku“ vo svete mužov.“ (Adams, R., 2008,
s.11.)238
b) Ženy zažívajúce násilie a ich deti dostávajú kvalitné služby
Kvalita služieb je dosahovaná a udržiavaná na základe:
● dôsledného uplatňovania základných princípov,
● pravidelnými poradami, systémom supervízie,
233

BFF, 2013 Handreichung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Beratungsarbeit der
Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen, s. 15
234 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf
235 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, s. 45
236 Dievčatá sú socializované do vzájomnej rivality a nesolidarity (napr. kultom krásy a usilovaním o priazeň
mužov), preto je dôležité opätovne solidaritu a zdieľanie skúseností žien povzbudzovať.
237 Karlovská, D., Krakovcová, N., Králová, S., 2008, s. 45
238 Adams, R., 2008, Glass Hauses. Saving Feminist Anti-violence Agencies fromSelf- Destruction, Ferwood
Publishing, Canada
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transparentnosťou,
primeranou kapacitou t. j. počet zamestnankýň zodpovedná počtu žien a detí v
starostlivosti organizácie,
pravidelnou vnútornou alebo externou evaluáciu štandardov kvality.

c) Služby sú poskytované adekvátne vyškoleným personálom s dôrazom na praktické
zručnosti:
● ženy, ktoré pomáhajú iným ženám majú špecializované vedomosti a zručnosti;
okrem dôkladných teoretických vedomostí v oblasti rodovo podmieneného násilia
disponujú aj odbornými praktickými zručnosťami,
● súčasťou špecializovaného vzdelania je aj doplnkové – kontinuálne vzdelávanie,
● profesionalizácia sa dosahuje formálnym aj neformálnym učením, s dôrazom na
špecifickosť skúseností a nadobudnutých zručností dlhodobou praxou,
zohľadňujúc rodové aspekty vzdelávania žien.239
„Mystika profesionalizmu nám nedovoľuje byť sebou samými. Na pracovisku nájdete mnoho
príležitostí, na odmietnutie „profesionality“ , ktoré sa vníma ako heréza. Organizačná kultúra
je toho jasným dôkazom.“ (Adams, R., 2008, s. 84)240
●

●

personál je dostatočne diverzifikovaný čo do kvalifikácie, odbornosti, ako aj
jazykových daností zohľadňujúcich osobitné skupiny ohrozených žien (najmä
rómske ženy, ženy z iných národnostných menšín, ženy migrantky),
adekvátne vzdelanie a aplikácia zručností je overovaná pravidelnými
supervíznymi konzultáciami s cieľom ďalšieho rozvoja odborných zručností a
uvedomenia si vlastnej emocionálne a kognitívnej úrovne.241

d) personál je adekvátne ohodnotený - adekvátnosť ohodnotenia práce personálu sa
odvíja od nasledovných skutočností:
● hodnota práce pre špecializovaný personál sa odvíja od nákladov násilia
páchaného na ženách, ako vyčíslenie odhadovaných dopadov
rodovo
podmieneného násilia na životy žien a ich deti. Ročné náklady na rodovo
podmienené násilie na ženách na Slovensku sa odhadujú na 2,7 miliardy EUR,
odhad nákladov na násilie na ženách zo strany intímneho partnera je 1,1 miliardy
EUR ročne, vrátane ekonomických strát.242 V tomto smere sa javí viac než
racionálne investovať do ochrany a podpory žien, vrátane adekvátneho
hodnotenia práce špecializovaného personálu,
● poskytovanie špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie je vysoko
odbornou prácou, vyžadujúcou si roky vzdelávania a/alebo roky praxe. Hodnotu
239

Pod rodovými aspektmi vzdelávania žien sa myslia napríklad bariéry dievčat a žien k slobodnej voľbe
študijného programu, sťažený prístup žien k ďalšiemu vzdelávaniu, rodová segregácia vo vzdelávaní ( viac
v Bosá, Filadelfiová, 2009; Jarkovská, Lišková, Šmídová (ed), 2010; Bosá (ed.), Minarovičová (ed), 2014)
240 Adams, R., 2008, Glass Hauses. Saving Feminist Anti-violence Agencies from Self- Destruction, Ferwood
Publishing, Canada
241 Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň, s. 59
242 EIGE, 2014, Estimating the costs of gender-based violence in the European Union Report Estimating the
costs of gender-based violence in the European Union. Report. dostupné na:
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0414745EN2.pdf s. 144; V celej Európske únii sa náklady
na násilie na ženách odhadujú v Európe na 228 miliárd EUR ( 1,8% európskeho HDP), z čoho 45 miliárd EUR
ročne je vynakladaných na verejné a štátne služby a 24 miliárd predstavuje ekonomické straty (tamtiež).
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práce v zmysle zákonníka práce možno odvíjať od jej zložitosti, zodpovednosti
a namáhavosti,243
poskytovanie špecializovanej pomoci možno podľa miery náročnosti
charakterizovať výkonom špecializovaných systémových a metodických prác
s vysokou duševnou námahou, komplexným zabezpečovaním viacerých druhov
podpory a ochrany, výkonom odborných a špecializovaných činností so
zodpovednosťou za zdravie a životy žien a ich detí
a organizáciou a
244
koordináciou veľmi zložitých procesov,
pri ohodnotení práce personálu sa berie do úvahy, že trh práce je pre ženy
nastavený diskriminačne, že práca konotovaná ako „ženská“ je hodnotená nižšie
ako „mužská“ práca alebo je celkovo veľmi nízko ohodnotená; práca a odbornosť
v sociálnej oblasti, v starostlivosti o druhých ľudí sa celkovo vníma ako práca
s nižšou hodnotou napriek tomu, že môže ísť o prácu zachraňujúcu životy a
často aj o rizikové zamestnania.245

5.12. SPOLOČENSKÁ ZMENA
Špecializované organizácie, okrem poskytovania praktickej podpory a ochrany
ženám zažívajúcim násilie, sa snažia docieliť spoločenskú zmenu, a to zmenou prístupu
jednotlivých inštitúcií a zmenou systémového nastavenia tak, aby bola dosiahnutá
spoločnosť bez násilia. Spoločenská zmena je princípom aj cieľom komplexnej podpory a
ochrany žien pred rodovo podmieneným násilím. Spoločenská zmena je definovaná ako
eliminácia predsudkov, prístupu a vzorcov správania v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie
pre páchanie násilia na ženách a deťoch.246
Bez aplikovania princípu spoločenskej zmeny môže byť podpora a ochrana žien neúčinná.
Ženy a ich deti budú narážať na nekompetentný prístup ostatných orgánov a zlé systémové
nastavenia. Bez eliminácie spoločenského prostredia, ktoré vytvára a umožňuje podmienky
nerovnosti medzi mužmi a ženami, sa násilie na ženách bude naďalej reprodukovať.
Uplatňovanie princípu v praxi znamená vyvíjanie a realizáciu aktivít navonok aj do vnútra
organizácie, ako aj činnosti na viacerých úrovniach. Na systémovej úrovni aplikácia princípu
znamená:
● realizáciu preventívnych a informačných programov/činností v oblasti obhajoby práv
žien, rodovej rovnosti, nulovej tolerancie násilia na ženách a pod.,
● advokačné aktivity v zmysle obhajoby práv žien a poukazovania na povinnosť
dodržiavať medzinárodné záväzky a záväzky štátu v oblasti nediskriminácie žien a
ochrany ľudských práv v prípadoch násilia páchaného na ženách,
● dožadovania sa dôslednej aplikácie zákonov, prípadne participácia na nastavovaní
novej legislatívy v oblasti násilia na ženách,
243

Zákonník práce § 119s
V zmysle Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z., príloha č. 1: Charakteristiky stupňov náročnosti
pracovných miest sa jedná o pracovné miesta zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce.
245 Viac o diskriminačnom nastavení trhu práce a cene práce žien pozri publikácie Cviková, J. (ed.),2008 : Aká
práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Bratislava, Aspekt; Cviková, J. (ed.), 2010: Rodová
perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov. Bratislava, Aspekt
246 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf , s. 44
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● participácia na nastavovaní štátnej politiky v problematike násilia na ženách, účasť
na tvorbe strategických dokumentov a programov.
Na úrovni prístupu k jednotlivým inštitúciám a ku komunite:
● budovanie vonkajších vzťahov, vyvíjanie snáh o úzku spoluprácu,
● poskytovanie pozitívnej a negatívnej spätnej väzby s cieľom zlepšiť spoločnú
intervenciu,
● iniciovanie spoločných stretnutí a udržiavanie partnerstiev,
● poskytovanie špecializovaného vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny,
● práca v širšej komunite.
„Príklad praktickej aplikácie princípu: Ženy prichádzajúce do špecializovanej organizácie
opakovane referujú o necitlivom, viktimizujúcom a kontrolujúcom prístupe zo strany štátnych
orgánov, napr. polície alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Špecializovaná
organizácia vyhodnocuje skúsenosti žien a poskytuje predmetným inštitúciám spätnú väzbu,
iniciuje spoločné stretnutia, sprostredkováva skúsenosti žien a ich výhrady zodpovedným
ľuďom. Pokúša sa o zmenu prístupu, zdôvodňuje, prečo je to dôležité – pokúša sa o
spoločenskú zmenu.“( Na základe skúseností špecializovanej ženskej organizácie).
Do vnútra organizácie uplatňovanie princípu spoločenskej zmeny znamená:
● vytváranie a šírenie modelu nenásilia medzi personálom, voči ženám aj medzi
ženami so skúsenosťou s násilím,
● zvyšovaním povedomia o násilí na ženách uplatňovaním rodovej analýzy,
● účasť žien na formovaní štruktúr komunitného života, podpora ich účasti na aktivitách
smerom k verejnosti, na budovaní vonkajších vzťahov (za podmienky ich bezpečia).

5.13. PODPORA A PRÁCA S DEŤMI
Násilie na ženách má vždy dopady aj na deti, najmä násilie na ženách zo strany
intímneho partnera. Často je násilie na deťoch páchané priamo na nich aj na ich matkách.
Deti, ktoré zažili násilie v rodinnom prostredí, majú väčšiu pravdepodobnosť viktimácie alebo
páchateľstva násilia v dospelosti. Preto služby pre ženy majú vždy zdroje na adekvátnu
podporu a ochranu detí, primeranú pre ich vek a potreby.247
Prístupy a práca s deťmi zohľadňujú špecifickosť situácie násilia, priamu alebo nepriamu
skúsenosť detí s násilím. Pri práci s deťmi sa vychádza z hlbokého poznania a vnímania
dopadov násilia na deti a zohľadňujú sa ich špecifické potreby. S osobitnou zodpovednosťou
sa pristupuje ku dievčatám a mladým ženám.248
Problém rodovo podmieneného násilia stojí v centre pozornosti a je východiskom v práci
s deťmi, ktorých matky zažívajú či zažili násilie. Zohľadňuje sa pri tom:
● narušenie vzťahu matky a dieťaťa ako dôsledok cielenej stratégie násilného muža,
● snahy o kontaktovanie detí násilným mužom je snahou o získanie opätovnej
kontroly nad ženou a deťmi,
247

Blank, K., Lesur, M., Logar, R., 2015, WAVE report 2014, Specialized womens´support services and new
tools for combating gender-based violence in Europe., Vienna, 2015
248 Kelly, L., Dubois, L, 2008, s. 40
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●
●

ubližovanie deťom, vyhrážanie sa ublížením deťom alebo ich únosom sú častou
súčasťou zastrašovania a kontroly žien násilným partnerom,
zabezpečiť, aby uplatňovanie akýchkoľvek návštevných práv a práv súvisiacich so
zverením do starostlivosti neohrozilo práva a bezpečnosť detí alebo žien ( čl. 31, § 2
Istanbulského dohovoru).

Špecializované služby majú nastavené opatrenia na ochranu a bezpečnosť detí a personál
je patrične v tomto smere vyškolený.249

249

Kelly, L., Dubois, L, 2008, s. 40
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6. KOMPLEXNÁ PODPORA A OCHRANA ŽIEN ZAŽÍVAJÚCICH
NÁSILIE A ICH DETÍ
Z hľadiska ľudskoprávnych východísk je násilie páchané na ženách porušením ľudských
práv žien a formou diskriminácie žien. Feministické východiská poukazujú na ukotvenosť
príčin násilia mužov na ženách v politických, spoločenských a kultúrnych faktoroch,
prameniacich a vedúcich k nerovným mocenským vzťahom medzi mužmi a ženami.
Perspektívna rodovej rovnosti poukazuje na spoločenské prostredie s rodovými
nerovnosťami, ktoré umožňuje a dostatočne efektívne nepotiera násilie páchané na ženách.
Pritom dopady násilia na životy žien a detí sa vzťahujú na ich zdravie, bezpečie, finančnú
situáciu, bývanie, zamestnanie/vzdelanie a mnoho ďalších oblastí. Z predchádzajúceho je
zrejmé, že násilie na ženách nie je iba sociálnym problémom a problematikou sociálnych
služieb, ale vyžaduje si komplexnejší prístup.
Riešenie problematiky násilia na ženách sa vzťahuje na kompetencie, ktoré sa v súčasnom
nastavení vzťahujú na viaceré rezorty: rezort spravodlivosti (napr. bezplatnú právnu
pomoc z dôvodu, že násilie na ženách je porušovaním práv a diskrimináciou, trestným
činom), rezort zdravotníctva (napr. liečenie krátkodobých a dlhodobých zdravotných
dopadov, špecializované forenzné lekárstvo pri znásilnení), rezort vnútra a policajné
zložky (napr. špecializovaná a kompetentná ochrana a pomoc polície), rezort sociálnych
vecí a rodiny (napr. špecializovaná sociálna ochrana a starostlivosť, špecializované
zariadenia). Z predchádzajúceho vyplýva, že násilie na ženách je bezpečnostnou otázku
a otázkou spravodlivosti, zdravia, sociálnej ochrany a mnoho iných. Systém, ktorý by mal
tieto otázky riešiť, označujeme ako komplexná podpora a ochrana žien zažívajúcich
násilie. Ide o súbor opatrení a postupov špecificky zameraných na ženy, ktoré zažili násilie
a ich deti, uplatňujúce rodový (nie neutrálny) prístup.
V nasledujúcej časti Štandardov sa zameriavame primárne na tie druhy podpory a ochrany,
ktoré v súčasnosti zväčša patria pod vecnú problematiku rezortu Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, s perspektívou dopracovania jednotných
štandardov aj pre druhy podpory a ochrany kompetenčne patriace do iných rezortov.
Cieľom komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie je bezpečie žien a ich
detí, umožniť im žiadať a dosiahnuť spravodlivosť a vytvoriť podmienky, aby sa mohli
vyrovnať s traumou a inými dopadmi prežitého násilia. Organizácie poskytujúce komplexnú
podporu a ochranu vytvárajú škálu možností pre ženy a ich deti prostredníctvom
poradenstva v rôznych otázkach, obhajobou ich práv, bezpečným bývaním, právnou
pomocou, ochranou a možnosťou aktívne reagovať.250 Dlhodobým cieľom komplexnej
podpory a ochrany je spoločenská zmena spočívajúca v zmene prístupu jednotlivých
inštitúcií a v zmene systémového nastavenia tak, aby bola dosiahnutá spoločnosť bez
násilia (viď princíp 5.12).
V komplexnej podpore a ochrane žien zažívajúcich násilie a ich detí sa aplikujú všetky
základné princípy uvedené v kapitole 5, s dôrazom na princíp špecializovanosti a princíp
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Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg
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potrieb žien, princíp bezpečia a dôstojnosti, koordinovanej odozvy, rôznorodosti a
spravodlivého prístupu. Podstata týchto princípov je nasledovná.
Komplexná podpora a ochrana je špecializovaná dvoma spôsobmi a to:
a) špecificky zameraná na ženy, ktoré zažili násilie a ich deti
b) špecificky zameraná na násilie páchané na ženách ako rodovo špecifickú formu
násilia, aby riešila skutočné príčiny násilia.
"Rodovo neutrálny" prístup nie je schopný riešiť skutočné príčiny násilia páchaného na
ženách.
Špecializovaná komplexná podpora a ochrana vychádza a adekvátne reaguje na potreby
žien, ktoré sa môžu meniť vzhľadom na meniace sa stratégie násilných mužov. Na meniace
sa potreby žien dokážu najpružnejšie reagovať autonómne ženské mimovládne organizácie.
Ženy zažívajúce násilia najviac potrebujú priestor na dôverný rozhovor na zorientovanie sa
v situácií a podporu (27%), ochranu pred násilným správaním (21%) a praktickú pomoc
(24%).251 Dôverný rozhovor pri prvom kontakte poskytujú špecializované telefonické linky,
ochranu a praktickú pomoc bezpečné ženské domy alebo poradenské centrá pre ženy. Ak
ide o znásilnené ženy, odporúčajú sa špecializované centrá pre ženy so skúsenosťou so
znásilnením.252
Základnými princípmi komplexnej podpory a ochrany je aj bezpečie a ľudská dôstojnosť,
to znamená záväzok poskytnúť ženám priestor, v ktorom môžu bezpečne hovoriť o násilí,
kde sa im bude dôverovať a pristupovať k ich skúsenostiam s plnou vážnosťou a rešpektom.
Ženy potrebujú vonkajšie bezpečie (napr. bezpečné bývanie), ale aj vnútorný pocit bezpečia
a sociálne bezpečie. Princíp rôznorodosti a spravodlivého prístupu znamená poskytnúť
každej žene a jej deťom širokú škálu podpory a ochrany, bezplatne a časovo neobmedzene,
s dostatočnou kapacitou a stabilným financovaním.
Schéma 1: Základná schéma fungovania špecializovanej komplexnej podpory a
ochrany žien zažívajúcich násilie

žena zažívajúca
násilie

reakcia/ponuka
autonómnych
ženských
organizácií

potreby ženy a
jej detí

škála
špecializovanej
podpory a
ochrany

Špecializovaná komplexná podpora a ochrana žien je koordinovaná, funguje v kontexte
medzi-inštitucionálnej kooperácie, spolupráce a koordinovaného poskytovania jednotlivých
druhov podpory a ochrany, ako aj spoločných koordinovaných intervencií v konkrétnych
prípadoch násilia na ženách (intervenčných tímoch). Koordinácia sa vzťahuje aj na
udržiavanie rámca problematiky násilia páchaného na ženách v súlade s medzinárodnými
251

Nenaplnené potreby slovenských žien pri najzávažnejšom incidente fyzického a/alebo sexuálneho násilia;
FRA (Agentúra Európskej únie pre základné práva), 2012: Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, výsledky za
Slovensko.
252 Kelly, L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg
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záväzkami Slovenskej republiky, uplatňovaním jednotných východísk a princípov
v nastavovaní opatrení, v konkrétnych postupoch a intervenciách, v dôkladnom monitorovaní
účinnosti nastavených opatrení a najmä zisťovaní potrieb žien so skúsenosťou s násilím.

Kooridnačno metodické centrum

Schéma 2: Základná štruktúra špecializovanej komplexnej podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie a ich detí
Národná linka pre ženy

Telefonické linky

Bezpečné ženské domy
Poradenské centrá pre ženy
Centrá pre ženy so skúsenosťou so
znásilnením
Intervenčné tímy
Iné druhy podpory a chrany

V nasledujúcej časti vymedzíme základné druhy komplexnej podpory a ochrany a
zameriame sa na ich ciele. Ciele alebo základné princípy sú potom napĺňané –
operacionalizované do jednotlivých štandardov. Vymedzenie a štandardy kvalifikačných
predpokladov, odhadu potreby a kapacity, ako aj odhad nákladov sú predmetom osobitných
podkapitol.

6.1. KOORDINAČNO-METODICKÉ CENTRUM PRE NÁSILIE PÁCHANÉ NA
ŽENÁCH
Komplexná ochrana a podpora žien zažívajúcich násilie si vyžaduje kooperáciu všetkých
relevantných orgánov s cieľom vytvárania synergického efektu. Pre účely dosiahnutia
synergického efektu je nevyhnutné centralizovať viaceré kompetencie na jeden orgán.
Týmto orgánom je Koordinačno-metodické centrum pre násilie páchané na ženách253 (ďalej
ako „KMC“). V Štandardoch vymedzujeme ciele a prostriedky, ako tieto ciele napĺňať vo
vzťahu ku komplexnej podpore a ochrane žien zažívajúcich násilie v rozsahu tohto
dokumentu. Ciele KMC sú totožné s cieľmi komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcimi
násilie a ich detí:
a) Dlhodobým cieľom je dosiahnutie spoločenskej zmeny, ktorá je definovaná ako
dosiahnutie spoločnosti bez násilia, vrátane eliminácii predsudkov, prístupu a

253

V čase písania Štandardov takýto orgán už vznikol, ako preddefinovaný projekt realizovaný odborom rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVR SR, finančne podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu.
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vzorcov správania v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre páchanie násilia na
ženách a deťoch.254
b) Bezpečie žien znamená okamžité zastavenie násilia a prevenciu pred ďalším
násilím, vrátane zaistenie bezpečia (najmä fyzického) a vnútorného pocitu bezpečia
(psychické bezpečie) žien zažívajúcich násilie a ich detí.255
c) Posilnenie (empowerment) žien znamená rešpektovanie integrity žien; poskytnutie
takých informácií a podpory, ktoré ženám umožnia prijať informované rozhodnutia;
znamená aj prístup žien a ich detí ku opatreniam a službám, ktoré minimalizujú
dopady násilia.
Jednotlivé ciele sú dosahované nasledovnými Štandardmi:
a) Cieľ spoločenská zmena je dosahovaný tým, že


KMC koordinuje politiky a opatrenia na predchádzanie všetkým formám násilia
páchaného na ženách,256



KMC implementuje komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie
a eliminácie násilia na ženách za uplatnenia znalostí a skúseností mimovládnych
organizácií, pôsobiacich dlhoročne v oblasti násilia páchaného na ženách,257



nastavuje také procesy a fungovanie KMC, ktoré budú viesť ku dobrej spolupráci
a s čo najširšou komunitou odborníčok a odborníkov na násilie páchané na
ženách,



uznáva, podnecuje a podporuje na všetkých úrovniach prácu ženských
ľudskoprávnych mimovládnych organizácií s cieľom rozvinutia a udržania dobrej
spolupráce,258



expertky zo ženských mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo a systematicky
riešia problematiku rodovo-podmieneného násilia v SR a disponujú odborným
potenciálom, zapája do všetkých fáz riešenia danej problematiky,259



vytvára priestor na výmenu informácií a sieťovanie mimovládnych organizácií,
orgánov štátnej a verejnej sféry zapojených do komplexnej podpory a ochrany
žien zažíhajúcich násilie a ich detí.

254

Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf, s. 44
255 Council of the European Union, 1999, Finnish Presidency of the Council of the European Union, July –
December 1999, Jyväskylä (Finland), Recommendations of EU-Expert for violence against women, dostupné na:
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8730
256 Čl. 10 Istanbulského dohovoru
257 Burajová, B., 2015, Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách a domáceho násilia; Preddefinovaný projekt programu: Domáce a rodovo podmienené násilie;
prezentácia KMC.
258 Na základe obdobného článku č. 9 Istanbulského dohovoru. O význame grassrootových ženských organizácií
pre odstránenie násilia na ženách pozri napr. Evans, A., Nambier, D., 2013, Collective action and women’s
agency: a background paper, World Bank, dostupné na: http://www.worldbank.org
259 KMC, Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie dostupné na
http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/
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b) Cieľ bezpečia žien a c) cieľ posilnenia (empoverment) žien je dosahovaný tým, že


KMC navrhuje také politiky a opatrenia, ktoré nevystavia ženy a ich deti situáciám,
ktoré by mohli vážne ohroziť ich bezpečie alebo pocit bezpečia,



na zabezpečenie predchádzajúceho bodu KMC vykonáva dôsledný a kontinuálny
monitoring260 a evaluáciu261 implementovaných politík a opatrení z hľadiska overenia
vplyvu na bezpečie žien a ich detí,



KMC navrhuje také politiky a opatrenia, ktoré ženy zažívajúce násilie posilnia,
vrátane prístup žien a ich detí ku opatreniam a službám, ktoré minimalizujú dopady
násilia,



na zabezpečenie predchádzajúceho bodu KMC vykonáva dôsledný a kontinuálny
monitoring262 a evaluáciu263 implementovaných politík a opatrení z hľadiska toho, či
daná politika alebo opatrenie je pre ženy zažívajúce násilie skutočne posilnením,



monitoring a evaluácia politík a opatrení v oblasti násilia páchaného na ženách je
vykonávaná dôsledným uplatnením všetkých základných princípov, najmä však:
o
o



komplexná podpora a ochrana vychádza z potrieb žien
participácia žien na rozvoji služieb

z predchádzajúceho vyplýva, že názory, hlasy a potreby žien zažívajúcich násilie
a ich detí sú predmetom zisťovania pri monitoringoch a evaluácii, ako aj
východiskom pre prijímanie ďalších politík a opatrení.

Uvedené Štandardy pre KMC sú návrhom a nie sú úplné. Na tomto mieste sú uvedené iba
tie štandardy, ktoré sa vzťahujú na záber tohto dokumentu a ktoré sú relevantné z hľadiska
implementácie niektorých základných princípov a vybraných článkov Istanbulského
dohovoru.

260

Monitoring je sledovanie implementácie
Zhodnotenie účinnosti/efektívnosti na základe údajov
262 Monitoring je sledovanie implementácie
263 Zhodnotenie účinnosti/efektívnosti na základe údajov
261
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6.2. DRUHY PODPORY A OCHRANY ŽIEN ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE
6.2.1. NÁRODNÁ A INÉ TELEFONICKÉ LINKY PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE
A ICH DETI
A. Vymedzenie a ciele
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je „bránou“ k ďalšej podpore a ochrane
v poradenských centrách pre ženy, bezpečných ženských domoch, nahlásenia násilia na
polícii264 a k iným druhom podpory a ochrany. Umožňuje ženám rýchly prístup k informáciam
o možnostiach ďalšej pomoci a podpore, ako aj k zvýšeniu bezpečia a ochrane v krízových
situáciach.265 Cieľom je dosiahnutie bezpečia a posilnenia žien, ktoré zažívajú násilie.
Dlhodobým cieľom je dosiahnutie spoločenskej zmeny a to spoločnosti bez násilia, t. j. bez
predsudkov, prístupov a vzorcov správania v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre
páchanie násilia na ženách a deťoch.266
B. Poskytovaná podpora a ochrana
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie a telefonické linky jednotlivých organizácií
poskytujú:


priestor pre dôverný a bezpečný rozhovor pre ženy - priestor prvého kontaktu,
zdieľanie skúseností žien s násilím, nehodnotenie a neposudzovanie, podporný
a posilňujúci rozhovor,



krízovú pomoc - v situáciách ohrozenia minimalizovanie rizika, identifikácia násilia,
identifikácia rizikových faktorov, plánovanie bezpečia so ženou, hľadanie možností
preventívnych opatrení pre rozhodnutie ženy, v situácii akútneho ohrozenia a so
súhlasom ženy alebo v istých presne vymedzených situáciách s dôrazom na
bezpečie žien a ich detí privolanie polície, záchrannej zdravotnej služby a pod.,



informácie o problematike násilia na ženách - poskytnutie všetkých relevantných
informácií o násilí v intímnych vzťahoch a všetkých iných formách násilia na
ženách,



informácie o možnostiach pomoci poskytnutie všetkých informácií o možnostiach podpory a ochrany, základné
informácie o možnostiach právnej pomoci, umožnenie žene prijať informované
rozhodnutia, sprostredkovanie kontaktov na špecializované organizácie a inštitúcie
pre získanie osobnej podpory a ochrany,

264

Hilary Fisher with contributions by Rosa Logar, Maria Rösslhumer and Julia Girardi, WAVE Country
report 2011: Reality check on European services for women and children survivors of violence. A
Right for Protection and Support?, Vienna 2011. Dostupné na: http://www.wavenetwork.org/sites/default/files/Country_Report_2011.pdf
265 Králová, S., Karlovská, D., Časť IV - Ochrana a podpora, s. 80 – 124, v Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014,
Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy, s.
109
266 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf, s. 44
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asistencia a delegovanie - praktická pomoc a uľahčenie prístupu k systému
podpory a ochrany, asistencia napr. pri kontaktne s políciou, pri odchode od
násilného partnera, pri hľadaní vhodnej podpory a ochrany267, napr. bezpečného
ubytovania, poradenského centra a pod.,



forma poskytovania podpory a ochrany je výhradne dištančná, prostredníctvom
telekomunikačných prostriedkov.

C. Základné princípy a z nich vyplývajúce štandardy
Národná telefonická linka a telefonické linky jednotlivých organizácií sú špecializované, to
znamená, že:
a) primárnou cieľovou skupinou sú ženy, ktoré zažívajú násilie,
b) prístup ku ženám, ktoré zažívajú násilie je špecializovaný, zohľadňujúci situáciu
rodovo podmieneného násilia - špecializovanosť je reflektovaná aj v postupoch
a v metodike k poskytovaniu podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie,
c) linky sú zamerané na všetky formy násilia, ktoré môžu ženy a dievčatá zažívať,
d) bod c) nevylučuje vznik špecializovaných liniek pre niektorú z foriem násilia na
ženách, napr. násilie v intímnych/párových vzťahoch, sexuálne násilie na ženách
a dievčatách.
Národná linka pre ženy je dostupná každej žene, preto:
a) Národná linka pre ženy je celonárodná, t. j. je zabezpečená jej dostupnosť
z ktoréhokoľvek miesta Slovenskej republiky,
b) Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je bezplatná, to znamená, že je možné sa
bezplatne dovolať z pevných aj mobilných sietí, z ktoréhokoľvek miesta Slovenskej
republiky aj zo zahraničia.
Bezplatnosť linky je dôležitá, pretože niektoré hovory môžu výnimočne trvať pomerne
dlho a ženy v situácii násilia často nemajú financie na pokrytie nákladov za telefón,
pretože môžu zažívať aj ekonomické násilie zo strany manžela/partnera a majú
obmedzené finančné prostriedky.268 V mnohých prípadoch, napríklad v situácii
akútneho odchodu od násilného partnera/manžela, ostávajú ženy úplne bez
finančných prostriedkov, bez dokladov, bez možnosti dobiť si kredit na telefón, čo im
zamedzuje kontaktovať telefonickú linku a vyhľadať tak pomoc v situácii ohrozenia.
Zaplatenie aj malej čiastky môže ženám hľadajúcim pomoc spôsobovať problém,
preto je potrebné, aby telefonická linka bola bezplatná.269,270

267

Odporúčanie ženy na špecializovanú organizáciu (z angl. referral)
Marion Lesur, Barbara Stelmaszek, Iris Golden, WAVE Country Report 2013: Reality Check On European
Services For Women And Children Survivors Of Violence, A Right for Protection and Support?, Vienna, 2014.
Dostupné na: http://www.wave-network.org/sites/default/files/WAVE%20Country%20Report%202014.pdf
269 Explanatory report of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic
Violence of the Council of Europe, Strasbourg, 2011. Dostupné na:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm
270 Dôležitosť dostupnosti bezplatných telefonických liniek pre ženy zažívajúce násilie podporujú aj výsledky
prieskumu Special Eurobarometer (2010), z ktorých vyplýva, že podstatná väčšina občanov a občianok EU
(95%) považuje bezplatné telefonické linky za veľmi užitočné alebo dosť užitočné v prípadoch, kedy ženy
zažívajúce násilie hľadajú pomoc.
268
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b) Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je nepretržitá - časovo neobmedzená.
To znamená, že Národná telefonická linka pre ženy je dostupná 24 hodín denne, 7
dní v týždni, 365 dní v roku, pretože k násiliu môže dôjsť kedykoľvek počas dňa,
v neskorších hodinách dňa alebo v noci, cez sobotu či nedeľu, alebo sviatok (v dňoch
pracovného pokoja).
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dostupná rôznorodým ženám, a to:
a) vzhľadom na jazyk žien, ktorým sa dorozumejú, preto:
 podpora a ochrana je poskytovaná v štátnom jazyku - v slovenčine, v cudzích
jazykoch a v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín Slovenska
alebo je zabezpečené tlmočenie do cudzích jazykov počas niektorých hodín
v týždni a/alebo počas krízovej pomoci/intervencie,
 cudzími jazykmi je najmä angličtina,
 jazykmi národnostných menšín a etnických skupiny Slovenska sú najmä
maďarčina, rómčina, rusínčina, ukrajinčina a nemčina,
 poskytovanie podpory a ochrany v iných jazykoch alebo zabezpečenie
tlmočenia do iných jazykov reflektuje rôznorodé potreby žien, ktoré zažívajú
násilie a obracajú sa na linku.
b) vzhľadom na prípadné zdravotné postihnutie žien, preto:
 poskytovanie podpory a ochrany je prispôsobené rôznym obmedzeniam
dostupnosti vzhľadom na prípadné zdravotné postihnutie žien, ktoré sa na
národnú linku môžu obrátiť,


podpora a ochrana je poskytovaná, alebo sú zabezpečené ďalšími osobami
najmä, avšak nie výlučne, pre ženy so sluchovým postihnutím ( tlmočenie do
slovenského posunkového jazyka) a so zrakovým postihnutím ( informácie o linke
v Braillovom písme).

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dostupná vzhľadom na rozšírenosť/publicitu
čísla linky a mieru informovanosti o linke, preto:


číslo a základné informácie o Národnej linke pre ženy sú dostatočne známe,
zverejnené v relevantných inštitúciách (nemocnice, polícia, štátna a verejná
samospráva a pod.),



číslo a základné informácie o Národnej linky pre ženy sú dostatočne a pravidelne
propagované prostredníctvom mediálnych a iných kampaní a pod.,



číslo a základné informácie o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie je šírené
aj v cudzích jazykoch a jazykoch národnostných menšín a etnických skupín
Slovenska,



rozšírenosť čísla a miera informovanosť o linke je predmetom pravidelného
monitoringu a evaluácie.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je pre ženy bezpečná a dôverná, preto:
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na telefonáty odpovedá "skutočná osoba" a nie záznamník – žena môže volať
v situácii akútneho ohrozenia, vyžadujúcu si bezprostrednú reakciu,271



bezpečie žien je riešené od prvého kontaktu, vrátane otázky bezpečného používania
technológií,



súčasťou prvého kontaktu je odhad nebezpečenstva, vyhodnocovanie aktuálnych
rizík, prípadne individuálny bezpečnostný plán,



odhad nebezpečenstva,
vyhodnocovanie aktuálnych rizík a individuálne
bezpečnostné plány sú robené v priebehu každého kontaktu so ženou a jej deťmi,
pokiaľ nie je žena a jej deti v bezpečí,



podpora a ochrana žien je anonymná, t. j. volajúca žena alebo iná osoba nemusí
povedať svoje meno,



podpora a ochrana je poskytovaná s riadnym zreteľom na anonymitu volajúcich,
osobné údaje a citlivé informácie sú chránené pred únikom,



bezpečie žien je zabezpečované nepretržitosťou linky, t. j. sú prijaté také technické
a personálne opatrenia, aby nedochádzalo k výpadkom a narušeniu nepretržitosti
telefonickej linky,



prevádzka telefonickej linky je riadnym pracoviskom (osobitná miestnosť/miesto),
zabezpečujúcom dôvernosť a bezpečie volajúcich žien/osôb a sústredenú prácu
poradkýň na linke.272

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie pracuje na základe princípu informovaného
súhlasu žien, preto:


volajúca žena je informovaná o všetkých možnostiach
informované rozhodnutia,



volajúca žena, ktorá zažíva násilie je vopred informovaná o výnimkách, kedy je
dôvernosť informácií porušená, t. j. v situáciách ohrozenia života a zdravia ženy
a jej detí, napr. v pokuse o samovraždu ženy, akútne nebezpečenstvo alebo keď
žena týra deti,



poskytnutá podpora a ochrana nie je podmienená podaním trestného oznámenia na
násilného partnera/násilnú osobu, ani poskytnutím svedectva/výpovede, ani
spoluprácou s orgánmi v trestnom konaní či iných orgánov a inštitúcií,

pomoci, aby mohla prijať

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie pracuje na základe potrieb žien, to znamená:

271

Výnimku tvorí situácia, keď je Národná linka pre ženy obsadená z dôvodu prebiehajúcich hovorov.
Zanechanie odkazu od ženy v záznamovej schránke s možnosťou zavolania späť je vyhodnocované ako
nevybavený hovor. Počet nevybavených hovorov indikuje nedostatočnú kapacitu linky a je zohľadňované pri jej
ďalšom vývoji.
272 Telefonická linka nie je mobilom vo vrecku poradkýň, ale riadnym pracoviskom.
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potreby žien sú pravidelne zisťované, zaznamenávané a vyhodnocované, napr.
telefonická linka monitoruje počet hovorov a počet
neprijatých/nevybavených
hovorov vzhľadom na obsadenosť linky a na základe toho sa určuje kapacita linky,



o činnosti telefonickej linky, o volajúcich ženách a iných osobách, o násilí
a poskytnutých úkonoch sa vedú záznamy a štandardizovaná evidencia; preferovaná
je jednotná elektronická evidencia spoločná pre všetky špecializované organizácie
poskytujúce komplexnú podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie;273



anonymizované informácie o potrebách žien sú pravidelne vyhodnocované
a využívajú sa na ďalší rozvoj Národnej linky a ostatných druhov podpory a ochrany,



národná linka pre ženy vedie a pravidelne aktualizuje databázu kontaktov
a informácií o všetkých špecializovaných organizáciach poskytujúcich podporu
a ochranu žien.

Posilnenie žien a profesionálne - špecializované poskytovanie podpory a ochrany


Volajúcim ženám zažívajúcim násilie a ich deťom sa poskytuje strániace
poradenstvo,274 to znamená:
o

vytvára sa bezpečný priestor pre ženu, aby mohla hovoriť o svojej skúsenosti
s násilím,

o

pri rozhovore so ženou sa používa jazyk, ktorý skúsenosť žien s násilím
nezľahčuje a nevedie k sekundárnej viktimizácii žien,

o

ženám sa neradí (poskytovanie rád sa považuje za preberanie kontroly nad
ženou),



na linke pracujú iba ženy – poradkyne s cieľom posilnenia volajúcej ženy, podpory
solidarity medzi ženami a posilnenia princípu „ženy pomáhajú ženám“,



poradkyne pracujúce na Národnej linke majú primerané formálne vzdelanie
(najmenej I. stupeň vysokoškolského štúdia spoločenskovedného/humanitného
zamerania) a špecializované vzdelanie v oblasti rodovo podmieneného násilia,
vrátane zaškolenia, nácviku praktických zručností v poskytovaní dištančného
poradenstva pre ženy zažívajúce násilie,275



poradkyne na Národnej linke sú vzdelávané kontinuálne – pravidelným ďalším
vzdelávaním,

273

Návrh technologického riešenia jednotnej elektronickej evidencie o prípadoch a ženách zažívajúcich násilie
je súčasťou Metodiky k poskytovaniu komplexnej ochrany a podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deťom.
274 Východiskom filozofie posilnenia je poznanie, že v prípadoch násilia páchaného na ženách násilný
manžel/partner uplatňuje absolútnu moc a kontrolu nad životom ženy. Žena sa v dôsledku násilia dostáva do
podriadenej pozície a stráca kontrolu nad svojím životom. Strániace poradenstvo je procesom, ktorý ženu
skompetentňuje, rešpektujúci prístup jej vracia do rúk moc nad svojim životom a schopnosť opätovne využívať
svoje zdroje.
275 viac pozri kapitolu 6.3.
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riadenie Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je profesionálne, demokratické
a participatívne, s pravidelnou vnútornou a externou supervíziou/evaluáciou,



práca poradkýň na linke sa riadi Zákonníkom práce, t. j. zákonom č. 311/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov, prípadne kolektívnymi zmluvami a ostatnými predpismi
vzťahujúcich sa na nepretržitú prevádzku,



finančné ohodnotenie poradkýň a riadenia Národnej linky zohľadňuje spoločenskú
závažnosť násilia páchaného na ženách a nákladov na násilie, stupeň náročnosti
práce v zmysle zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti (viď princíp 5.11).

Národná linka v zmysle princípu koordinovanej odozvy spolupracuje:


najmä so špecializovanými ženskými mimovládnymi organizáciami na násilie
páchané na ženách, s inými organizáciami a inštitúciami, ktoré sú súčasťou
integrovaného systému pomoci alebo majú zodpovednosť konať v prípadoch násilia
páchaného na ženách a ich deťoch,



za účelom spolupráce vytvára, udržiava a pravidelne aktualizuje relevantné
a spoľahlivé informácie/databázu o ostatných druhoch špecializovanej podpory
a ochrany žien, pre ženy zažívajúce násilie, ale aj sociálnych služieb a organizácií,
venujúcim sa iným cieľovým skupinám, sociálnym problémom a pod.,



proces skvalitňovania spolupráce je dlhodobý a permanentný, založený na
pravidelných stretnutiach, zdieľaní informácií, poskytovaní spätnej väzby so zreteľom
najmä na bezpečie a potreby žien, vypracovaných pravidlách spolupráce
a protokoloch a pod.

D. Iné telefonické linky špecializované na násilie páchané na ženách


Iné telefonické linky špecializované na násilie páchané na ženách ako Národná linka sa
riadia horeuvedenými štandardmi s výnimkou štandardov vzťahujúcich sa na
nepretržitosť a bezplatnosť poskytovanej podpory a ochrany.



Telefonické linky špecializované na násilie páchané na ženách môžu byť súčasťou
bezpečných ženských domov, poradenských centier pre ženy a iných druhov komplexnej
podpory a ochrany.



Číslo a prevádzkové hodiny telefonickej linky sú dostatočne známe, zverejnené
v relevantných inštitúciách (nemocnice, polícia, štátna a verejná samospráva a pod.)
a pravidelne propagované prostredníctvom mediálnych a iných kampaní a pod.



Telefonické linky sa môžu špecializovať na niektorú z foriem násilia na ženách, napr. na
sexuálne násilie/znásilnenie.



V mimo prevádzkových hodinách telefonickej linky sú/je možné presmerovať volania na
číslo Národnej linky pre ženy zažívajúcich násilie.
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6.2.2. BEZPEČNÉ ŽENSKÉ DOMY
Prerekvizity
Ženy zažívajúce násilie a ich deti majú právo zostať vo svojich domovoch. Odísť zo
spoločnej domácnosti má páchateľ, teda muž alebo osoba, ktorá sa správa násilne. Ak žena
nechce alebo nemôže zostať v spoločnej domácnosti, je jej garantované ubytovanie
v bezpečnom ženskom dome.276
Pre ženy zažívajúce násilie, najmä pre tie so žiadnym alebo nízkym príjmom, existuje aj
možnosť sociálneho bývania alebo iného ubytovania, ktoré je pre ženu a prípadne jej deti
finančne dostupné. Bezpečné ženské domy nie sú „poslednou možnosťou“ iba preto, že pre
ženu nie je k dispozícií finančne dostupné ubytovanie.277
A. Vymedzenie bezpečného ženského domu
Bezpečný ženský dom je špecializovaný druh podpory a ochrany pre ženy, poskytujúci
okamžité a bezpečné ubytovanie ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, v ktorom môžu
žiť bez strachu z ďalšieho násilia. 278 Bezpečný ženský dom môže poskytovať iba bezpečné
ubytovanie. Kvôli bezpečiu žien a ich detí sa preferuje „one-stop shop“- komplexná
špecializovaná podpora a ochrana poskytovaná integrovane na jednom mieste,
prostredníctvom
multidisciplinárneho
tímu.279
Kombinácia
s nešpecializovanými
službami/zariadeniami nie je vhodná z dôvodu bezpečia, porušenia princípu dôvery a iných
princípov komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie.
Bezpečné ženské domy sú vymedzené:
 špecifickými cieľmi
 jasne definovanými cieľovými skupinami,
 princípmi fungovania a práce,
 špecializovanou podporou a ochranou
 špecializovaným personálom,
 špecifickými bezpečnostnými opatreniami.
Termínom “bezpečný ženský dom” môžeme zariadenie označiť iba vtedy, ak napĺňa všetky
body vymedzenia.280
B. Ciele bezpečného ženského domu
Ochrana a bezpečie, to znamená okamžité zastavenie násilia, prevencia pred ďalším
násilím a zaistenie bezpečia (najmä fyzického) a vnútorného pocitu bezpečia (psychické
bezpečie) žien zažívajúcich násilie a ich detí.281
276

Council of the European Union, 1999, Finnish Presidency of the Council of the European Union, July –
December 1999, Jyväskylä (Finland), Recommendations of EU-Expert for violence against women, dostupné na:
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8730
277 Logar. R., Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci, WAVE Coordination Office, 2007
278 Appelt, B.,Kaselitz V , More than a Roof over your Head, WAVE 2002, p.9
279 Prof. Liz Kelly, Lorna Dubois, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008
280 Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň, s. 19
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Posilnenie (empowerment), to znamená rešpektovanie integrity ženy; poskytnutie takých
informácií a podpory, ktoré žene umožnia prijať informované rozhodnutia; prístup žien a ich
detí ku opatreniam a službám, ktoré minimalizujú dopady násilia.
Spoločenská zmena, to znamená eliminácia predsudkov, prístupu a vzorcov správania
v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre páchanie násilia na ženách a deťoch.282

C. Cieľové skupiny bezpečného ženského domu


Bezpečné ženské domy dodržujú princíp rôznorodosti a spravodlivého prístupu, to
znamená, že prijímajú každú ženu, ktorá zažíva/la násilia bez ohľadu na vek,
etnicitu, zdravotné postihnutie, právny status, sexuálnu orientáciu, náboženskú
príslušnosť a pod.



Konkrétne ide o nasledovné cieľové skupiny:
a) ženy, ktoré zažívajú alebo zažili fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické alebo
iné násilie v intímnych vzťahoch, t. j. zo strany manžela/partnera, bývalého
manžela/ partnera,
b) ženy ktoré zažili fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické alebo iné násilie
(napr. znásilnenie, sexuálne vykorisťovanie a obchodovanie a pod.) zo strany
iných osôb ako intímneho partnera,
c) deti žien uvedených v bode a) a bode b), pričom ide o deti do 18 rokov alebo deti
nad 18 rokov v prípade, že žili zo ženou v spoločnej domácnosti a pripravujú sa
na povolanie do 25 rokov,
d) v prípade, že ide o dieťa – chlapca nad 18 rokov, má bezpečný ženským dom
právo z dôvodu obmedzených podmienok a absencie súkromia chlapca neprijať,
je však úlohou bezpečného ženského domu nájsť pre chlapca vhodné
ubytovanie,283
e) ženou v bode a) a b) môže byť aj maloletá matka s deťmi.



Je vecou každého bezpečného ženského domu aby sa rozhodol, ktoré skupiny
žien zažívajúcich násilie okrem tých, ktoré zažili násilie v intímnych vzťahoch, bude
prijímať; rozhodnutie vyplýva z možností284, ktoré bezpečný ženský dom má.

281

Council of the European Union, 1999, Finnish Presidency of the Council of the European Union, July –
December 1999, Jyväskylä (Finland), Recommendations of EU-Expert for violence against women, dostupné na:
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8730
282 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf , s. 44
283 Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň, s.21
284 Pod možnosťou sa myslia podmienky, najmä finančné, ktoré pre komplexnú podporu a ochranu žien
zažívajúcich násilie a ich detí poskytuje štát.
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Mnohé zo žien závislých na alkohole a drogách, ženy so psychickými problémami
alebo bezdomovkyne v minulosti zažili alebo zažívajú násilie. Pre tieto ženy sú
takisto zabezpečené miesta v bezpečných ženských domoch.285



Bezpečné ženské domy sa môžu špecializovať na osobitné skupiny žien
zažívajúce násilie (napr. ženy závislé na alkohole a drogách, alebo na ženy
migrantky).



Odmietnutie prijatia, odmietnutie znovu prijatia alebo vylúčenie ženy
zažívajúcej násilie z bezpečného ženského domu sa môže IBA vtedy, ak došlo
k závažným porušeniam pravidiel alebo ohrozeniu bezpečia ostatných žien a ich detí
v bezpečnom ženskom dome.286

D. Princípy fungovania a práce v bezpečnom ženskom dome
Bezpečný ženský dom napĺňa základné princípy uvedené v kapitole 5., s dôrazom na
nasledovné princípy napĺňané nasledovnými štandardmi:
Rodové chápanie násilia


V bezpečnom ženskom dome sa uplatňuje chápanie násilia, ktoré páchajú muži na
ženách, ako prejav historicky nerovných mocenských vzťahov medzi mužmi a
ženami a odraz existujúcich rodových vzťahov v spoločnosti a v politike.



Bezpečné ženské domy plnia aj politickú funkciu tým, že budujú povedomie
o spoločenskom, historickom, kultúrnom a politickom rámci, ktorý živí násilie mužov
voči ženám.287

Ženy pomáhajú ženám


Podporu a ochranu v bezpečnom ženskom dome poskytujú iba ženy – poradenské
pracovníčky so špecializáciou v oblasti násilia páchaného na ženách.



Bezpečný ženský dom slúži ženám ako model, v ktorom môžu ženy nadobudnúť
korektívnu skúsenosť, že sú schopné žiť aktívny a samostatný život; preto
v bezpečných ženských domoch pracujú iba ženy, vrátane zodpovednosti za
riadenie/vedenie prevádzky.288

285

Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň, s.21
286 Council of the European Union, 1999, Finnish Presidency of the Council of the European Union, July –
December 1999, Jyväskylä (Finland), Recommendations of EU-Expert for violence against women, dostupné na:
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8730
Kelly, L., Lorna Dubois, L., Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008,
287 Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň, s.21
288 Muži môžu pracovať v bezpečných ženských domoch iba výnimočne, najlepšie na pozíciach ako
vychovávateľ, animátor pre deti, v zmysle nestereotypnej mužskej roly a zamestnaní so zabezpečením vysokej
miery scitlivenia na rodovú problematiku a problematiku násilia páchaného na ženách (viac pozri kapitolu 6.3).
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Obhajoba práv žien


Pri práci v bezpečnom ženskom dome sa uplatňuje jasný postoj a odmietnutie
akejkoľvek formy násilia páchaného na ženách, strániaci prístup obhajujúci záujem
ženy; žena sa podporuje vo všetkých krokoch pri zohľadnení jej bezpečia a bezpečia
jej detí.

Tímová spolupráca (a horizontálna hierarchia)


Všetky zamestnankyne bezpečného ženského domu pracujú ako tím a rozdeľujú si
manažérske povinnosti a zodpovednosti; rovnako sa spolupodieľajú na všetkých
rozhodnutiach a na rozvoji bezpečného ženského domu.

Participácia a demokratické štruktúry


Ženy ubytované v bezpečných ženských domoch participujú na prevádzkových
procesoch, pravidelných poradách bezpečného ženského domu.



Pravidlá prevádzky bezpečných ženských domov sú iba rámcové, orientačné, aby
neobmedzovali osobnú slobodu žien a prispievali k ich posilneniu.

Právo na sebaurčenie


Podporuje sa právo žien rozhodovať o svojom živote; rozhodnutia ženy sa
rešpektujú; iba žena rozhoduje či zostane v bezpečnom ženskom dome, či sa
rozíde s partnerom a pod.

Dôvernosť a anonymita


Ženy majú právo na poskytnutie podpory a ochrany v bezpečnom ženskom dome
bez zverejnenia svojej totožnosti.



Bezpečný ženský dom nezverejňuje/neposkytuje žiadne informácie o žene a jej
deťoch bez jej súhlasu.

24-hodinové služby a neobmedzená dĺžka pobytu


Ak žena potrebuje okamžitú podporu a ochranu, je prijatá do bezpečného ženského
domu kedykoľvek počas 24-hodín



Žena a jej deti zostávajú v bezpečnom ženskom dome dovtedy, kým nie sú alebo sa
necítia bezpečne a žena nie je dostatočne posilnená na to, aby mohla žiť
samostatný život bez násilia.289

Bezplatná podpora a ochrana pre všetky ženy zažívajúce násilie


289

Podpora a ochrana je ženám zažívajúcim násilie a ich deťom poskytovaná
bezplatne.290

Miera bezpečia ženy a miera jej posilnenia sú pravidelne zisťované špecializovanými metodickými postupmi
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Tam, kde to nie je možné, poplatky za ubytovanie sú podmienené tým, že
neschopnosť úhrady poplatkov zo strany žien nie je dôvodom neposkytnutia
ubytovania.291



Pre ženy so zdravotným a/alebo mentálnym postihnutím je poskytovanie pomoci a
podpory prispôsobené ich potrebám, napr. pre ženy s obmedzenou pohyblivosťou je
zabezpečený bezbariérový prístup, informačné materiály sú prispôsobené
špecifickým potrebám žien so zrakovým alebo sluchovým postihnutím a dostupný je
špeciálne zaškolený personál pre ženy s mentálnym postihnutím.292

E. Poskytovaná špecializovaná podpora a ochrana (pre ženy)


Škála poskytovanej špecializovanej podpory a ochrany zohľadňuje potreby žien
a ich detí a možnosti bezpečného ženského domu.



Poskytovaním špecializovanej podpory a ochrany v bezpečných ženských domoch
sa napĺňajú ciele ochrany a bezpečia, posilnenia a spoločenskej zmeny (viď ciele).



V bezpečnom ženskom dome sa poskytuje čo najväčšia škála špecializovanej
podpory a ochrany integrovane (v jednej budove), alebo prevádzkovaním iných
druhov špecializovanej podpory a ochrany samostatne, prípadne zabezpečenými
inými špecializovanými organizáciami na poskytovanie podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie
a) telefonická linka,293
b) poradenstvo, sprostredkovanie alebo poskytovanie právnej pomoci294,
vyhľadávacia činnos,295
c) bezpečné ubytovanie


bezpečný ženský dom má vypracovaný jednoduchý, nebyrokratický, flexibilný
postup prijímania žien a ich detí, schopný reagovať na ich rôzne potreby a
situácie,



v prípade nedostatku kapacít, alebo odmietnutia prijatia ženy296, bezpečný
ženský dom asistuje pri hľadaní adekvátneho bezpečného alternatívneho
ubytovania,

290

Kelly, L., Lorna Dubois, L., Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008, s. 40; Council of
the European Union, 1999, Finnish Presidency of the Council of the European Union, July – December 1999,
Jyväskylä (Finland), Recommendations of EU-Expert for violence against women, dostupné na:
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8730;
291 Kelly, L., Lorna Dubois, L., Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008, s. 40
292 Logar, R., 2007, Mosty pomoci – Od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci, WAVE Coordination Offi ce, s 60
293 Platia štandardy pre Národnú linku pre ženy s výnimkou bezplatnosti a nepretržitosti prevádzky (kapitola
6.2.1.)
294 viac pozri kapitolu 6.2.3., Právna pomoc
295 Platia štandardy pre poradenské centrá pre ženy (viac v kapitole 6.2.3.)
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identifikácia potrieb žien je vykonaná do 3 – 7 dní od prijatia a vzťahuje sa na
zdravotné, právne, finančné, pracovné, vzdelávacie potreby, potreby v oblasti
bývania a potreby detí,297



žena je informovaná o svojich právach a povinnostiach (vrátane dôležitosti
utajenia) v priebehu 24 hodín po prijatí,



ženy v bezpečnom ženskom dome majú prístup k telefónu,



bezpečný ženský dom má vypracovaný nebyrokratický a flexibilný postup pri
odchode žien a ich detí,



bezpečný ženský dom asistuje pri zabezpečení toho, aby žena a jej deti mali
pri odchode nezávislé ekonomické zdroje,



žena a jej deti majú zabezpečenú špecializovanú podporu a ochranu aj po
odchode z bezpečného ženského domu podľa ich potrieb,



bezpečný ženský dom overí situáciu ženy a jej detí v rozmedzí troch, šiestich
a dvanástich mesiacov po ich odchode z bezpečného ženského domu pri
zohľadnení ich bezpečia, posilnenia a podpory,298



o činnosti, o ženách, o prípadoch a úkonoch v bezpečnom ženskom dome sa
vedú záznamy a štandardizovaná evidencia; preferovaná je jednotná
elektronická evidencia spoločná pre všetky špecializované organizácie
poskytujúce komplexnú podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie,

d) prepravná služba


slúži na presun do bezpečia najmä pre ženy bez finančných a iných zdrojov,



prepravná služba je 24-hodinová a bezplatná,



môže byť zabezpečovaná aj inými organizáciami/inštitúciami,



pri presune je prvoradé bezpečie žien a detí, ako aj pracovníčok (v prípade
nebezpečenstva je nutné využiť asistenciu polície).

F. Poskytovaná špecializovaná podpora a ochrana pre deti žien zažívajúcich násilie
Násilie na ženách má vždy dopady aj na deti, najmä násilie na ženách zo strany intímneho
partnera. Často je násilie na deťoch páchané priamo na nich aj na ich matkách. Preto

296

pozri štandardy vzťahujúce sa k cieľovým skupinám
Kelly, L., Lorna Dubois, L., Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008, s. 48
298 Overenie situácie ženy nesmie byť kontrolujúce, nesmie ohroziť bezpečie ani pocit bezpečia ženy a jej detí
297
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špecializovaná podpora a ochrana sa vzťahuje aj na adekvátnu podporu a ochranu detí,
primeranú pre ich vek a potreby.299
Cieľmi špecializovanej podpory a ochrany pre deti žien zažívajúcich násilie sú:300


zabezpečiť fyzické a emocionálne bezpečie detí a posilnenie ich vnútorného pocitu
bezpečia,
„Deti, ktoré do ženských domov prichádzajú s matkami, môžu byť zranené alebo
môžu mať rôzne zdravotné problémy. Nevyhnutné je zabezpečenie ich zdravotnej
starostlivosti a bezpečnostného plánu pre deti.“ 301



zlepšenie duševného a emocionálneho zdravia detí a ich pocitu pohody,
„Je to dlhodobý cieľ, ale stáva sa prioritou vtedy, keď sa objavia vzorce
sebapoškodzujúceho správania. Prostredníctvom pomoci v oblasti emocionálneho
a duševného zdravia detí sa zvyšuje aj ich bezpečie.“302



podpora detí znovu získať a užívať si detstvo,
„Deti vystavené násiliu môžu prevziať rolu dospelého alebo môžu pociťovať úzkosť a
napätie v dôsledku toho, čo prežili. Prostredníctvom hier, oddychu a zábavy si môžu
znovu užívať detstvo.“303



posilnenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom.
„Násilie ohrozuje nielen život a zdravie žien a detí, ale závažne ovplyvňuje aj ich
vzájomný vzťah. Násilný muž používa množstvo stratégií, ktorými narúša vzťah
medzi mamou a dieťaťom... (Cieľom je)..pomáhať žene a dieťaťu pomenovať a riešiť
problémy v ich vzájomnom vzťahu, budovať ho a posilňovať.“ 304

Ciele špecializovanej podpory a ochrany pre deti žien zažívajúcich násilie sa napĺňajú
špecializovanými metodickými postupmi305 a nasledovnými štandardmi:


deťom žien zažívajúcich násilie sa poskytuje podpora a ochrana reflektujúca ich
špecifické potreby, s osobitným dôrazom na potreby dievčat a mladých žien,



bezpečný ženský dom má vytvorené bezpečnostné pravidlá a politiku na ochranu
detí; vypracováva pre deti individuálne bezpečnostné plány,



pri práci s deťmi v procese vyrovnávania sa s dôsledkami násilia sa berie do úvahy
individualita a jedinečnosť každého dieťaťa,

299

Blank, K., Lesur, M., Logar, R., 2015, WAVE report 2014, Specialiazed womens´support services and new
tools for combatting gender-based violence in Europe., Vienna, 2015
300 Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň. s. 44
301 tamtiež, s. 44
302 tamtiež, s. 44
303 tamtiež, s. 44
304 Karlovská, D., Krokavcová, N., 2008, Ja a mama. Pracovná obrázková kniha pre deti a ich mamy. Záujmoví
združenie žien Fenestra, Košice
305 pozri Metodiku k poskytovaniu komplexnej ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
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pri prijímaní do bezpečného ženského domu sa pristupuje k dieťaťu s rešpektom;
dieťa je vhodnou formou informované o pobyte a zmenách, ktoré to prinesie,



medzi špeciálnu podporu a ochranu detí žien zažívajúcich násilie patri okrem iného






individuálna práca s deťmi,
skupinová práca s deťmi,
rekreačné a vzdelávacie aktivity,
podpora počas súdnych konaní,
podpora a ochrana vzťahu medzi matkami a deťmi,306



dieťa počas pobytu v bezpečnom ženskom dome pokračuje vo svojom vzdelávaní (v
školskej dochádzke),



medzi miestnymi školami a bezpečným ženským domom je uzatvorená dohoda
o napĺňaní potrieb ubytovaných detí,



staršie deti (adolescenti) majú vytvorený priestor a vybavenie pre prípravu do školy
(domáce úlohy),



v bezpečnom ženskom dome sa vytvára a presadzuje vzájomný rešpekt a nenásilie
vo vzájomných interakciách medzi deťmi a matkami (fyzické trestanie detí sa
netoleruje), ako aj medzi ženami navzájom,



súčasťou špecializovaného personálu je aspoň jedna pracovníčka s kvalifikáciou na
starostlivosť o deti (jedna takáto pracovníčka môže mať na starosti najviac 10 detí),



k dispozícií je bezpečný priestor vyhradený na hranie, napr. detské ihrisko, herňa.

G. Špecifické bezpečnostné opatrenia
Bezpečie žien a detí je zabezpečované nasledovnými štandardmi:


Žena je informovaná o svojich právach a povinnostiach (vrátane bezpečnostných
pravidiel) v priebehu 24 hodín po prijatí.



Bezpečnostné pravidlá sú prezentované posilňujúcim jazykom.



Návštevy v bezpečnom ženskom dome (ak sú povolené) zohľadňujú bezpečie
a súkromie žien a ich detí; sú vopred dané písomné pravidlá návštev.

Technické bezpečnostné opatrenia:


306

Vzhľadom na cieľ posilnenia žien sa zvažuje, či technické bezpečnostné opatrenia
uvedené nižšie sú pre ženu a jej deti podporné, či nezvyšujú u žien pocit ohrozenia,
obmedzenie slobody a bezpečný ženský dom je skôr väzením ako novým
začiatkom. Za týmto účelom sa zisťujú potreby žien a evaluácia účinnosti
bezpečnostných opatrení.

Viac pozri Metodiku k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
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Adresa bezpečného ženského domu je utajená, alebo naopak - verejnosť/komunita
je zapojená do ochrany žien a ich detí v bezpečnom ženskom dome (napr. vie sa,
kde sa bezpečný ženský dom nachádza, adresa je zverejnená a na plánovaní jeho
bezpečnosti sa podieľa polícia, relevantné úrady a miestna komunita).



Ak je adresa bezpečného ženského domu utajená, potom
o

každá žena v bezpečnom ženskom dome, ako aj iné osoby, ktorým je adresa
zverejnená, sú dôsledne informované o dôležitosti utajenosti adresy a
možných dôsledkoch jej zverejnenia a podpisuje dohodu o utajení adresy,

o

utajenie adresy sa dôsledne sleduje; v prípade, že nejaká osoba, inštitúcia,
prezradí adresu bezpečného ženského domu, proaktívne je kontaktovaná
a informovaná o možných dôsledkoch prezradenia adresy.



Každý bezpečný ženský dom má vypracovaný bezpečnostný plán ženského
domu, s ktorým je každá klientka oboznámená pri prijímaní.



Každá žena a jej deti sú oboznámené s rizikami a postupmi pri dodržiavaní
bezpečnostného plánu (napr. nikdy nenechávať otvorené dvere).



Budova bezpečného ženského domu má iba jeden hlavný vchod, vedľajšie vchody
predstavujú bezpečnostné riziko.



Vchod do budovy má byť vždy uzamknutý a prístup k budove je monitorovaný
(technické systémy: bezpečnostné kamery, automatické otváranie a zatváranie dverí,
diaľkové ovládanie brány).



Dvor alebo záhrada sú zabezpečené proti násilnému vniknutiu a nazerania dovnútra
areálu; dvor je chránený vysokým múrom, bariérou alebo poplašným systémom.



Okná na prízemí sú bezpečnostným rizikom, preto sa miestnosti na prízemí s oknami
do ulice nevyužívajú ako izby alebo kancelárie. Okná majú mať zvonka mreže.



Každý bezpečný ženský dom je vybavený poplašným systémom a napojený na
policajnú stanicu (pult centralizovanej ochrany).

6.2.3. PORADENSKÉ CENTRÁ PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE A ICH DETI
A. Vymedzenie a ciele
Poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú špecializovaným druhom
podpory a ochrany poskytovanými autonómnymi ženskými mimovládnymi organizáciami.
Poradenské centrá poskytujú celú škálu podpory a ochrany (napr. informácie, poradenstvo,
praktickú pomoc, sprevádzanie na súdy, právnu pomoc, proaktívnu podporu, vyhľadávaciu
činnosť a mnoho iných)307 s výnimkou rezidenčných – ubytovacích služieb.

307

WAVE 2014, WAVE Report 2014, Specialised Women´s Support Services and New Tools for Combating
Gender-Based Violence in Europe, p. 18
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Poradenské centrá pracujú prostredníctvom tímu „one-stop shop“ (podpora poskytnutá na
jednom mieste), multidisciplinárneho tímu, alebo prostredníctvom „one-stop person“
(podporu poskytuje jedna osoba).308 Poradenské centrá môžu byť samostatné alebo
integrované – kombinované s inými druhmi podpory a ochrany (napr. s bezpečnými
ženskými domami). Preferuje sa zabezpečenie viacerých druhov podpory a ochrany a iných
služieb na jednom mieste, v jednej budove.309
Komplexná potreba a ochrana vychádza z potrieb žien. Z potrieb žien vyplývajú ciele.
Hlavnými cieľmi podpory a ochrany v poradenských centrách pre ženy zažívajúce násilie sú
bezpečie, posilnenie, prekonanie izolácie a spoločenská zmena. Napĺňanie cieľov sa
dosahuje dodržiavaním nasledovných štandardov.
Cieľ bezpečia
Pod termínom bezpečie sa rozumie vonkajšie bezpečie (najmä fyzické) a vnútorný pocit
bezpečia (psychické bezpečie) žien a ich detí. Cieľ bezpečia žien a ich detí je prvoradý a je
napĺňaný nasledovnými štandardmi:


Podpora a ochrana sa poskytuje každej žene zažívajúcej násilie a jej deťom.



Podpora a ochrana sa poskytuje bezplatne a dlhodobo, bez časového obmedzenia.



Adresa poradenského centra je utajená, alebo naopak, verejnosť/komunita sa
podieľa na bezpečí poradenského centra pre ženy zažívajúce násilie a ich detí.310



Ak je adresa poradenského centra utajená, potom
o

každá žena v poradenskom procese, ako aj iné osoby, ktorým je adresa
poradenského centra zverejnená, sú dôsledne informované o dôležitosti
utajenosti adresy a možných dôsledkoch jej zverejnenia pre ženy, ich deti,
pre pracovníčky poradenského centra a podpisuje dohodu o utajení adresy,

o

utajenie adresy sa dôsledne sleduje; v prípade, že nejaká osoba, inštitúcia,
prezradí adresu poradenského centra, proaktívne je kontaktovaná
a informovaná o možných dôsledkoch prezradenia adresy.



Informácie o žene (ani o tom, či je v starostlivosti poradenského centra) sa
neposkytnú bez jej súhlasu tretím osobám, verejným a štátnym inštitúciám; výnimku
tvoria situácie ohrozenia života alebo zdravia ženy a/alebo jej detí; o všetkých
poskytnutých informáciách o žene tretím osobám je žena vopred informovaná.



Otázka bezpečia ženy a jej detí sa zvažuje pri plánovaní každej intervencie a
jednotlivých krokov, a to v každom prípade individuálne; to čo môže viesť v jednom
prípade k zvýšeniu bezpečia ženy a jej detí, môže inú ženu a jej deti naopak ohroziť.

308Kelly,

L., Dubois, L., 2008, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008
309 Čl. 18. ods. 3. Istanbulského dohovoru
310 Viac pozri špecifické bezpečnostné opatrenia bezpečného ženského domu
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Otázka bezpečia sa zvažuje od prvého kontaktu.



Súčasťou prvého kontaktu je odhad nebezpečenstva, ako aj individuálny
bezpečnostný plán.



Odhad nebezpečenstva,
vyhodnocovanie aktuálnych rizík a individuálne
bezpečnostné plány sú robené v priebehu poradenstva dovtedy, pokiaľ nie je žena a
jej deti v bezpečí.



Postupy, metódy práce a jazyk, ktorý pracovníčky pri komunikácii so ženami a ich
deťmi používajú, nesmie ohroziť bezpečie ani vnútorný pocit bezpečia žien a ich detí.



Nikdy nevystavujeme ženy a ich deti situáciám, ktoré by mohli vážne ohroziť ich
bezpečie alebo pocit bezpečia.



Akákoľvek dokumentácia o ženách a ich deťoch je zamknutá v bezpečnostných
skriniach.



Súčasťou bezpečia je bezpečnostný plán poradenského centra a bezpečnostné
opatrenia pre zamestnankyne poradenského centra. V bezpečnostnom pláne
poradenského centra sú definované:



o

preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť výskytu nebezpečných situácií,

o

informácie a konkrétne postupy, čo robiť v nebezpečných situáciách,

o

informácie o bezpečnom používaní technológií v priestoroch poradenského
centra,

o

informácie o tom, ako bezpečne narábať s dokumentáciou o ženách a ich
deťoch.

Jedným z bezpečnostných opatrení pre zamestnankyne je pravidlo, že nikdy nie je
žiadna pracovníčka na pracovisku sama.

Cieľ posilnenia
Pod termínom posilnenia (empowerment) sa rozumie rešpektovanie integrity ženy,
poskytnutie takých informácií a podpory, ktoré žene umožnia prijať informované rozhodnutia
a prístup žien a ich detí ku opatreniam a službám, ktoré minimalizujú dopady násilia.
Cieľ posilnenia (empowerment) sa napĺňa dodržiavaním nasledovných štandardov:


Ženám zažívajúcim násilie a ich deťom sa poskytuje strániace poradenstvo, 311 to
znamená:

311

Východiskom filozofie posilnenia je poznanie, že v prípadoch násilia páchaného na ženách násilný
manžel/partner uplatňuje absolútnu moc a kontrolu nad životom ženy. Žena sa v dôsledku násilia dostáva do
podriadenej pozície a stráca kontrolu nad svojím životom. Strániace poradenstvo je procesom, ktorý ženu
skompetentňuje, rešpektujúci prístup jej vracia do rúk moc nad svojim životom a schopnosť opätovne využívať
svoje zdroje.
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o

vytvára sa bezpečný priestor pre ženu, aby mohla hovoriť o svojej skúsenosti
s násilím,

o

v poradenstve sa používa jazyk, ktorý skúsenosť žien s násilím nezľahčuje
a nevedie k sekundárnej viktimizácii žien,

o

ženám sa neradí (poskytovanie rád sa považuje za preberanie kontroly nad
ženou),

o

ženy sa podporujú v tom, aby mohli robiť rozhodnutia o vlastnom živote
a kroky, pre ktoré sa rozhodnú,

o

spolu so ženou identifikujú možnosti podpory v prostredí, ako aj možnosti jej
sebapodpory; žene sa poskytuje len toľko podpory, koľko naozaj potrebuje;
podpora ženy nesmie byť na úkor jej posilnenia.



Ženy sa posilňujú k tomu, aby mohli (znovu)viesť samostatný život, o ktorom samé
rozhodnú; pracuje sa na základe presvedčenia, že ženy sú expertkami na svoj život.



Posilňuje sa právo ženy na život bez násilia napr. jasným odmietavým postojom
k násiliu páchanému na ženách, poskytovaním informácií o vzorcoch násilia,
dynamike násilia, formách a stratégiách násilného správania a o dôsledkoch násilia.



Posilňujú sa ľudské práva žien, napr. prostredníctvom sprostredkovania právnej
pomoci a právneho zastupovania, ponúknutím možnosti ženám zapájať sa do
kampaní a iných aktivít organizácie.



Posilňujú sa schopnosti a sebadôvera ženy, napr. jej samostatná účasť na
pojednávaniach na súde, samostatná príprava podkladov/písomností a iné.

Cieľ prekonania izolácie
Izolácia žien je závažným dôsledkom prežitého násilia, ktorá sa prejavuje nehovorením
o násilí, nezdieľaním skúseností, sebaobviňovaním a pocitom bezvýchodiskovosti.
Cieľ prekonania izolácie sa napĺňa dodržiavaním nasledovných štandardov:


Poradenské centrum pre ženy nemôže byť jediným zdrojom podpory (inak hrozí
riziko závislosti); preto sa hľadajú a budujú sa aj iné vonkajšie zdroje podpory ženy
zažívajúce násilie, ktoré jej pomôžu prekonať izoláciu (napr. niekto z blízkej rodiny,
kamarátka, kolegyňa, iné inštitúcie a pod.)



Identifikovaná osoba/y z okolia ženy, ktorá je schopná poskytnúť podporu žene
dlhodobo, je zaradená do poradenského procesu.



Budovanie zdrojov v prostredí sa vzťahuje aj na pracovníčky, ktoré pracujú so
ženami (náročnosť práce so ženami, ktoré zažívajú násilie je vysoká, preto aj
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pracovníčky potrebujú podporu z prostredia);
pravidelná tímová aj individuálna supervízia.


pracovníčkam

je poskytovaná

Vonkajším zdrojom pre pracovníčky sú aj kolegyne, či už z vlastného alebo z iných,
slovenských či zahraničných organizácií; preto sa pracovníčky zúčastňujú na
workshopoch, seminároch, konferenciách a ďalších akciách, kde je možné zdieľať
vlastné skúsenosti s ľuďmi pracujúcimi v téme násilia páchaného na ženách.

Cieľ spoločenskej zmeny
Spoločenská zmena je definovaná ako eliminácia predsudkov, prístupu a vzorcov správania
v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre páchanie násilia na ženách a deťoch.312
Cieľ spoločenskej zmeny sa napĺňa dodržiavaním nasledovných štandardov:


Poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie budujú vonkajšie vzťahy, vyvíjajú
snahy o úzku spoluprácu s inými organizáciami a inštitúciami, prácu v širšej
komunite.



Poradenské centrá pre ženy fungujú v kontexte relevantnej multiinštitucionálnej
spolupráce, kooperácie a koordinovaného poskytovania/dostupnosti podpory
a ochrany.



Poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie poskytujú pozitívnu a negatívnu
spätnú väzbu ostatným organizáciám/inštitúciám s cieľom zlepšiť spoločnú
intervenciu.



Poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie iniciujú spoločné stretnutia a udržujú
partnerstvá.

●

Poradenské centrá pre ženy zvyšujú povedomie o násilí na ženách využívajúc
rodovú analýzu, vzdelávajú a vykonávajú prácu v oblasti prevencie násilia na
ženách.



Podporuje sa účasť žien so skúsenosťou s násilím na formovaní štruktúr
komunitného života, na aktivitách smerom k verejnosti, na budovaní vonkajších
vzťahov (za podmienky ich vlastného bezpečia).

B. Poskytovaná podpora a ochrana
Škála poskytovanej špecializovanej podpory a ochrany vychádza/reaguje na potreby
žien a možností poradenského centra pre ženy. Poskytovanou podporou a ochranou
v poradenských centrách sa napĺňajú ciele uvedené v bode A. V poradenských centrách pre
ženy zažívajúcich násilie sa poskytuje najmä, nie však výlučne, poradenstvo (individuálne,
skupinové), poradenstvo v rôznych otázkach (napr. poradenstvo v otázkach financií,
312

Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf , s. 44
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bývania, zdravia, zamestnanosti a iné), sprostredkovanie právnej pomoci a vyhľadávacia
činnosť.313 Jednotlivá špecializovaná podpora a ochrana môže byť samostatná (napr. iba
sprostredkovanie právnej pomoci) alebo integrovaná – kombinovaná vzhľadom na potreby
a možnosti poradenského centra, preferuje sa však poskytovanie čo najširšej škály podpory
a ochrany.
a) Poradenstvo


Poradenské centrá pre ženy poskytujú ženám zažívajúcim násilie individuálne
a skupinové poradenstvo.


Skupinové poradenstvo zahŕňa svojpomocné skupiny, ako dôležitú formu
podpory vychádzajúcu z feministických princípov, t. j. vytvárajú priestor pre ženy
na zdieľanie skúsenosti s prežitým násilím, prekonávanie izolácie žien ako
závažného dôsledku prežitého násilia a posilnenie žien nabrať odvahu hovoriť
o násilí.314



V rámci individuálneho poradenstva sa spoločne so ženami pripravujú
individuálne plány s dôrazom na bezpečie, podporu a pomoc s praktickými
potrebami žien a ich detí.



Psychologické poradenstvo podporuje ženu vo zvládaní traumatickej skúsenosti
s násilím a dopadov násilia, pri zvládaní novej životnej situácie a zvládaní dopadov
násilia na deťoch.



Poradenstvo v otázkach financií podporuje ženu v hľadaní a asistuje v zaistení
finančných zdrojov, na ktoré má nárok (napr. štátnych dávok a príspevkov, prídavkov
a výživného na deti), zamedzení ekonomického násilia a finančného zneužívania315
(napr. zamedzenie prístupu násilného partnera k účtom ženy, k prídavkom na deti,
zamlčovanie príjmu a vysporiadanie spoločného majetku) a iné.316



Poradenstvo v otázkach bývania podporuje ženu v zotrvaní alebo v opätovnom
návrate do bytu/domu, ktorý musela opustiť alebo asistuje pri hľadaní vhodného,
cenovo dostupného a dlhodobého, samostatného bývania.



Poradenstvo v otázkach zdravia sa vzťahuje najmä na okamžitú zdravotnú pomoc
v prípadne zranení ženy a jej detí v dôsledku násilia a na podporu ženy v prístupe ku

313

Pre viac druhov poradenstva pozri Metodika k poskytovaniu komplexnej ochrany a podpory ženám
zažívajúcim násilie a ich deťom
314 Pomoc žien iným ženám v zmysle poskytnutia podpory a dodania odvahy ozvať sa a opätovného nájdenia
perspektívy bola vždy súčasťou feministických reakcií na násilie páchané na ženách a z tohto hľadiska sú
svojpomocné skupiny dôležitou formou podpory a ochrany. Svojpomocné skupiny žien pre ženy môžu pôsobiť
ako súčasť nielen poradenských centier pre ženy, ale aj ako súčasť bezpečných ženských domov, centier pre
ženy so skúsenosťou so znásilnením a pod. (Kelly, Dubois, 2008).
315 Viac o finančnom zneužívaní pozri BWSS, 2015: What is Economic Abuse?; dostupné na Career Exploration
– AWARE Programme, dostupné na http://www.bwss.org/wp-content/uploads/2014/04/BWSS-EconomicEmpowerment_2.pdf
316 Poradenské centrám pre ženy využívajú inovatívne nástroje na zmiernenie dôsledkov finančného
zneužívania, napr. zakladaním rezervných fondov, granty finančného bezpečia, mikropôžičky, projekty finančnej
inklúzie a pod. ( viac napr. http://www.havenrefuge.org.uk/get-help/Financial-Inclusion )
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adekvátnej všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre liečenie
dlhodobých dôsledkov.317


Poradenstvo v otázkach zamestnanosti podporuje a posilňuje ženu udržaním si
zamestnania alebo nájdením nového zamestnania, prípadne zvýšením kvalifikácie či
získania novej kvalifikácie.318



Poradenstvo pre ženy so zvláštnymi potrebami zohľadňuje osobitné potreby žien
so zdravotným postihnutím (napr. forma komunikácie a dostupnosť poradenského
centra), starších žien, žien migrantiek, rómskych žien, matiek novorodencov,
lesbických žien a pod.319



O poradenskej a inej činnosti, o ženách, o prípadoch a úkonoch sa vedú záznamy a
štandardizovaná evidencia; preferovaná je jednotná elektronická evidencia
spoločná pre všetky špecializované organizácie poskytujúce komplexnú podporu a
ochranu žien zažívajúcich násilie.

b) Právna pomoc320


Právna pomoc je právne poradenstvo a v prípade potreby aj sprostredkovanie
právneho zastupovania v konaniach pred súdmi a/alebo orgánmi činnými
v trestnom konaní.



Poskytovanie či sprostredkovanie právneho poradenstva a právneho zastupovania
vychádza z princípu obhajoby práv žien zažívajúcich násilie ako formy
diskriminácie, porušovania práv žien a ich detí a v mnohých prípadoch ako trestný
čin.



Poskytovanie právnej pomoci resp. jej sprostredkovanie je povinnou a integrálnou
súčasťou poradenských centier pre ženy zažívajúcich násilie.



Právna pomoc je bezplatná a dostupná pre každú ženu, ktorá ju potrebuje.

317

Poradenské centrá pre ženy pripravujú programy a projekty na podporu spolupráce medzi zdravotníckymi
zariadeniami/lekárkami a lekármi napr. na podporu identifikácie násilia a spresnenie dokumentácie o zraneniach
žien ( viac na http://www.aoef.at/index.php/fruehere/gesundheitliche-versorgung-gewaltbetroffener-frauen )
318 Poradenské centrá pre ženy pripravujú programy na podporu zamestnanosti žien, pozri napr. BWSS, 2015:
Career Exploration – AWARE Programme, dostupné na http://www.bwss.org/services/programs/careerexploration/
319 Viac pozri aj vyhľadávaciu činnosť.
320 Poskytovanie právnej pomoci nezohľadňuje aktuálnu právnu úpravu účinnú k 30.09.2015, ale nastavuje
ideálny stav, keď je právna pomoc poskytovaná priamo ženskými mimovládnymi organizáciami špecializovanými
na poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie. Podobný model je uplatňovaný napr. aj
v antidiskriminačnom zákone (zákon č. 365/2004 Z.z.), podľa ktorého v konaní vo veciach súvisiacich s
porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa účastník alebo účastníčka môže dať zastupovať aj právnickou
osobou, a) ktorej takéto oprávnenie priznáva osobitný zákon alebo b) ktorej cieľom činnosti alebo predmetom
činnosti je ochrana pred diskrimináciou ( § 10, ods. 1). Nastavenie poskytovania právnej pomoci v Štandardoch
predpokladá podobný model, ustanovený v nadchádzajúcom zákone o násilí páchanom na ženách.
Poskytovanie právnej pomoci poradňami je podmienené dostatočným a stabilným finančným krytím a nevylučuje
sprostredkovanie právnej pomoci advokátkou.
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Podmienkou poskytovania bezplatnej právnej pomoci ako súčasti činnosti
špecializovaného poradenského centra pre ženy je dostatočné a stabilné finančné
krytie.



Finančné zdroje na právnu pomoc nesmú ohroziť nezávislosť právnej pomoci.



Právnička321 poskytujúca právnu pomoc je na problematiku násilia na ženách
špecializovaná a pristupuje k násiliu na ženách ako rodovo podmienenému násiliu,
zohľadňujeme ľudskoprávne, feministické a rodové východiská násilia na ženách a
ako formy diskriminácie na základe rodu.



Právna pomoc rešpektuje a je poskytovaná s ohľadom na potreby žien, a nie
z pozície „My vieme, čo je pre Vás dobré.“



Žene sú poskytnuté všetky informácie týkajúce sa právnych možností riešenia jej
situácie/konania, vrátane výhod a rizík, aby mohla žena slobodne rozhodnúť
o ďalších krokoch.



Poskytovanie právnej pomoci žene zažívajúcej násilie a zároveň protistrane –
násilnému mužovi je neprípustné, lebo je nemorálne a rizikom straty dôvery zo
strany žien zažívajúcich násilie.



Právne zastupovanie sa môže vzťahovať aj na strategické súdne spory (tzv.
strategickú litigáciu).



Poskytovanie informácií o možnostiach právnej pomoci môže byť súčasťou aj
vyhľadávacej činnosti.

c) Vyhľadávacia činnosť


Vyhľadávacia činnosť je proaktívny prístup, pomocou ktorého sa identifikujú skupiny
žien, ktoré majú sťažený prístup k špecializovanej podpore a ochrane pred násilím
v dôsledku svojich špecifických potrieb.



Ku skupinám so špecifickými potrebami žien patria ženy z etnických a
národnostných menšín (najmä rómske ženy)322, ženy so zdravotným postihnutím323,

321

Právne poradenstvo a právne zastupovanie môžu výnimočne poskytovať aj muži s primeraným formálnym
vzdelaním a špecializovanými vzdelaním v oblasti násilia páchaného na ženách (viac pozri kapitolu 6.3.) Musí ísť
o experta scitliveného pre oblasť poskytovania právneho poradenstva pre špecifickú skupinu žien zažívajúcich
násilie a ich deťom.
322 Viac pozri Rác (ed), a kol., 2015: Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – rómske ženy; dokument
pripravený v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilie an ženách, IVPR, 2015
323 Viac pozri Petrášová a Felcanová (ed.) a kol., 2015: Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – ženy so
zdravotným postihnutím; dokument pripravený v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie
násilie an ženách, IVPR, 2015
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ženy z vidieckeho prostredia, staršie ženy (50 a viac rokov)324, ženy migrantky, ženy
pracujúce v sexuálnom priemysle, väzenkyne a iné ženy.325


Komunikácia a informačné materiály určené pre ženy so špecifickými potrebami
svojím obsahom, formou a komunikačnými kanálmi zohľadňujú špecifické potreby
jednotlivých skupín žien s cieľom dosiahnutia čo najväčšej dostupnosti podpory
a ochrany žien zažívajúcich násilie.



Pracovníčky vykonávajúce vyhľadávaciu činnosti poznajú, rozumejú a zohľadňujú
potreby špecifických skupín žien, majú na to primerané vzdelanie a odbornú
spôsobilosť.



Ak je to potrebné, tak pracovníčky spolupracujú s tlmočníčkami, alebo inými
profesiami, ktoré sú primerane zaškolené a skúsené
v práci so ženami so
špecifickými potrebami



Vyhľadávacia činnosť môže byť realizovaná aj v spolupráci s inými inštitúciami v ich
vysunutých kanceláriách, v kostoloch, školách a iných miestach v rámci komunity.

6.2.4. CENTRÁ PRE ŽENY SO SKÚSENOSŤOU SO ZNÁSILNENÍM
Na Slovensku má skúsenosť so znásilnením, pokusom o znásilnenie alebo s inou formou
sexualizovaného násilia 10% žien (4% žien od ne-partnera a 8% žien zažije sexuálne násilie
v partnerskom násilnom vzťahu.) Skúsenosť so závažnejším sexuálnym obťažovaním má
40% žien.326 V detstve zažije sexuálne násilie 11% dievčat.327 Odhad predpokladaného
počtu žien a dievčat, ktoré majú skúsenosť so sexuálnym vykorisťovaním a s nútenou
prostitúciou, nie sú na Slovensku dostupné.328 Sexuálne násilie patrí medzi najmenej
ohlasované druhy trestnej činnosti. Dôvodmi sú nízka informovanosť a nedostatočné
scitlivenie odbornej a širokej verejnosti, ako aj vysoká miera sekundárnej viktimizácie žien so
skúsenosťou so znásilnením a iným sexuálnym násilím.329 Odhady latencie sexuálnej
kriminality
sa
odhadujú
na
10-násobok
ohlásenej
kriminality.330
Dôsledky
sexuálneho/sexualizovaného násilia sú rôznorodé, od gynekologických ťažkostí a fyzických
324

Viac pozri Petrášová (ed) a kol., 2015: Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – staršie ženy; dokument
pripravený v rámci národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilie an ženách, IVPR, 2015
325 Prof. Liz Kelly, Lorna Dubois, Combating violence against women: minimum standards for support services,
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg, 2008
326 FRA (Agentúra Európskej únie pre základné práva), 2012: Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, výsledky
za Slovensko, získané z FRA gender-based violence against women survey dataset;
http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results
327Fico, M., Prevalencia násilia páchaného na deťoch v Slovenskej republike : Záverečná správa z VÚ č. 2273.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava : IVPR, 2013.
328Známe sú počty žien a dievčat – identifikované obete sexuálneho vykorisťovania a zaradené do programu
pomoci ( v priebehu rokov 2010 – 2012 ich bolo 37), v Eurostat 2014, Trafficking in humanbeings, Working
Paper, Luxembourg: Publications Office of the European Union , 2014
329Králová, S., Karlovská, D., Časť IV - Ochrana a podpora, s. 80 – 124, v Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014,
Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR, Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy, s.
111 - 113
330Holomek, J., 2010: Výskum obetí kriminality v rokoch 2007 – 2010 v Slovenskej republike (tendencie, odhad
latencie) v Záhora, J., Kert, R., (ed.) 2010: Obete kriminality- Victims of Crime. Zborník príspevkov z
medzinárodnej konferencie, Bratislava, Paneurópska vysoká škola
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zranení, cez posttraumatickú stresovú poruchu, nechcené tehotenstvo, až po dlhodobé
psychosomatické ťažkosti, dopady na vzťahový a sociálny život žien, vrátane zvýšenej
chorobnosti a mnoho ďalších.331 Tabuizácia sexuálneho násilia, výrazná sekundárna
viktimizácia a stigmatizácia žien a dievčat, nedostatočná sexuálna výchova, nízka
vymožiteľnosť spravodlivosti a potrestanie násilníkov si vyžadujú osobitný druh
špecializovanej podpory a ochrany žien so skúsenosťou so znásilnením/sexuálnym
násilím.332
Na Slovensku v súčasnosti neexistuje špecializovaný systém podpory a ochrany žien so
skúsenosťou so znásilnením alebo iným sexuálnym násilím. Niektoré jeho časti čiastočne
suplujú mimovládne organizácie zamerané na násilie na ženách v partnerských vzťahoch.
Ich kapacity – osobné, finančné aj odborné sú však obmedzené.333 V nasledovnom texte sa
preto opierame iba o zahraničné skúsenosti a vymedzujeme iba rámcové ciele, princípy a
štandardy, ktoré si vyžadujú ďalšie rozpracovanie a overenie účinnosti v našich
podmienkach.

A. Vymedzenie
Centrá pre ženy so skúsenosťou so znásilnením alebo iným sexualizovaným násilím (ďalej
ako „Centrá pre ženy“) poskytujú primárne dlhodobú podporu a ochranu ženám s dôrazom
na bezpečie, posilnenie a spoločenskú zmenu v oblasti sexuálneho násilia na ženách
a dievčatách. Sú úzko prepojené s Centrami pomoci pre obete znásilnenia (ďalej ako
„Centrá pomoci“).
B. Ciele
Bezpečie: znamená vonkajšie bezpečie (najmä fyzické) a vnútorný pocit bezpečia
(psychické bezpečie) žien a ich detí, s dôrazom na rešpekt, telesnú a osobnú integritu žien.
Bezpečie je dosahované nasledujúcimi rámcovými štandardmi:


zaistenie bezpečia pre ženy aj pre ženy poskytujúce podporu a ochranu v Centre pre
ženy,



poskytnutie možnosti anonymného využívania služieb Centra pre ženy,



dôsledná ochrana pred sekundárnou viktimizáciou, najmä prostredníctvom
vytvorenia postupov pre komunikáciu so ženami v Centre pre ženy,

331

viac pozri v Očenášová, Z. ( ed.) a kol., 2015, Mapovanie služieb a potrieb žien so skúsenosťou so sexuálnym
násilím; národný projekt Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách, ESF/OP ZaSI, Bratislava, IVPR, s.
17 - 19
332Osobitné zariadenia - podpora žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím má oporu aj v Istanbulskom
dohovore, ktorého čl. 25 zaväzuje zmluvné štáty „Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne a iné opatrenia,
aby zabezpečili zriadenie dostatočného množstva ľahko dostupných a vhodných krízových centier pre obete
znásilnenia alebo centier pomoci pre obete sexuálneho násilia za účelom poskytnutia lekárskeho a súdneho
vyšetrenia, podpory pri liečbe traumy a poradenstva obetiam.“ Vytvorenie oboch typov centier je alternatívou a
nie povinnosťou ( viac v Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti
nemu, Výkladová správa, odsek 138 – 142, Rada Európy, 2011)
333Očenášová, Z. ( ed.) a kol., 2015, Mapovanie služieb a potrieb žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím;
národný projekt Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách, ESF/OP ZaSI, Bratislava, IVPR, s. 77
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zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pre ženy pracujúce v Centre pre ženy,



vypracované protokoly/postupy pre prípady samovražedných situácií a iných kríz,



vypracované protokoly/postupy pre prípady anonymných oznámení treťou osobou,



odhad nebezpečenstva a manažment rizík.

Posilnenie (empowerment): rešpektovanie integrity ženy, poskytnutie takých informácií a
podpory, ktoré žene umožnia prijať informované rozhodnutia a prístup žien k takým
opatreniam, ktoré minimalizujú dopady násilia.
Pri dosahovaní cieľa posilnenia je obzvlášť dôležité zlepšenie možností žien uplatňovať
svoje práva, preto:


Centrum pre ženy poskytuje právnu pomoc alebo sprostredkováva právnu pomoc,



poskytovanie či sprostredkovanie právneho poradenstva a právneho zastupovania
vychádza z princípu obhajoby práv žien zažívajúcich násilie ako formy
diskriminácie, porušovania práv žien.

Spoločenská zmena: definovaná ako eliminácia predsudkov, prístupu a vzorcov správania
v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre páchanie sexualizovaného násilia na ženách
a ich deťoch334 sa dosahuje nasledovnými štandardmi.


Vplývať na vytvorenie a posilnenie mechanizmov, aby ženy a dievčatá mohli
ohlasovať násilné sexuálne akty v bezpečnom a utajenom prostredí, bez strachu
z pomsty alebo penalizácie.335



Realizovať aktivity na zvýšenie povedomia a informovanosti o sexuálnom násilí na
ženách.



Iniciovať a zapájať sa do advokačných aktivít na komunitnej a celonárodnej úrovni.

C. Poskytovaná špecializovaná podpora a ochrana a jej štandardy
a) Špecializovaná telefonická linka a iné formy dištančného poradenstva


Telefonická linka špecializovaná pre ženy, ktoré zažili znásilnenie alebo iné sexuálne
násilie, je anonymná – zabezpečuje žene dôverný priestor, kde môže slobodne
hovoriť o svojich skúsenostiach s násilím.



Mimo prevádzkových hodín špecializovanej telefonickej linky je zabezpečené
presmerovanie na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie.

334Osobitne

ide o celkovú zmenu spoločenskej klímy, ktorá stigmatizuje, viktimizuje ženy a dievčatá so
skúsenosťou so sexualizovaným násilím, ale aj zmenu prístupov profesií a inštitúcií so zodpovednosťou za
ochranu a podporu žien a dievča so skúsenosťou so sexuálnym násilím. O akceptácií mýtov a predsudkov
v jednotlivých profesiách pozri Očenášová, Z. ( ed.) a kol., 2015, Mapovanie služieb a potrieb žien so
skúsenosťou so sexuálnym násilím; národný projekt Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách, ESF/OP
ZaSI, Bratislava, IVPR, s. 14 – 17.
335Kelly, L., Dubois, L., 2008., s. 51
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Vzhľadom na osobité potreby žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím sa popri
telefonickej linke dištančné poradenstvo poskytuje aj prostredníctvom e-mailu, chatu
a iných informačno-komunikačných technológií.

b) Špecializované poradenstvo


Poskytuje sa špecializované a dlhodobé (časovo neobmedzené) psychologické
poradenstvo a terapia na liečenie traumy v dôsledku znásilnenia alebo sexuálneho
násilia.



Poskytuje sa špecializovaná psychoterapia a podporné skupiny žien.



Centrum pre ženy úzko spolupracuje s Centrami pomoci pri poskytovaní krízovej
pomoci.

c) Špecializované sprevádzanie a asistencia


Sprevádzanie, asistovanie pri vyhľadaní okamžitej
a ošetrenia.



Sprevádzanie a asistovanie pri ohlasovaní násilného útoku.

odbornej lekárskej pomoci

Popri dlhodobých podporných službách je obzvlášť dôležité zabezpečenie adekvátnej
pomoci a podpory v období bezprostredne po sexuálnom napadnutí, ktoré predstavuje
kritickú fázu z pohľadu vysporiadania sa s traumatickým zážitkom, ako aj možnosti žien
uplatňovať svoje práva. Tento druh pomoci by mali poskytovať Centrá pre obete sexuálneho
násilia (ďalej ako „Centrá pomoci“) ako súčasť zdravotníckeho systému. Napriek tomu, že
zdravotnícky systém je mimo záber tohto dokumentu, rámcovo vymedzujeme Centrá
pomoci.336
Centrá pomoci pre obete337 sexuálneho násilia338:


sú integrovaným pracoviskom v zmysle „one-stop shop“, ktoré dokáže poskytnúť
komplexnú pomoc nevyhnutnú v období bezprostredne po sexuálnom napadnutí,



sú súčasťou zdravotníckeho systému a fungujú v nepretržitej prevádzke,



poskytnutie krízovej pomoci nie je podmienené podaním trestného oznámenia a ich
služby sú v celom rozsahu bezplatné,



popri lekárskom ošetrení vedia zabezpečiť vysokokvalitné forenzné vyšetrenie,
pričom žene je odporúčané forenzné vyšetrenie aj v prípade, že si momentálne
neželá podať trestné oznámenie,

336V

rámci zavádzania Štandardov komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie odporúčame
realizáciu pilotného projektu Centra pomoci pre obete sexuálneho násilia.
337Pojem obeť v tomto kontexte označuje ženu, ktorá zažila alebo zažíva sexualizované násilie (v nie pasívnom
zmysle tohto slova) a zároveň nemusí byť obeťou v trestno-právnom zmysle.
338Základný koncept Centier pomoci pre obete sexuálneho násilia vypracovala Jana Raganová z OZ Nemlčme
(http://www.nemlcme.sk/ ). Jedným z cieľov je aj zníženie latencie zabezpečením forenzných materiálov pre
prípadné budúce použitie. Materiál Jany Raganovej bol k dispozícií riešiteľskému tímu Štandardov. V prípade
ďalšieho rozpracovávania konceptu Centier pomoci pre obete sexuálneho násilia odporúčame nadviazať na
koncept, alebo minimálne prizvať k spolupráci Janu Raganovú z OZ Nemlčme.
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poskytujú všetky možnosti pre riešenie dôsledkov znásilnenia, vrátane postkapitálnej antikoncepcie a interrupcie, ak je to nevyhnutné,339



v spolupráci s Centrami pre ženy poskytujú krízovú intervenciu vrátane odhadu
bezpečnostných a psychologických rizík,



sú úzko prepojené na Centrá pre ženy so skúsenosťou so znásilnením (dlhodobá
podpora a ochrana).

6.2.5. INTERVENČNÉ TÍMY
Vzhľadom na pomerne nízku mieru rozpracovanosti a praktických skúsenosti s týmto
druhom špecializovanej podpory a ochrany na Slovensku v nasledujúcej časti prinášame
rámcové vymedzenie a podmienky zriadenia budúcich efektívnych intervenčných tímov.
Opierame sa pritom o skúsenosti zo zahraničia. Napriek nízkej rozpracovanosti
a minimálnych praktických skúsenostiach s intervenčnými tímami na Slovensku považujeme
za potrebné nasledujúcu stať zaradiť do Štandardov.340
Intervenčné tímy realizujú koordinovanú odozvu v konkrétnych individuálnych prípadoch
násilia na ženách.
Cieľom koordinovaného zásahu intervenčného tímu je v prvom rade bezpečie žien
zažívajúcich násilie a ich detí.
Bezpečie žien znamená okamžité zastavenie násilia a prevenciu pred ďalším násilím,
vrátane zaistenie bezpečia (najmä fyzického) a vnútorného pocitu bezpečia (psychické
bezpečie) žien zažívajúcich násilie a ich detí.341
Intervenčný tím pri koordinovanom zásahu by mal robiť iba také kroky, ktoré budú viesť
k dosiahnutiu toho, aby ženy zažívajúce násilie a ich deti boli vo fyzickom bezpečí a neboli
vystavené ďalšiemu násiliu, ale aj aby sa zvýšil ich vnútorný pocit bezpečia.
Druhým, súbežným cieľom je posilnenie (empowerment) žien, to znamená rešpektovanie
pri zásahu intervenčného tímu integrity žien, poskytnutie takých informácií a podpory, ktoré
ženám umožnia prijať informované rozhodnutia. Zároveň to znamená aj zabezpečiť prístup
žien a ich detí ku opatreniam a službám, ktoré minimalizujú dopady násilia.
Všetky zainteresované inštitúcie, ktoré sú súčasťou intervenčných tímov, majú detailnú
stratégiu na riešenie prípadov násilia na ženách a ich deťoch, napr. pokyny ako na násilie
reagovať (prvý kontakt), ako podporiť ženu a deti, ako zastaviť násilie, odhad
nebezpečenstva a pod. K účinnosti intervenčných tímov prispieva vytvorenie špeciálnych
tímov alebo oddelení, prispôsobujúcich zásah individuálnym prípadom.342

339Kelly,

L., Dubois, L., 2008., s. 52
Relevantnosť spočíva aj v tom, že na Slovensku sa stále opakujú pochybenia pri reakcii – zásahu
zodpovedných orgánov, ktoré viedli ku vraždám či ťažkému ublížení na zdraví žien práve nekoordinovaným či
neadekvátnym postupom, napr. zlým odhadom nebezpečenstva.
341 Council of the European Union, 1999, Finnish Presidency of the Council of the European Union, July –
December 1999, Jyväskylä (Finland), Recommendations of EU-Expert for violence against women, dostupné na:
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8730
342 Logar. R., Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci, WAVE Coordination Office, 2007, s. 53
340
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Pre dosiahnutie bezpečia a posilnenia žien v konkrétnych individuálnych prípadoch
a skutočne účinnú koordinovanú intervenciu je nevyhnutné, aby všetky relevantné inštitúcie
a organizácie spolupracovali.
Preto nevyhnutnou podmienkou zostavenia a činnosti intervenčných tímov je dobre
rozvinutá multiinštitucionálna spolupráca.
Multiinštitucionálna spolupráca je vzájomné prepojenie všetkých organizácií a inštitúcií,
zaoberajúcich sa problematikou násilia páchaného na ženách a deťoch tak, že nech žena
zažívajúca násilia kontaktuje akúkoľvek inštitúciu, bude jej poskytnutá podpora a ochrana
zaručujúca jej bezpečie. Vychádza sa pri tom z poznania, že žiadna inštitúcia neuspeje,
pokiaľ bude pracovať izolovane.343
Príklady dobrej praxe a skúsenosti z mnohých európskych krajín ukazujú, že
multiinštitucionálna spolupráca je účinným a efektívnym nástrojom v boji proti násiliu
páchanému na ženách, najmä násilia v intímnych vzťahoch. Každá zo zúčastnených
inštitúcií môže prispieť k väčšej podpore a ochrane žien a detí pred násilím a eliminácii
vrážd žien a detí.344
Vybrané charakteristiky multiinštitucionálnej spolupráce:


multiinštitucionálna spolupráca môže mať rôzne podoby (napr. iniciatívy, projekty,
pracovné skupiny, prípadové konferencie),



multiinštitucionálna spolupráca sa môže realizovať na rôznych úrovniach (národnej,
regionálnej, komunitnej a pod.),



multiinštitucionálna spolupráca môže vyvíjať aktivity vo viacerých oblastiach, napr.
v oblasti tvorby politík, stratégií a legislatívy, v oblasti primárnej prevencie a
zvyšovania povedomia, ako aj v oblasti poskytovania podpory a ochrany ženám
zažívajúcim násilie,



dôležitý je proces a postupnosť krokov pri vytváraní multiinštitucionálnej spolupráce
od neformálneho sieťovania až po postupné dosiahnutie závažnejších foriem
spolupráce,



dôležitý je úprimný osobný záujem zúčastnených zástupcov a zástupkýň jednotlivých
inštitúcií a ich dobrovoľná účasť s cieľom zlepšenia fungovania vlastných inštitúcií
(obligatórna účasť môže viesť ku spomaľovaniu a dokonca ku vytváraniu bariér
v účinnej spolupráci),345



medzi dôležité prvky procesu vytvárania multiinštitucionálnej spolupráce patrí aj
definovanie spoločných východísk, cieľov, princípov a stratégií.346

Odporúčané zastúpenie inštitúcií a organizácií v multiinštitucionálnej spolupráci:

343

Logar. R., Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci, WAVE Coordination Office, 2007
Pre príklady dobre praxe pozri napr. Logar,. R., 2007, s. 113 - 122
345 Logar, R., 2007., s 85
346 Východiská a princípy by však mali byť v súlade s medzinárodným ľudskoprávnym rámcom násilia páchaného
na ženách, ako aj rešpektovanie rámcových základných princípov uvedených v kapitole č. 5.
344
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ženské mimovládne organizácie sú vzhľadom na svoje skúsenosti a prax
v poskytovaní špecializovanej podpory a ochrany kľúčovými inštitúciami, odporúča sa
aby boli koordinujúcou organizáciou,347



ženy zažívajúce násilie a ich deti sú takisto dôležitými aktérkami
v multiinštitucionálnych iniciatívach; uplatňuje sa tým princíp participácie a posilnenia
žien; osobitne treba dbať aj na rôznorodosť žien zažívajúcich násilie vzhľadom na ich
etnicitu, národnosť, vek, zdravotné postihnutie a pod.348




















„polícia,
oddelenia starostlivosti o deti a mládež,
oddelenia sociálnych služieb,
oddelenia pre otázky bývania,
oddelenie pre migráciu,
zdravotníctvo,
všeobecné služby pre obete,
právnici a právničky,
iné inštitúcie z dobrovoľníckeho sektora (programy na ochranu detí atď.),
súdy/sudcovia a sudkyne, personál súdov,
prokuratúra/ prokurátorky a prokurátori,
trestné súdy/sudcovia a sudkyne,
probační úradníci a úradníčky,
príslušné oddelenia miestnych úradov (oddelenia pre rodovú rovnosť, oddelenia
pre bezpečnosť v komunite atď.),
oddelenia pre vzdelávanie,
ženské a komunitné organizácie,
výskumníci/čky a akademici/čky, ktoré sa špecializujú na túto oblasť,
tvorcovia stratégií a politiky,
príležitostne lídri/líderky komunít a členovia a členky rôznych kultúrnych,
etnických alebo náboženských komunít.“349

Multiinštitucionálna spolupráca - súčasný stav na Slovensku:350
V súčasnej situácii v poskytovaní účinnej koordinovanej podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie a ich detí na Slovensku nie sú na systémovej úrovni vytvorené
podmienky pre jej efektívnu realizáciu, či už uvažujeme o nutných zmenách vo vnútri
jednotlivých inštitúcii alebo aj o zmenách legislatívnych. Jedným z dôvodov je absencia
tradície rozvíjania spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami, ktoré prichádzajú do
kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi vyplývajúca z „medzisektorovej“
347

Logar, R., 2007., s 86
V podmienkach Slovenska sú to v súčasnosti hlavne rómske ženy, ale v budúcnosti sa dá očakávať aj
zvýšenie pozornosti voči ženám migrantkám.
349 Logar, R., 2007., s 86
350 Nasledujúci text bol vypracovaný Apolóniou Sejkovou z OZ MyMamy - Prešov, členkou hlavného tímu,
zároveň koordinátorkou pracovnej skupiny multiinštitucionálne spolupráce v Prešovskom samosprávnom kraji
(prinášame ho v plnom znení). Viac informácií nájdete v dokumente „Multiinštitucionálna spolupráca na
Slovensku ako nevyhnutný predpoklad účinnej pomoci ženám zažívajúcim násilie.(Súčasný stav a odporúčania)“
(Jezná, M., a kol., 2015) ako jedného z ďalších výstupov projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na
ženách. Ide o výstup vytvorený na základe práce ôsmych regionálnych pracovných skupín.
348
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nedôvery. Napriek tomuto konštatovaniu existuje v niektorých krajoch SR pozitívna
skúsenosť s kreovaním skupín multiinštitucionálnej spolupráce založená na iniciatíve zdola,
vyvolanej potrebou efektívnejšej podpory pre ženy a deti ohrozené násilím v intímnych
vzťahoch. Tieto skúsenosti z nastavovania komplexnej pomoci je možné využiť
v celospoločenskej diskusii o komplexnom systéme multiinštitucionálnej spolupráce
a intervencie a jeho konkrétnej podobe. Aj keď ide o neformálnu spoluprácu, iniciovanú zo
strany ženských mimovládnych organizácií, jej existencia je dôležitým prvým krokom pri
budovaní vzájomnej dôvery a uvedomenia si komplementárnosti podpory a pomoci, ktorú
jednotliví aktéri multiinštitucionálnej spolupráce poskytujú.
Prax ukazuje, že bez spoločnej východiskovej platformy vo filozofii pomoci
podporenej a vytvorenej v rámci úvodného vzdelávania, scitlivovania na tému nie je
v zásade možné o efektívnej multiinštitucionálnej pomoci uvažovať. Zahraničné skúsenosti
sú dôkazom toho, že ďalším nevyhnutným predpokladom je nielen odborná diskusia
k nastavovaniu procesov spolupráce a konkrétnej pomoci ženám, ale aj politická vôľa na
strane
predstaviteľov a predstaviteliek
štátnej
moci.
V rámci práce
skupín
multiinštitucionálnej spolupráce v národnom projekte „Podpora eliminácie a prevencie násilia
na ženách“ bol zrealizovaný jeden z ďalších nevyhnutných úvodných krokov tohto procesu,
a to zmapovanie poznatkov o súčasnej situácii a možnostiach inštitúcií a organizácií
poskytovať podporu a ochranu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Cieľom bolo zistiť, čo
na Slovensku už existuje, čo z toho funguje a zároveň, v porovnaní so zahraničnou
overenou praxou, zistiť, čo dôležité absentuje a je potrebné vytvoriť a uviesť do praxe.
Počas overovania situácie sa ukázalo, že všetky zúčastnené inštitucionálne štruktúry
na krajských úrovniach (polícia, ÚPSVaR, zdravotnícke zariadenia, poradenské centrá,
relevantné mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie) vyjadrili potrebu:




lepšie vzájomné poznanie kompetencií ostatných inštitúcií,
zlepšiť vzájomnú komunikáciu
potrebu vzdelávať sa v oblasti násilia páchaného na ženách a deťoch.

Ukázalo sa, že ak inštitúcie disponujú istým druhom usmernení, smerníc, manuálov pre
prácu v danej problematike, tieto nie sú všeobecne známe a uplatňované, a nie sú známe
ani spolupracujúcim inštitúciám a nerešpektujú vzájomnú nadväznosť krokov. Vo väčšine
prípadov zohľadňujú viac možnosti inštitúcie samotnej ako reálne potreby ochrany
a bezpečia žien a detí. Strategické materiálny na krajských prípadne lokálnych úrovniach
majú len odporúčací, nie záväzný charakter a nie sú naviazané na praktické akčné plány,
ktoré by boli reflektované aj v rozpočtoch jednotlivých samosprávnych celkov.
Pre budúce nastavenie procesov spolupráce bola spracovaná SWOT analýza na
úrovni krajov, ktorá odhalila možnosti pokračovania tam, kde sú procesy rozbehnuté a určila
negatíva, na odstránení ktorých je potrebné pracovať. Mnohé požiadavky vyplývajúce zo
záverov SWOT analýz predpokladajú zmenu aj na celospoločenskej úrovni, najmä v oblasti
určenia zdrojov pre túto oblasť.
Analýza prípadových štúdií riešených v rámci novoetablovaných skupín
multiinštitucionálnej spolupráce ukázala, že aj keď sa v rámci Slovenska pohybujeme
v homogénnom legislatívnom prostredí, nesystémový prístup a rozdielnosť v prisudzovaní
dôležitosti danej problematike na jednotlivých inštitúciách a v jednotlivých regiónoch majú za
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následok rozdielne návrhy riešenia prípadu. Najvýraznejší rozdiel je v procesoch
poskytovania podpory a ochrany ženám a deťom medzi neštátnymi a štátnymi zariadeniami,
kde v druhom prípade je ťažké hovoriť o nebyrokratickom a rýchlom prístupe ku komplexnej
podpore a ochrane. Pre budúce nastavenie multiinštitucionálnej spolupráce je dôležité jasne
pomenovať základné podmienky na systémovej úrovni, ktoré je potrebné splniť pre efektívne
fungovanie multiinštitucionálnej spolupráce.
Problematiku intervenčných tímov a multiinštitucionálnej spolupráce odporúčame ďalej
rozpracovať. Pre budúce zostavenie intervenčných tímov odporúčame dodržať postupný
proces ich kreovania a fungovania cez dôsledné vytváranie dobrej multiinštitucionálnej
spolupráce. Dodržanie postupu vnímane ako podmienku pre dosahovanie cieľov: bezpečie
a posilnenie (empoverment) žien zažívajúcich násilie a ich detí.

6.3. PERSONÁL, ODBORNOSŤ, VZDELÁVANIE A RIADENIE
V otázkach personálu, odbornosti – kvalifikačných predpokladov a riadenia nie je na
Slovensku ustálená prax a akýkoľvek návrh treba prediskutovať a ďalej rozpracovať
v spolupráci so ženským mimovládnymi organizáciami poskytujúcimi špecializovanú
podporu a ochranu ženám zažívajúcim násilie.351
Platí však, že vo vzťahu ku personálu – ženám, ktoré pomáhajú iným ženám, ich odbornosti.
riadeniu a vzdelávaniu v oblasti poskytovania odbornej špecializovanej podpory a ochrany
žien zažívajúcich násilie sú uplatňované všetky základné princípy, najmä však princíp
špecializovanosti, riadenia a zodpovednosti. Vzhľadom na relevantnosť témy pripomíname
najdôležitejšie aspekty spomínaných princípov.
a) Princíp špecializovanosti:




vo všeobecnosti pri poskytovaní pomoci a ochrany sa postupuje špecializovane, čo si
vyžaduje špecializovaný prístup a tomu zodpovedajúcu špecializáciu – odbornosť
jednotlivých profesií,
na úrovni organizácií špecializácia znamená uplatňovanie špecifických odborných
prístupov, využívanie osobitných nástrojov; špecializácia znamená aj hlbokú
znalosť danej problematiky – odbornosť pracovníčok, ktoré prichádzajú do styku
so ženou a jej deťmi;352 neuplatňovanie špecializácie môže mať vážne negatívne
dopady na životy žien a ich detí.353

b) Princíp riadenia a zodpovednosti
Komplexná podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie je poskytovaná efektívne, to
znamená, že:

351

Táto otázka je obzvlášť relevantná vzhľadom na novovznikajúce organizácie v rámci Nórskych grantov, kde je
podmienkou špecializované zaškolenie personálu. Pritom v tejto oblasti nie je ustálený systém špecializovaného
vzdelávania s overenou kvalitou.
352 V prípade, že daná organizácia či pracovníčka/pracovník nemá danú špecializáciu, mali by zabezpečiť služby
špecializovanej organizácie či špecializovanej odborníčky.
353 Viac pozri kapitolu 5.3.
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komplexná podpora a ochrana ženám zažívajúcim násilie je poskytovaná
autonómnymi ženskými mimovládnymi organizáciami ( zdôvodnenie pozri v 5.3.),
Národná linka pre ženy, poradenské centrám pre ženy, bezpečné ženské domy a iné
druhy podpory a ochrany sa spravidla odlišujú od ostatných inštitúcií, ktoré majú
hierarchickú štruktúru riadenia,354
efektívnosť riadenia je tu vnímaná v zmysle účelu, ktorý špecializované
organizácie plnia, t. j. obhajujú práva žien na nediskrimináciu a rovnosť ako
nevyhnutnú súčasť demokracie. Preto aj riadenie organizácií by malo konzistentne
reflektovať a presadzovať demokratické a nediskriminačné princípy, neuplatňovanie
kontroly a moci, ale zdieľanie moci a vyhýbanie sa prílišnej hierarchii a byrokracii,355
organizačná štruktúra je horizontálna, pracuje sa na báze tímu, rozhodovanie je
demokratické a zdieľané; aj keď organizácia môže mať riaditeľku, alebo riadiaci tím,
na kľúčových rozhodnutiach sa podieľajú všetky zamestnankyne,
na rozvoji služieb participujú aj ženy so skúsenosťou s násilím, ktorým je
poskytovaná podpora a ochrana danou organizáciou (viac v kapitole 5.7.),
nehierarchické, nebyrokratické a demokratické riadenie organizácií s participáciou
žien je zárukou toho, že „interakcia a vzťahy nie sú založené na uplatňovaní moci
zhora, ale toho, že ľudia spolu môžu žiť a pracovať v atmosfére solidarity a
rovnosti“,356
autonómne ženské organizácie sú riadené ženami a pracujú v nich iba ženy na báze
princípu ženy pomáhajú ženám, podporuje sa solidarita medzi ženami,357
ženy zažívajúce násilie a ich deti dostávajú kvalitné služby, služby sú poskytované
adekvátne vyškoleným a zručným personálom a personál je adekvátne
ohodnotený,
služby sú poskytované adekvátne vyškoleným personálom s dôrazom na praktické
zručnosti:







ženy, ktoré pomáhajú iným ženám majú špecializované vedomosti a zručnosti;
okrem dôkladných teoretických vedomostí v oblasti rodovo podmieneného
násilia disponujú aj odbornými praktickými zručnosťami,
súčasťou špecializovaného vzdelania je aj doplnkové – kontinuálne
vzdelávanie,
profesionalizácia sa dosahuje formálnym aj neformálnym učením, s dôrazom na
špecifickosť skúseností a nadobudnutých zručností dlhodobou praxou,
zohľadňujúc rodové aspekty vzdelávania žien,358
adekvátne vzdelanie a aplikácia zručností je overovaná pravidelnými
supervíznymi konzultáciami s cieľom ďalšieho rozvoja odborných zručností a
uvedomenia si vlastnej emocionálnej a kognitívnej úrovne.359

354

BFF, 2013 Handreichung zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Beratungsarbeit der
Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen, s. 15
355 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf
356 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, s. 45
357 Dievčatá sú socializované do vzájomnej rivality a nesolidarity (napr. kultom krásy a usilovaním o priazeň
mužov), preto je dôležité opätovne solidaritu a zdieľanie skúseností žien povzbudzovať.
358 Pod rodovými aspektmi vzdelávania žien sa myslia napríklad bariéry dievčat a žien k slobodnej voľbe
študijného programu, sťažený prístup žien k ďalšiemu vzdelávaniu, rodová segregácia vo vzdelávaní ( viac
v Bosá Filadelfiová, 2009; Jarkovská, Lišková, Šmídová (ed), 2010; Bosá (ed.), Minarovičová (ed), 2014)
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Pre nastavenie budúceho obsahu špecializovaných tréningov treba vychádzať aj z článku
15, odseku 1 Istanbulského dohovoru:
Zmluvné strany poskytnú alebo posilnia náležitý výcvik príslušných odborníkov
( a odborníčok, pozn. autor.) ) zaoberajúcich sa obeťami alebo páchateľmi akýchkoľvek
násilných činov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, o predchádzaní takémuto
násiliu a odhaľovaní takéhoto násilia, rovnosti medzi ženami a mužmi, potrebách a
právach obetí, ako aj o spôsoboch predchádzania sekundárnej viktimizácii.
Vzhľadom na uvedené základné princípy a ustanovenie Istanbulského dohovoru navrhujeme
predbežne nasledovné štandardy v oblasti personálu, odbornosti, riadenia a vzdelávania:


V autonómnych
ženských
mimovládnych
organizáciách,
poskytujúcich
špecializovanú komplexnú podporu a ochranu ženám zažívajúcim násilie a ich
deťom, pracujú iba ženy.360



Ostatné inštitúcie so zodpovednosťou a kompetenciou ochraňovať a podporovať
ženy zažívajúce násilie a ich deti zabezpečia dostatok žien – profesionálok vo
svojich radoch, vrátane tlmočníčok, sociálnych pracovníčok a poradkýň,
zdravotníckych zamestnankýň, príslušníčok Policajného zboru a pod361.



Nábor/výberové konania a zloženie personálu zohľadňuje diverzitu vzhľadom na
rôznorodosť žien zažívajúcich násilie (jazyková, národnostná, kultúrna rôznorodosť)
a vzhľadom na špecifické potreby žien a ich detí (rôznorodosť odbornosti, vedných
a študijných disciplín) a pod.



Personál v ženských mimovládnych organizáciách, poskytujúci komplexnú podporu
a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí, je dostatočne kvalifikovaný
a vyškolený, s dôrazom na praktické zručnosti a praktické skúsenosti.



Vzdelávanie a tréning362 sú poskytované špecialistkami zo ženských mimovládnych
organizácií poskytujúcich podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí, t. j.
trénerkou špecializovaného vzdelávania pre pomáhajúce profesie môže byť iba
odborníčka, ktorá pracuje/pracovala so ženami zažívajúcimi násilie.363

Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje osobitný študijný odbor, resp. formálne
vysokoškolské ani iné kurikulum ponúkajúce špecializáciu na problematiku násilia na ženách
a poskytovanie komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí,
poskytujeme rámcové nastavenie špecializovaného vzdelávania pre ženy, ktoré chcú
pomáhať iným ženám zažívajúcim násilie.
359

Appelt, B.,Kaselitz V., Logar R., 2008, Cesta z násilia. Príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných
ženských domov, WAVE Co-ordination Office, Viedeň, s. 59
360 Kelly, L., Dubois, L., 2008, p.41
361 tamtiež
362 Označenie tréning zdôrazňuje prepojenie s praxou, praktický nácvik zručností alebo metódy vzdelávania,
ktoré môžu byť kombinované, avšak s dôrazom na participatívne metódy vzdelávania ( viac pozri Ondrušek, D.,
Labáth, V., 2007, Tréning? Učenie zážitkom tréning, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava)
363 Takéto nastavenie je nutné vzhľadom na predchádzajúce zlé skúsenosti s poskytnutím know-how v oblasti
špecializovaného vzdelávania zo strany ženských mimovládnych organizácií, kedy došlo ku jeho aplikácii
s posunutým významom, skreslením obsahu a celkovej nekvalite vzdelávania, spôsobeného práve neukotvením
v praxi a osobnej skúsenosti trénerky s poskytovaním pomoci ženám zažívajúcim násilie.
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Základným predpokladom pre poskytovanie komplexnej podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie je vysoká miera scitlivenia na násilie páchané na ženách, rodovú
podmienenosť násilia a ľudskoprávne východiská.
Mieru scitlivenia je nutné overiť a opakovane overovať. Aby mohlo byť scitlivenie na násilie
na ženách overované, treba pojem operacionalizovať. Na tomto mieste prinášame
predbežné a rámcové podtémy, ktoré by mohli byť pri overovaní miery scitlivenia skúmané
cez osobné výpovede adeptiek/adeptov pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie364:
a) Opíšte Vaše osobné presvedčenie o príčinách násilia na ženách.
b) Opíšte Váš pohľad na sexizmus a k nemu sa vzťahujúce mocenské nerovnosti.
c) Opíšte svoju doterajšiu prax v poskytovaní pomoci ženám zažívajúcim násilie a/alebo
ich deťom.
d) Opíšte oblasti vo Vašej práci so ženami zažívajúcimi násilie, kde máte/alebo by ste
mohli naraziť na vlastné nedostatky.
e) Opíšte aký dopad má nerovné postavenie žien v spoločnosti na násilie na ženách.
f)

Opíšte aký dopad má rasizmu na násilie páchané na ženách.

g) Napíšte faktory, ktoré prispievajú k násiliu vo vzťahu ľudí rovnakého pohlavia.
Meritórne kurikulum špecializovaného vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách,
okrem scitlivovacieho modulu, by malo obsahovať nasledovné rámcové témy:365


Základné poznatky o násilí páchanom na ženách - historická perspektíva,
teoretická perspektíva, dynamika násilia na ženách, charakteristiky rodových vzťahov
medzi ženami a mužmi, dopady násilia na ženy a ich deti a pod.



Právna oblasť - historická perspektíva, znalosť základných ľudskoprávnych
východísk, znalosť súčasných právnych predpisov (hmotnoprávnych a procesnoprávnych), medzinárodných dokumentov v oblasti ľudských práv a násilia na ženách,
kompetencie polície, prokuratúry a súdov.



Zručnosti intervencie - individuálne poradenstvo, krízová intervencia, telefonická
krízová linka, postupy pri prvom kontakte/príjme ženy, identifikácia násilia, odhad
nebezpečenstva, plánovanie bezpečia, identifikácia potrieb a dohodnutie druhov
podpory a ochrany.

364

Nasledujúci text je spracovaný podľa New Jersey Association of Domestic Violence Professionals
Spracované na základe postupu na získanie základného certifikátu New Jersey Association of Domestic
Violence Professionals a v snahe o konzistenciu s Metodikou k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Podobný obsah kurzov vymedzila aj Eva Sopková v roku 2006, v prvom
návrhu na Minimálne kvalifikačné štandardy (Sopková, E., 2006, Špecifické štandardy činnosti zohľadňujúce
diverzifikované potreby žien vystavených násiliu alebo hrozbe násilia v oblasti sociálnych služieb na
základe štandardov EÚ, návrh, nepublikované).
365
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Téma etnicity/rasy a kultúry - dopad rasizmu, etnicity a kultúry na výskyt násilia na
ženách a na poskytovanie podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie.



Hodnoty a postoje k násiliu na ženách - chápanie osobných presvedčení,
postojov, predsudkov a hodnotového systému vo vzťahu ku násiliu na ženách.



Rekonštrukcia smerom k nenásilným vzťahom (vzťahy s deťmi, partnerské
vzťahy) - otázky trestania a odmeňovania, starostlivosť, limity, udržateľnosť
mocenskej rovnováhy.



Dôvernosť a etika poradenstva - dôvody/ciele dôvernosti, požiadavky/potreby,
legitimita a implikácie pre tvorbu záznamov.



Komunitné zdroje a sieťovanie - vývoj techník/postupov pre sieťovanie,
identifikácia štátnych/lokálnych zdrojov pre žieny zažívajúce násilie a ich detí.



Prevencia násilia páchaného na ženách - primárna, sekundárna, terciárna.



Násilie na osobitných skupinách žien - staršie ženy, ženy z vidieckeho prostredia,
rómske ženy a ženy iných národnostných skupín, ženy migrantky, lesby a iné
osobitné skupiny.



Zručnosti skupinového poradenstva - skupinová dynamika, procesy/postupy,
techniky, intervenčné modely.



Sexualizované násilie a zneužívanie - znásilnenie, znásilnenie manželom,
znásilnenie počas randenia, znásilnenie známym mužom, incest, sexuálne
zneužívanie detí a dospelých.



Závislosť od alkoholu, drog a iné závislosti - identifikácia, voľba intervencie,
hodnotenie intervencie, podobnosti a súvislosti medzi závislosťami a násilím na
ženách.



Mentálne zdravie - normálna reakcia na traumu, psychiatrické poruchy, suicída,
vražda, úmrtnosť a pod.



Otázky rodu a posilnenia - historická perspektíva, explorácia rodových rolí,
očakávania v partnerských a rodinných vzťahoch, zmena rodinných vzťahov
a nerovnosť moci, ekonomické faktory a pod.



Organizácia komunity/sociálnych inštitúcií - zvyšovanie povedomia o násilí na
ženách, explorácia odozvy – reakcie vonkajšieho systému na násilie na ženách,
intervenčné modely jednotlivých inštitúcií, systém sociálnej ochrany/starostlivosti
a pod.

Časová dotácia špecializovaného vzdelávania by mala byť minimálne 100
hodín (po 45 minút).

vyučovacích

Oblasť personálu, odbornosti, riadenia a vzdelávania je nutné ďalej prediskutovávať
a rozpracovať v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami, ktoré poskytujú
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špecializovanú pomoc pre ženy zažívajúce násilie už dlhodobo, s dôslednou aplikáciou
jednotných východísk a základných princípov.

6.4. ODHAD POTREBY A KAPACITY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV PODPORY
A OCHRANY
Pri stanovení počtu a kapacity jednotlivých druhov podpory a ochrany je uplatňovaný princíp
rôznorodosti a spravodlivého prístupu (kapitola 5.4.). Pripomíname niektoré jeho aspekty:


prístup ku špecializovanej komplexnej podpore a ochrane má mať každá žena, ktorá
zažíva násilie, uplatňujúc zásadu nediskriminácie a spravodlivého prístupu,



špecializovaná ochrana a podpora pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je prístupná
rovnomerne vzhľadom na geografické rozloženie na celom území Slovenska,



kapacita jednotlivých druhov podpory a ochrany je primeraná vzhľadom na počet
žien, ktoré zažívajú násilie a ich potreby,



počet a kapacita jednotlivých druhov podpory a ochrany sa odvíja od








relevantnej populácie žien zohľadňujúc rôzne demografické skupiny žien ako sú
rómske ženy, ženy maďarskej národnosti, počet migrantiek a pod.,
od prevalenčných dát, t. j. počtu - podielu populácie žien so skúsenosťou
s násilím,
od monitoringu potreby – odhadu nedostatkovosti služieb, t. j. počet žien, ktoré
potrebovali pomoc, avšak z kapacitných dôvodov boli odmietnuté,
od reflektovania toho, že ženy potrebujú podporu a ochranu aj svojich detí;
kapacita sa preto odvíja aj od odhadu počtu detí žien, ktoré zažívajú násilie; v
tejto súvislosti sa uvažuje o „rodinných miestach“, keď na jednu ženu sa
odhadujú 1 – 2 deti, celkovo teda 2,5 osoby,
od vnútornej kapacity jednotlivých organizácií vzhľadom na počet odborných
poradkýň, ich časovej kapacity a kapacity ostatného odborného a iného
personálu (v súčinnosti s dodržiavaním princípu bezpečia organizácie,
jednotlivých žien pomáhajúcich iným ženám a prevencii pred vyhorením).
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Tab. 15: Aktuálne vstupné údaje pre odhad potreby
Druh údajov

Demografické údaje

Migračné údaje

Prevalenčné údaje

Potreba/nedostatkovosť

Názov údajov/rok merania
Obyvateľstvo ( trvale bývajúce, 2014)
Ženy ( trvale bývajúce, 2014)
Ženy maďarskej národnosti ( 2011)
Ženy rómskej národnosti ( 2011)
Priemerný počet detí na 1 ženu ( 2014)
Ženy cudzinky s obvyklým pobytom na území SR ( 2013)
Ženy prisťahované na trvalý pobyt na územie SR
Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho
násilia (v %, od 15-tich rokov/za posledných 12 mesiacov,
2012)
Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho
násilia zo strany partnera ( v %, od 15-tich rokov/za
posledných 12 mesiacov, 2012)
Podiel žien so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho
násilia zo strany inej osoby ( v %, od 15-tich rokov/za
posledných 12 mesiacov , 2012)
Podiel žien so skúsenosťou so sexuálnym násilím
Porozprávať sa/morálna podpora ( zo žien so skúsenosťou
fyzického a/alebo sexuálneho partnerského násilia )
Ochrana (zo žien so skúsenosťou fyzického a/alebo
sexuálneho partnerského násilia )
Praktická pomoc ( zo žien so skúsenosťou fyzického
a/alebo sexuálneho partnerského násilia )

Hodnota
5 418 649
2 777 955
253 193
54 243
1,37
22 717
2 182
34/ 10
23/6
22/5
10 /3
27%
21%
24%

Poznámky:

populačné údaje ako aritmetický priemer stavov.

počet žien rómskej a maďarskej národnosti je 51,30% podiel z celkového počtu obyvateľov hlásiacich
sa k danej národnosti podľa vlastného rozhodnutia v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011; počet
rómskych žien je podhodnotení, vzhľadom na odhady skutočného podielu rómskej populácie

priemerný počet detí, ktoré sa potenciálne narodia jednej žene = úhrnná plodnosť

prevalenčné údaje a potreba z Agentúry Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách:
Celoeurópsky výskum, 2012 (viac v prílohe č. 2)
Zdroje: Štatistický úrad SR, Agentúra Európskej únie pre základné práva

Špecializované telefonické linky (Národná linka pre ženy zažívajúce násilia a iné
telefonické linky)


Jedna nonstop telefonická linka pokrývajúca všetky druhy násilia na ženách.



Alternatíva: jedna nonstop linka pokrývajúca všetky druhy násilia na ženách, okrem
sexuálneho násilia a jedna telefonická linka určená pre ženy so skúsenosťou so
sexuálnym násilím.



Dostatočná vnútorná kapacita nonstop linky, t. j. počet simultánne zapojených
telefonických vstupov sa odvíja od počtu neprijatých hovorov,
o

kapacita nonstop linky je nedostačujúca v prípade, ak podiel neprijatých
hovorov zo všetkých prijatých a odchádzajúcich hovorov je vyšší ako 40%
počas obdobia šiestich mesiacov,

o

počet poradkýň pracujúcich na nonstop linke zohľadňuje ustanovenia
a predpisy vzťahujúce sa na dĺžku pracovného času v nepretržitej prevádzke
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vyplývajúce zo Zákonníka práce, t. j. zákona č. 311/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov, prípadne z kolektívnych zmlúv a iných predpisov. 366
Bezpečné ženské domy
Vzhľadom na to, že nie je dostupná miera potreby, počet miest v bezpečných ženských
domoch je určený podľa minimálnych štandardov Rady Európy:367


v členských krajinách, kde bezpečné ženské domu sú dominantným druhom
špecializovanej podpory a ochrany = 1 rodinné miesto / 10 000 obyvateľov,



v členských krajinách, kde bezpečné ženské domy sú súčasťou komunitných
stratégií v rámci intervenčných projektov = 1 rodinné miesto/ 10 000 žien,



1 rodinné miesto = 1 žena + priemerný počet detí na 1 ženu (úhrnná plodnosť),



z hľadiska geografického rozloženia = minimálne 1 bezpečný ženský dom v každom
kraji,



z hľadiska špecifických potrieb žien = rozšírenie o možnosť ubytovať ženy bez detí
a tiež ženy s ďalšími potrebami – migrantky a ženy z národnostných menšín, ženy
s postihnutím, ženy s problémami duševného zdravia a s problémami
alkoholovej/drogovej závislosti a mladé ženy, ktoré potrebujú ochranu pre mrzačením
ženských pohlavných orgánov, vynúteným manželstvom, manželstvom maloletej
osoby a pred zločinmi páchanými v mene cti.368

Výpočet pre Slovensko
Tab. 16: Odhad počtu rodinných miest a počtu bezpečných ženských domov podľa
krajov

Populácia
(2014)

SR

Počet
rodinných
miest

Počet
miest/postelí

Priemerný
počet detí na
1 ženu
( 2014)

Rodinné
miesto
(počet ľudí)

Počet
bezpečný
ženských
domov
po 10
rodinných
miest

5 418 649

542

1284

1,37

2,37

54

Bratislavský kraj

625167

63

155

1,48

2,48

6

Trnavský kraj

558677

56
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1,27

2,27

6

Trenčiansky kraj

591233

59

128

1,16

2,16

6

Nitriansky kraj

686662

69

152

1,22

2,22

7

Žilinský kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský kraj

690420

69

159

1,3

2,3

7

655359

66

150

1,29

2,29

819977

82

206

1,51

2,51

8

Košický kraj

795565

80

196

1,46

2,46

8

Zdroj: vlastné prepočty

366

Pri práci v nonstop prevádzke sa dbá na primerané pracovné podmienky a prevenciu vyhorenia poradkýň na
linke.
367 Kelly, L., Dubois, L., 2008, s. 38
368 Kelly, L., Dubois, L., 2008
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7

Bezpečný ženský dom by mal mať kapacitu primeranú vzhľadom na svoje špecifické ciele
a charakteristiky.369 Preto odporúčame bezpečný ženský dom s maximálne s 10 rodinnými
miestami, resp. s nie viac ako maximálne 25 - 35 ženami a ich deťmi. Takáto kapacita
bezpečného ženského domu je optimálna. Vyšší počet žien a ich detí v jednom bezpečnom
ženskom dome sa neodporúča aj z hľadiska kvality komunitného života v dome a zaistenia
bezpečia.
Na Slovensku je celkovo potrebných 54 bezpečných ženských domov s 542 rodinnými
miestami, resp. 1 284 miesta/posteľami vzhľadom na priemerný počet detí na jednu ženu
(úhrnnú plodnosť na konci roku 2014).
Vzhľadom na geografické rozloženie a nerovnomerný priemerný počet detí na jednu ženu
v regiónoch je potrebných od 6 -8 bezpečných ženských domov s kapacitou 10 rodinných
miest.
Poradenské centrá pre ženy
Vzhľadom na to, že nie je dostupná miera potreby, počet poradenských centier pre ženy je
určený podľa minimálnych štandardov Rady Európy:370


1 poradenské centrum pre 50 000 žien (môžu byť samostatné alebo súčasťou
bezpečného ženského domu či centra pre ženy so skúsenosťou so znásilnením),



z hľadiska geografického rozloženia =
ženy v každom kraji,



v každom meste nad 100 000 obyvateľov aspoň jedno poradenské centrum pre
ženy.

minimálne jedno poradenské centrum pre

Výpočet pre Slovensko
Tab. 17: Odhad potrebného počtu poradenských centier podľa krajov
SR
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Populácia žien 2014 Počet poradenských centier pre ženy
2777955
56
328848
7
285652
6
301079
6
353104
7
351372
7
337807
7
414984
8
407157
8

Zdroj: vlastné prepočty

V rámci Slovenska je potrebných 56 poradenských centier pre ženy vzhľadom na populáciu
žien Slovenska so 6 – 8 poradenských centier v jednom regióne.
Z hľadiska dostupnosti poradenstva pre všetky ženy so skúsenosťou s násilím je však
dôležitejšou otázkou, koľko poradkýň pre špecializovanú komplexnú podporu a ochranu
369
370

Viac pozri Metodka k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie.
Kelly, L., Dubois, L., 2008, s. 38
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žien zažívajúcich násilie a ich deti je potrebných.371 Počet poradkýň sa odvíja od ich
kapacity poskytovať kvalitnú pomoc pre ženy zažívajúce násilie zohľadňujúcej príslušné
ustanovenia Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z. z. Zároveň pri nastavovaní odborných
kapacít treba uplatňovať
princíp bezpečia na úrovni špecializovanej organizácie,
vzťahujúceho sa aj na psychohygienu, respektíve prevenciu vyhorenia špecializovaných
poradkýň.372
V nasledovnom texte sú načrtnuté dva možné postupy pre budúce nastavenie počtu
špecializovaných poradkýň v poradenských centrách pre ženy:
a) prvým postupom je odhad počtu aktívnych klietok – žien zažívajúcich násilie na jednu
poradkyňu špecializovanej podpory a ochrany. Aktívna klientka je definovaná ako tá,
ktorá kontaktovala poradenské centrum pre ženy aspoň raz v priebehu 3 mesiacov.
Na jednu skúsenú poradkyňu špecializovanej podpory a ochrany môže pripadať od
25 do 30 žien so skúsenosťou s násilím.373 Ak na Slovensku zažije počas jedného
roka 6% žien partnerské násilie a na jednu poradkyňu by pripadalo približne 25
aktívnych klientok, dal by sa odhadnúť celkový počet potrebných poradkýň pre
špecializovanú komplexnú podporu a ochranu. Počet poradkýň v jednotlivých
regiónoch by sa dal odhadnúť za predpokladu, že 6-percentná prevalencia
partnerského násilia by bola vzhľadom na kraj rovnaká.
b) druhým alternatívnym alebo komplementárnym postupom je stanovenie odbornej
kapacity jednej poradkyne pre špecializovanú komplexnú podporu a ochranu žien
zažívajúcich násilie a ich deti vzhľadom na jeden odborný úkon. Odborný úkon sa
môže vzťahovať na konkrétnu ženu, alebo môže ísť o všeobecný úkon bez
nadväznosti na ženu.
Príklady odborných úkonov:












krízová intervencia
identifikácia násilia
odhad nebezpečenstva
plánovanie bezpečia
identifikácia potrieb žien
poradenský rozhovor
konzultácia o žene s tretími osobami
konzultácia o žene s inštitúciami
právna konzultácia
podporné skupiny
vyhľadávacia činnosť

371

V súčasnosti nie je na medzinárodnej úrovni stanovená žiadna norma, ktorá byť určovala, koľko
špecializovaných poradkýň je treba, aby bola splnená požiadavka dostupnosti podpory a ochrany pre každú
ženu zažívajúcu násilie. Na Slovensku je dostupnou normou počet zamestnancov a zamestnankýň na jedného
prijímateľa alebo prijímateľku v zariadeniach sociálnych služieb ( napr. útulok, zariadenie núdzového bývania)
podľa zákona č. 448/208 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Normou je maximálne 6 prijímateľov/prijímateliek
na jedného zamestnanca/kyňu (viď príloha Príloha č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z.). Ide však pravdepodobne
o normu výlučne pre pobytové zariadenia.
372 Skúsenosti s poskytovaním podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich deťom v minulosti ukazujú zo
strany prvých ženských mimovládnych organizácií na Slovensku ukazujú, že osobná angažovanosť v téme
násilia na ženách, absentujúce systémové nastavenia a tak náročnosť problematiky spôsobovali enormnú
psychickú záťaž a vyhorenie niektorých zakladateliek prvých ženských organizácií.
373Na základe skúseností niektorých ženských mimovládnych organizácií s dlhoročnou praxou s poskytovaním
pomoci ženám zažívajúcim násilie. Počty však veľmi variujú a nie je zaručené, že pri takomto počte aktívnych
klientok nedochádza k preťaženiu poradkýň.
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odborné aktivity pre deti
supervízne stretnutia
tvorba záznamov
tvorba štatistickej evidencie
vzdelávanie/štúdium
advokačné aktivity
práca v komunite
aktivity prevencie374

Na každý odborný úkon je možné viazať konkrétny čas a prípadne váhu psychickej záťaže.
Odborná kapacita by sa potom odvíjala od naplnenia riadneho 8 a pol hodinového
pracovného času, zohľadňujúc aj váhu psychickej záťaže jednotlivých odborných úkonov.
Centrá pre ženy so skúsenosťou so znásilnením
Vzhľadom na to, že nie je dostupná miera potreby, počet poradenských centier pre ženy je
určený podľa minimálnych štandardov Rady Európy:375


1 centrum na 200 000 žien s geograficky rovnomerným rozložením,



minimálne jedno Centrá pre ženy so skúsenosťou so znásilnením v každom kraji.

Výpočet pre Slovensko
Tab. 18: Odhad počtu centier pre ženy so skúsenosťou so znásilnením

SR
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraji
Zdroj: vlastné výpočty

Populácia žien 2014

Počet centier pre ženy so skúsenosťou so znásilnením

2777955
328848
285652
301079
353104
351372
337807
414984
407157

14
2
1
2
2
2
2
2
2

Na Slovensku je potrebných 14 centier pre ženy so skúsenosťou so znásilnením. Vzhľadom
na regionálne rozloženie je potrebných od 1 – 2 centier v jednom regióne.
Pri 3-percentnej ročnej prevalencii sexualizovaného násilia je celkový odhad počtu žien,
ktoré potrebujú špecializovanú komplexnú podporu a ochranu počas jedného roka približne
83 tisíc. Dôležité je potom stanoviť kapacitu jednej špecializovanej poradkyne vzhľadom na
počet odborných úkonov a/alebo stanoviť počet špecializovaných poradkýň vzhľadom na
únosný počet klientok na jednu poradkyňu.376

374

Pre viac možných druhov odborných úkonov pozri Metodika k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.
375 Kelly, L., Dubois, L., 2008, s. 38
376 Viac pozri odhad počtu poradenských centier pre ženy.
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6.5. RÁMEC SYSTÉMU FINANCOVANIA A NÁKLADOV KOMPLEXNEJ
PODPORY A OCHRANY
Základným predpokladom napĺňania potrieb žien, vzhľadom na počet a dostatočnú
komplexnosť podpory a ochrany, je stabilné a dostačujúce financovanie.
Nevyčlenenie dostatočných finančných zdrojov na zabezpečenie potrebného množstva
a druhov komplexnej špecializovanej podpory a ochrany, znamená faktický nedostatok
bezpečných ženských domov či poradenských centier pre ženy, nedostatok odbornej
kapacity alebo nedostatok určitej podpory, napr. právnej pomoci. Nedostatok financií je
priamo úmerný množstvu žien, ktoré zostanú bez adekvátnej podpory a ochrany, a teda
pokračujúceho násilia. Nedostatok finančných zdrojov možno vnímať ako formu
štrukturálneho násilia, majúceho rovnaké dopady, ako je zamedzenie prístupu žien
k finančným a iným zdrojom v dlhodobom násilnom partnerskom vzťahu.
Istanbulský dohovor vo svojom článku č. 8 ustanovuje:
„Zmluvné strany vyčlenia primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje pre náležitú
implementáciu integrovanej politiky, opatrení a programov na predchádzanie a boj proti
všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, vrátane tých, ktoré sú
realizované mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.“
Na prevádzku súčasných a budúcich bezpečných ženských domov, poradenských centier
pre ženy a iných druhov špecializovanej podpory a ochrany, ktoré sú súčasťou integrovanej
politiky, majú byť teda vyčlenené primerané finančné prostriedky.
Otázka primeranosti finančných zdrojov nie je v Istanbulskom dohovore bližšie vymedzená
vzhľadom na rôznorodú ekonomickú situáciu v jednotlivých členských štátoch. Výška
a rozdelenie alokovaných zdrojov má zodpovedať stanovenému cieľu alebo zavádzanému
opatreniu.377
Financovanie problematiky násilia páchanom na ženách a osobitne špecializovanej podpory
a ochrany je na Slovensku viac než problematické. Problematika nie je osobitne
a dostatočne etablovaná u všetkých relevantných rezortov. Nepristupuje sa k nej s rovnakou
vážnosťou ako je napríklad boj proti organizovanému zločinu. Financovanie
špecializovaných mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú problematike násilia
páchaného na ženách je väčšinou zabezpečované cez nepravidelné a nanajvýš
problematické financovanie zo štrukturálnych a dotačných fondov a z VÚC. Financovanie
špecializovaných organizácií z VÚC, ako neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
alebo na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, je však
nastavené na počet „klientok“, respektíve „vyťaženosti“ ubytovacích kapacít, či počet
špecializovaných poradkýň, a nie na pravidelnú a nepretržitú činnosť. Pritom v iných
problematikách dochádza ku zazmluvňovaniu vybraných mimovládnych organizácií cez
dotačné programy štátnych orgánov. Napríklad v problematike obchodovania s ľuďmi
ministerstvo vnútra cez dotačný program prevencie kriminality vyčleňuje financie pre
vybrané organizácie, poskytujúce služby pre obete obchodovania. V oblasti rodovopodmieneného násilia na ženách však takéto účelovo viazané a pravidelné financovanie
chýba a organizácie sú odkázané na neustále hľadanie finančných zdrojov na zabezpečenie
svojej činnosti. Aktuálne sú síce alokované pomerne vysoké finančné zdroje z Nórskych
fondov a z Európskeho sociálneho fondu, po skončení oprávnenosti čerpania financií je však

377

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, Výkladová
správa.
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udržateľnosť výsledkov projektov v ohrození a závislá opäť len od vypísania ďalších
programových výziev.378
Navyše v súčasnej ekonomickej situácií, keď sa dlhodobo konsolidujú verejné financie
s cieľom zníženia deficitu, znižovania výdavkov na verejnú správu, ale zároveň je vyvíjaný
tlak na efektívne vynakladanie verejných financií, je v záujme štátu nastaviť účinné
opatrenia na predchádzanie a na boj proti násiliu páchanom na ženách.379
S odkazom na vysoké náklady dôsledkov rodovo-podmieneného násilia páchaného na
ženách na Slovensku, ktorých výška sa odhaduje na viac ako 2,4 miliardy EUR, 380
odporúčame význame zmeniť doterajšie nesystémové financovanie komplexnej
špecializovanej podpory a ochrany. V zmysle čl. 8 Istanbulského dohovoru by systém
financovania mal obsahovať aj pravidelné, dlhodobé, účelovo viazané dotácie pre vybrané
špecializované mimovládneho organizácie v tejto oblasti, avšak pri zachovaní ich
autonómnosti (viď čl. 9). Zároveň odporúčame vymedzenie finančných a personálnych
zdrojov na zabezpečenie udržateľnosti súčasných organizácií a dobudovanie dostatočného
počtu bezpečných ženských domov, poradenských centier pre ženy a iných druhov podpory
a ochrany, v množstve a s kapacitou
na základe odhadu potreby (kapitola 6.5.).381
Vyčlenenie primeraných finančných zdrojov na komplexnú podporu a ochranu žien
zažívajúcich násilie a ich deti v konečnom dôsledku znižuje finančné náklady a ekonomické
straty.
Pri tvorbe rozpočtu nemožno hovoriť o presných položkách a presných sumách, ktoré sú
potrebné na prevádzku jednotlivých druhov podpory a ochrany. Tie sa môžu meniť v
závislosti od druhu a rozsahu ďalších doplnkových aktivít a celej škály špecializovanej
podpory a ochrany (viac pozri predchádzajúce kapitoly). Odporúčame vypracovať dôkladnú
ekonomickú analýzu nákladov vzhľadom na spoločenský význam a „ušetrené“ náklady za
násilie na ženách a ich deťoch.
Vo vzťahu ku nákladom na odborné kapacity sa odvolávame opätovne na princíp riadenia
a zodpovednosti, v ktorom:
a) personál je adekvátne ohodnotený - adekvátnosť ohodnotenia práce personálu sa
odvíja od nasledovných skutočností:





hodnota práce pre špecializovaný personál sa odvíja od nákladov násilia páchaného
na ženách, ako vyčíslenie odhadovaných dopadov rodovo podmieneného násilia na
životy žien a ich deti; ročné náklady na rodovo podmienené násilie na ženách na
Slovensku sa odhadujú na 2,7 miliardy EUR, odhad nákladov na násilie na ženách
zo strany intímneho partnera je 1,1 miliardy EUR ročne, vrátane ekonomických
strát;382 v tomto smere sa javí viac než racionálne investovať do ochrany a podpory
žien, vrátane adekvátneho hodnotenia práce špecializovaného personálu,
poskytovanie špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie je vysoko odbornou
prácou, vyžadujúcou si roky vzdelávania a/alebo roky praxe. Hodnotu práce v

378

Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014, Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR,
Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy, s. 52 - 54
379 Tamtiež, s 52 - 54
380 Odhad nákladov bol extrapolovaný z prevalencie násilia na ženách na základe Celoeurópskeho výskumu
o násilí páchanom na ženách realizovaný Európskou agentúrou pre ľudské práva. Viac informácií v
EuropeanInstituteforGenderEquality: Estimatingthecostsofgender-basedviolence in the European Union, ISBN
978-92-9218-499-5, s. 144, dostupné na: http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414745ENC.pdf
381 Mesochoritisová, A, (ed) a kol., 2014, Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR,
Možnosť voľby, Bratislava, v procese prípravy, s. 52 - 54
382 EIGE, 2014, Estimating the costs of gender-based violence in the European Union Report Estimating the
costs of gender-based violence in the European Union. Report. dostupné na:
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0414745EN2.pdf s. 144; V celej Európske únii sa náklady
na násilie na ženách odhadujú v Európe na 228 miliárd EUR ( 1,8% Európskeho HDP), z čoho 45 miliárd EUR
ročne je vynakladaných na verejné a štátne služby a 24 miliárd predstavuje ekonomické straty ( tamtiež).
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zmysle zákonníka práce možno odvíjať od jej zložitosti, zodpovednosti a
namáhavosti383
poskytovanie špecializovanej podpory a ochrany možno podľa miery náročnosti
charakterizovať výkonom špecializovaných systémových a metodických prác s
vysokou duševnou námahou, komplexným zabezpečovaním viacerých druhov
podpory a ochrany, výkonom odborných a špecializovaných činností so
zodpovednosťou za zdravie a životy žien a ich detí a organizáciou a koordináciou
veľmi zložitých procesov,384
pri ohodnotení práce personálu sa berie do úvahy, že trh práce je pre ženy
nastavený diskriminačne, že práca konotovaná ako „ženská“ je hodnotená nižšie ako
„mužská“ práca alebo je celkovo veľmi nízko ohodnotená; práca a odbornosť v
sociálnej oblasti, v starostlivosti o druhých ľudí sa celkovo vníma ako práca s nižšou
hodnotou napriek tomu, že môže ísť o prácu zachraňujúcu životy a často aj o rizikové
zamestnania.385

Špecializovaná komplexná podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie je systém, ktorý štát
poskytuje vo verejnom záujme. Za financovanie systému komplexnej podpory a ochrany je
zodpovedný štát. Financovanie komplexnej podpory a ochrany by malo byť zo zákona.
Financovanie musí byť primerané a úplné: má zahŕňať všetky aktivity vrátane preventívnych
aktivít a práce s verejnosťou, zameranej na zvyšovanie uvedomenia, informovanosti.386
Dlhodobým cieľom komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí je
spoločenská zmena, to znamená spoločnosti bez predsudkov, prístupov a vzorcov
správania v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre páchanie násilia na ženách
a deťoch.387 S dosiahnutím spoločnosti bez násilia sa dá predpokladať postupné znižovanie
nákladov.

383

Zákonník práce § 119
V zmysle Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z.z., príloha č. 1: Charakteristiky stupňov náročnosti
pracovných miest sa jedná o pracovné miesta zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce.
385 Viac o diskriminačnom nastavení trhu práce a cene práce žien pozri publikácie Cviková, J. (ed.),2008 : Aká
práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Bratislava, Aspekt; Cviková, J. (ed.), 2010: Rodová
perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov. Bratislava, Aspekt
386 Sopková, E., 2006, Špecifické štandardy činnosti zohľadňujúce diverzifikované potreby žien vystavených
násiliu alebo hrozbe násilia v oblasti sociálnych služieb na základe štandardov EÚ, návrh, nepublikované
387 Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
http://old.fenestra.sk/download/Bezpecny_zensky_dom.pdf , s. 44
384
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SÚHRNNÉ ODPORÚČANIA A ZÁVER
Nastavené sú len také štandardy, pri ktorých je ustálená prax, alebo o ktorých bola
dosiahnutá relatívne všeobecná zhoda v riešiteľskom tíme. Súčasné nastavenie nevylučuje
doplnenie alebo zmenu navrhovaných štandardov.
Navrhované Štandardov majú svoje limity. V Štandardoch nie sú rozpracované nasledujúce
oblasti. V štandardoch sme sa nevenovali oblasti monitoringu a evaluácie Štandardov,
pričom pod monitoringom máme na mysli sledovanie implementácie Štandardov a pod
evaluáciou posudzovanie účinnosť/efektívnosti Štandardov na základe analýzy údajov;
vychádzajúc z princípu, že komplexná podpora a ochrana vychádza dôsledne z potrieb žien,
názory a naplnené potreby žien by mali byť jadrom monitorovacích a evaluačných procesov
(vrátane monitorovacích a evaluačných metodík); v nadchádzajúcom období preto
odporúčame vypracovanie komplexného systému monitoringov a evaluácii, zahŕňajúceho
dôsledne princíp participácie žien na hodnotení a rozvoji poskytovanej podpory a ochrany
ženám; na úrovní ženských organizácií sa odporúča vnútorná a externá evaluácia
s dôrazom na účasť samotných žien, ktoré zažívajú násilie.
Pozornosť sme nevenovali programom pre páchateľov rodovo podmieneného násilia,
hoci boli predmetom diskusie na pracovnom stretnutí. Programy pre páchateľov nie sú
v Štandardoch rozpracované zámerne a to z nasledujúcich dôvodov:
o prioritným cieľom programov pre páchateľov je bezpečie a potreby žien
zažívajúcich násilie a ich detí,
o preto programy pre páchateľov vnímame ako nadstavbu kapacitne dostatočnej
siete špecializovaných poradenských centier pre ženy a bezpečných ženských
domov dostupných pre všetky ženy so skúsenosťou s násilím,
o programy pre páchateľov by mali byť zavedené až po dôkladnom overení ich
efektívnosti (prevzatie programov zo zahraničia bez náležitého overenia
vnímame ako riziko pre bezpečie žien a ich detí),
o financovanie programov pre páchateľov by nemalo byť na úkor financovania
špecializovanej podpory a ochrany pre ženy a ich deti; programy by mali byť
financované z iného zdroja ako je financovaná ochrana a podpora žien a ich
detí.388
Chýbajú aj osobitné Štandardy pre ženy so špecifickými potrebami, napr. pre ženy so
zdravotným postihnutím, rómske ženy či ženy - migrantky, ktorých význam bude
pravdepodobne v nadchádzajúcom období narastať vzhľadom na aktuálnu utečeneckú vlnu.
V čase písania Štandardov téma „utečencov“ na Slovensku komunikovala bez rodovej
perspektívy, hoci zo zahraničia prichádzali správy o sexuálnom otroctve utečenkýň,
znásilňovaní a fyzickom násilí na ženách a na dievčatách v tranzitných zónach a miznutí
žien utekajúcich pred vojnou.389 Niektorým skupinám žien so špecifickými potrebami však
venujeme pozornosť v Metodike pre poskytovanie komplexnej podpory a ochrany ženám
zažívajúcim násilie a ich deťom. Nazdávame sa, že najprv treba osobitné skupiny žien na
Slovensku riadne spoznať, identifikovať ich potreby, faktory viacnásobného znevýhodnenia
a až potom nastavovať štandardy pre ich podporu a ochranu.
388

Finnish Presidency of the Council of the European Union, July – December 1999, Conference of Experts –
Police Combating Violence Against Women, Jyväskylä November 1999
389 Viac pozri napr. EWL, 2015, “Asylum is not gender neutral: the refugee crisis in Europe from a feminist
perspective”
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Problematiku vzdelávania, odbornosti a riadenia sme rozpracovali iba rámcovo. Zámerne.
Nazdávame sa, že o tejto problematike treba dlhšiu a širšiu odbornú diskusiu vzhľadom na
súčasný vývoj. V rámci Nórskych fondov vznikali a vznikajú nové organizácie, ktoré sa hlásia
ku rodovým východiskám a chcú poskytovať špecializovanú podporu a ochranu.
Podmienkou bolo a je, že zamestnankyne-ženy, ktoré budú pomáhať iným ženám, budú mať
špecializované vzdelávanie. Pritom na Slovensku nie je ustálený systém špecializovaného
vzdelávania v tejto oblasti. Absentuje aj kurikulum vo formálnom vzdelávaní, ktoré by
obsahom napĺňalo potrebné teoretické či praktické zručnosti v čo najväčšej komplexite.
Oblasť špecializovaného vzdelávania treba nastaviť podľa predkladaných Štandardov
a komplementárnej Metodiky pre poskytovanie komplexnej podpory a ochrany ženám
zažívajúcim násilie a ich deťom. Treba nastaviť podmienky pre akreditáciu/licencie pre
poskytovanie odbornej podpory a ochrany vzhľadom na teoretické znalosti a praktické
skúsenosti.
Pôvodne bol vypracovaný presnejší odhad potreby a kapacity pre jednotlivé druhy podpory
a ochrany (napr. odhad potrebného počtu špecializovaných poradkýň vzhľadom na
prevalenciu násilia na ženách). Do predkladaného dokumentu sme ich však nezaradili. Danú
problematiku treba ešte viac preskúmať a overiť u viacerých ženských organizácií. Až potom
treba nastaviť mechanizmus – parametre potreby. Z minulosti máme skúsenosti, že
akékoľvek exaktné nastavenie, napr. počtu špecializovaných poradkýň financovaných
z VÚC, nemá reálne základy a je výrazne poddimenzované.
Pôvodne sme plánovali vypracovať konkrétnejší odhad nákladov a navrhnúť komplexný
systém financovania (najlepšie na základe viaczdrojového, avšak stabilného a dostatočného
rozpočtu). Aj tu je však nutná dôkladná rodová analýza ekonomických nákladov vzhľadom
na ekonomické straty v dôsledku neriešenia násilia na ženách. Financovanie, napríklad
bezpečných ženských domov, musí zohľadňovať ciele, ktoré majú napĺňať. Nie je možné
zabezpečiť cieľ bezpečia pre všetky ženy, ktoré môžu náhle potrebovať odísť od násilného
muža, ak sú bezpečné ženské domy financované na základe „vyťaženosti“. Rodinné miesto
pre krízové situácie, ktoré by malo byť vždy k dispozícií, je v aktuálnom systéme
financovania vnímané ako „neobsadené miesto“ a organizácia musí peniaze vrátiť.
Zdôrazňujeme, že nastaviť dostatočné, pravidelné a stabilné financovanie komplexnej
podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí je kľúčové a bez tejto podmienky nie je
možné Štandardy ani uplatňovať, ani vyžadovať ich napĺňanie.
Predkladané Štandardy sú v mnohom v súlade s Istanbulským dohovorom, ktorý Slovenská
vláda v roku 2011 podpísala a zaviazala sa dohovor ratifikovať. Nazdávame sa, že
nezohľadňovať niektoré nastavenia v Istanbulskom dohovore je nesprávne a stratou času.
Veríme, že súčinnosť Štandardov a Istanbulského dohovoru bude raz skutočnosťou.
Opätovne zdôrazňujeme, že Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich sú
východiskovým a ideovým dokumentom na nastavovanie účinnej podpory a ochrany žien
zažívajúcich násilie a ich detí. Štandardy vnímame ako „živý dokument“. Štandardy nie sú
statické normy v zmysle jedného raz a navždy platného pravidla, ale majú byť východiskom
a odporúčaniami na overovanie ich použitia a ďalšieho rozvíjania.
Pri tvorbe Štandardov sme čerpali z viac ako 15–ročných praktických skúseností s
poskytovaním pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom najmä ženskými
136

mimovládnymi organizáciami na Slovensku a z potrieb žien zažívajúcich násilie a ich detí,
ktoré sú poznávané praxou a zisťované výskumami z oblasti násilia páchaného na ženách.
Opakujeme, že využitie predkladaných Štandardy je viacúčelové a na viacerých úrovniach.
Na systémovej úrovni sú Štandardy rámcom a návodom pre štátnu a verejnú správu ako
nastaviť súbor opatrení na zabezpečenie podpory a ochrany žien a ich detí pred násilím
v súlade s ľudskoprávnymi medzinárodnými dokumentmi; na základe spracovaných
Štandardov sa má vytvoriť priestor a podmienky pre ich uplatnenie v praxi - legislatívne,
materiálne, finančné a pod. Na základe vypracovaných Štandardov by sa mal v budúcnosti
vytvoriť systém monitorovania ich uplatňovania a evaluácie. Na úrovni jednotlivých
organizácií sú Štandardy určené pre existujúce špecializované ženské mimovládne
organizácie, ktoré poskytujú podporu a ochranu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
s cieľom udržania už nastúpenej línie, posilnenie východísk, uplatňovania základných
princípov a zvýšenie kvality svojej každodennej práce. Štandardy slúžia aj pre
novovzniknuté a budúce ženské mimovládnej organizácie, ktoré by chceli začať pomáhať
ženám, ktoré zažívajú násilie a ich deťom, ako aj pre súčasné organizácie poskytujúce
všeobecné služby, ktoré by sa chceli špecializovať týmto smerom. Štandardy sú informáciou
pre všetky ženy a mužov, ktoré a ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách a môžu
prichádzať do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Na individuálnej úrovni
jednotlivých odborníčok - žien, ktoré pomáhajú iným ženám a ich deťom, môžu byť
Štandardy zdrojom na reflexiu a podnetom na kontinuálne zlepšovanie každodennej práce.
Štandardy sú informáciami pre lepšie pochopenie súvislostí a kontextu násilia páchaného na
ženách a podnetom na výmenu skúseností a poznatkov z danej oblasti.
Chceme opätovne zdôrazniť, že ženské mimovládne organizácie špecializované na
komplexnú podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie nie sú „len“ organizáciami
poskytujúcimi pomoc ženám, ale sú zároveň angažovaným aktérom vo svojej komunite,
vyvíjajúcim aktivity, iniciatívy, lobistické akcie, poskytujúc spätnú väzbu, snažiac sa sieťovať
a hľadať spojencov a spojenkyne v podpore žien. Vo svojich regiónoch majú niektoré z nich
pomerne veľký vplyv, ktorý im umožňuje meniť prostredie smerom ku zmene spoločnosti.
Nie sú organizáciami, ktoré poskytujú len podporu a ochranu, ale sú to angažované skupiny
žien snažiace sa o spoločenskú zmenu. Spoločenská zmena je definovaná ako dosiahnutie
spoločnosti bez násilia, vrátane eliminácii predsudkov, prístupu a vzorcov správania
v spoločnosti, ktoré vytvárajú podhubie pre páchanie násilia na ženách a deťoch.390
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Karlovská, D., Krokavcová, N., Králová, S., 2009, Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských
práv žien a detí, Fenestra, Košice, ISBN 978-80-969884-2-6 , dostupné na:
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PROFILY ČLENIEK HLAVNÉHO EXPERTNÉHO TÍMU PODIEĽAJÚCICH SA NA
TVORBE ŠTANDARDOV
Barbara Bohony (Brána do života, n. o. – Bratislava)
Absolventka psychológie na FiF UK , v roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na Ústave
humanitných štúdií PdF UK v Bratislave. Šesť rokov pracovala s ľuďmi s telesným a
mentálnym postihnutím v neziskovom sektore, spolupracovala s Radou pre poradenstvo v
sociálnej práci a na projekte sociálnej inklúzie ľudí so znevýhodnením. Od roku 2009 pracuje
so ženami, ktoré zažívajú partnerské násilie a ich deťmi v krízovom centre Brána do života.
Dlhodobo sa vzdeláva v poradenstve, psychoterapii a psychotraumatológii. Pri práci so
ženami využíva metódy koncentratívnej pohybovej terapie, EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing), na riešenie zameranú terapiu. Je trénerkou skupinovej
práce s deťmi, ktorá sa zameriava na získanie sociálnych zručností a zvládanie hnevu ART (Aggression replacement training).
Tatiana Brnová (OZ Žena v tiesni – Martin)
Vyštudovala odbor Sociálna práca na Komenského univerzite v Bratislave. Oblasti pomoci
ženám zažívajúcim násilie sa venuje od roku 2001. Ešte počas štúdia zakladala pobočku
Pro Familie v Martine. Je zakladateľkou a štatutárkou občianskeho združenia ŽENA V
TIESNI, ktoré poskytuje komplexnú pomoc a ochranu pre ženám zažívajúcim násilie v
intímnych vzťahoch a ich deťom. Koordinuje projekty zamerané na podporu a zlepšovanie
štandardov služieb pre ženy, na prevenciu násilia páchaného na ženách, búranie rodových
stereotypov. Ako lektorka pracuje na vysokých školách v téme rodovej rovnosti, násilia na
ženách. Podieľala sa na tvorbe publikácií Špecifické metódy práce so ženami zažívajúcimi
násilie v partnerských vzťahoch - Metódy sociálnej práce s rodinou a Špecifické intervenčné
podporné programy - Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II.
Elena Buksová (Ministerstvo vnútra SR)
Absolventka magisterského štúdia v odbore sociálna pedagogika, pedagogickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici. Dizertačnú prácu na tému sociálno-pedagogická analýza rómskeho
etnika obhajovala na Univerzite Mateja Bela, pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici kde je
bola udelená vedecká hodnosť PhD v odbore pedagogika. Profesionálne sa venovala
sociálnej oblasti, najmä rómskej problematike a to, ako štátna zamestnankyňa na Krajskom
úrade v Banskej Bystrici, Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. V súčasnosti
sa venuje prevencii kriminality na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Spolupodieľala
sa na tvorbe strategických dokumentov na regionálnej úrovni Banskobystrického kraja, ako
aj na tvorbe strategických dokumentov na národnej úrovni. Vo svojej publikačnej činnosti sa
venovala rómskej problematike, chudobe a jej dôsledkom a obchodovaniu s ľuďmi.
Prednášala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Eva Danková (Centrum Slniečko, n.o.- Nitra)
Absolventka magisterského štúdia sociálnej práce UKF Nitra. Má absolvovaný dlhodobý
psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe a aktuálne sa vzdeláva v oblasti
psychotraumatológie. Problematike rodovo podmieneného násilia, feministickým teóriám
a téme rodových stereotypov sa venovala už počas svojho štúdia sociálnych vied od roku
2003. Od roku 2007 pracuje ako sociálna poradkyňa a terapeutka v Centre Slniečko, n.o.
a od roku 2008 aj ako vedúca poradenského centra. Poskytuje špecializované sociálne
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poradenstvo a individuálnu, párovú a rodinnú psychoterapiu ženám a ich deťom, ktorí majú
skúsenosť s násilím v intímnych vzťahoch, so sexuálnym násilím a znásilnením.
Vanda Durbáková (advokátka spolupracujúca s OZ Fenestra - Košice )
Absolventka právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od roku 2004 je členkou
Slovenskej advokátskej komory. V rámci svojej právnej praxe sa zameriava predovšetkým
na poskytovanie právnej pomoci v prípadoch porušovania základných ľudských práv žien a
menšín. Poskytovala a aj v súčasnosti poskytuje právne zastupovanie sťažovateľom/kám v
konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. V rámci svojej práce
spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami. Od roku 2004 spolupracuje s OZ
Fenestra, kde poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach pred súdmi ženám
zažívajúcim násilie.
Nicole Fuchsová (MyMamy, n.o. – Prešov),
Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v odbore Andragogika, špecializácia
Sociálna práca. Spolupracuje so Záujmovým združením žien MYMAMY od roku 2003. Má
skúsenosti s implementáciou projektov zameraných na podporu rodovej rovnosti v prostredí
marginalizovaných rómskych komunít. Absolvovala viacero certifikovaných tréningov v
oblasti sociálneho práce a sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, riadenia projektov
a arteterapie.
Barbora Holubová (Inštitút pre výskum práce a rodiny)
Sociologička v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Absolventka Katedry sociológie na
Univerzite Komenského v Bratislave z roku 2005. V roku 2013 získala titul PhD. z odboru
sociológie. Výskumne sa špecializuje na problematiku násilia páchaného na ženách a
rodových nerovností. V tejto oblasti sa doteraz venovala hlavne výskumu prevalencie
násilia, analýze administratívnych dát a monitoringu špecializovaných podporný služieb pre
ženy zažívajúce násilie. Podieľa sa na zostavovaní súhrnných správ o násilí na ženách na
Slovensku, monitoringu médií z hľadiska podpory rodovej rovnosti a prevencie násilia na
ženách.
Dušana Karlovská (OZ Fenestra – Košice)
Absolventka Prešovskej univerzity v Prešove filozofickej fakulty odboru psychológia. Od roku
2001 spolupracuje s OZ Fenestra a pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
poskytuje od toho času doposiaľ. V prvých rokoch viedla podporné skupiny pre ženy,
rozvíjala pomoc a podporu pre deti klientok Poradenského centra Fenestra. Od roku 2005 je
zodpovedá za rozvíjanie a zvyšovanie kvality podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a
ich detí v Poradenskom centre Fenestra. Okrem priamej práce so ženami a ich deťmi,
rozvíja vzdelávacie a tréningové programy v oblasti násilia páchaného na ženách, iniciovala
vznik a podieľa sa na rozvíjaní multiinštitucionálnej spolupráce v Košiciach. Podieľala sa na
tvorbe a realizácií kampaní, medzinárodných projektov, pripomienkovaní stratégií a zákonov
v oblasti násilia páchaného na ženách. Je autorkou viacerých publikácií v tejto oblasti a
členkou poradného výboru európskej siete ženských organizácií WAVE (Women Against
Violence Europe).
Mariana Kováčová (Centrum Slniečko, n.o. – Nitra)
Magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika na PdF UK v Bratislave ukončila v
roku 1990. Už v priebehu štúdií sa stretla s problematikou detí so syndromom CAN, ktoré
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boli v bývalom režime umiestňované predovšetkým v prevýchovných zariadeniach. 25
rokov pracuje v neziskovom sektore. Podieľala
sa na vzniku viacerých projektov
zameraných na pomoc deťom so sy CAN, ženám zažívajúcim násilie v partnerských
vzťahoch a obetiam domáceho násilia. (Krízové stredisko Slniečko, Detská linka záchrany,
Centrum poradenstva, prevencie a advokácie, Bezpečný dom, Bezpečný ženský dom,
Intervenčné centrum Slniečko atď.) Absolvovala viacero certifikovaných tréningov u nás i v
zahraničí v oblasti sociálneho, poradenstva, dištančného poradenstva, supervízie, krízovej
intervencie, mediácie, manažmentu, koučingu a arteterapie. Je riaditeľkou Centra Slniečko,
n.o. so sídlom v Nitre a prezidentkou Asociácie krízových stredísk na Slovensku. Je
externou doktorandkou UK v Bratislave.
Apolónia Sejková (MyMamy, o.z. – Prešov)
Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ Prešov (dnes Prešovská univerzita), odbor Výchova v
vzdelávanie dospelých so špecializáciou Sociálna práca, absolventka programu ACCESS
Európskych štúdií na Amsterdamskej univerzite. V roku 2000 spoluzakladala Záujmové
združenie žien MyMamy, dnes MyMamy, o.z., ktoré prevádzkovalo jedno z prvých
Materských centier na Slovensku a od roku 2003 poskytuje komplexné služby a podporu
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Vo svojej činnosti pre združenie sa zameriava najmä
na nastavovanie čo najefektívnejšej škály podporných činností pre ženy a deti, zvyšovanie
úrovne poskytovaných služieb a s tým súvisiacu tvorbu a manažovanie partnerských
projektov s domácimi i zahraničnými partnerskými organizáciami. Je členkou Výboru pre
rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a
Expertnej skupiny pre prevenciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády SR pre
prevenciu kriminality.
Ivana Skoumalová (OZ Fenestra – Košice),
Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v
Prešove a je registrovanou psychologičkou Slovenskej komory psychológov. V ženskej
mimovládnej organizácii Fenestra pôsobila ako poradenská pracovníčka pre ženy
zažívajúce násilie v intímnom vzťahu a na krízovej telefonickej linke. Venuje sa poradenstvu
a psychoterapii, lektoruje psychoterapeutické výcviky.
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PRÍLOHY
PRÍLOHA Č. 1: KONCEPTUÁLNY RÁMEC NÁSILIA NA ŽENÁCH V INTÍMNYCH
VZŤAHOCH
Úroveň

Dimenzia

Faktory
Nedostatok ekonomických práv a oprávnení pre
ženy
Diskriminačný rodinný zákon
Dostupnosť rozvodu pre ženy
Súbor opatrení pre rodovú rovnosť
Kolektívna verzus individuálna kultúrna orientácia
Dôraz na morálnu bezúhonnosť žien a rodinnú
česť
Úroveň vývoja
Prístup žien k formálnemu platenému zamestnaniu
Tolerancia k bitiu manželiek
Právo mužov disciplinovať/kontrolovať správanie
žien
Normy spojené so cťou mužov k morálnej
bezúhonnosti žien
Súkromie rodín
Chýbajúce právne alebo morálne sankcie za
násilie
Ostatní nezasahujú
Komunitné násilie
Vysoká nezamestnanosť
Nízky sociálny kapitál
Chudoba
Kruté fyzické tresty
Svedok rodičovského násilia
Iné traumy v detstve
Psychologická disfunkcia
Antisociálne správanie
Otázky priľnutia dospelých
Akceptácia násilia ako prostriedku riešenia
konfliktov
Akceptácia partnerského násilia
Rodové hierarchické alebo tranzitné postoje

Rodový režim
Makrosociálna/spoločenská
úroveň
Dimenzia kultúry
Ekonomická dimenzia

Normy

Komunitná úroveň
Chýbajúce sankcie

Susedstvo

Násilie v detstve

Partner – muž ( páchateľstvo)

Postoje
Zneužívanie alkoholu
Konflikt rodových rolí
Delikventná rovesnícka skupina
Sociodemografické znaky

Úroveň partnerského vzťahu

Interakcia

Situačné spúšťače
Oblasť konfliktu – partnerské
násilie
Patriarchálne spúšťače
Násilie v detstve
Postoje
Žena (ako obeť)

Sociodemografické znaky

Nízky vek
Nízka úroveň vzdelania
Nerovné rozhodovanie
Nedostatočná komunikácia
Závažný vzťahový konflikt
Sex/nevera
Peniaze/distribúcia rodinných zdrojov
Deti alebo príbuzní
Deľba práce
Pitie muža
Spochybňovanie mužskej autority ženami
Nenapĺňanie očakávaní rodových rolí
Dožadovanie sa autonómie žien
Sexuálne zneužívanie v detstve
Iné traumy z detstva
Byť svedkyňou násilia na matke
Tolerancia bitia manželiek
Nízky vek
Vyššie dosiahnuté vzdelanie (ako protektívny
faktor)

Nedostatok sociálnej podpory
Faktory pôsobiace rozlične
vzhľadom na prostredie

Zamestnanosť žien
Účasť v rozvojových a iných programoch
Vlastníctvo - majetok

Zdroj: podľa Heise, 2012 for UN Women391

391

Dostupné na: http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/egm/egm-paperlori-heisse%20pdf.pdf
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PRÍLOHA Č. 2: ÚDAJE O VÝSKYTE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH NA
SLOVENSKU
Ženy so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia počas
svojho života (v %)
34
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20
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5
0

26

23

22

12

súčasného
partnera

bývalého
partnera

súčasného
a/alebo
bývalého
partnera

niekoho iného

partnera
a/alebo
niekoho iného

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012

Ženy so skúsenosťou fyzického a/alebo sexuálneho násilia za
posledných 12 mesiacov ( v %)
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niekoho iného

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
Ženy so skúsenosťou psychologického násilia so strany partnera od 15. rokov veku ( v %, viacnásobné
odpovede)
Kontrolujúce správanie (snaží sa ju izolovať od priateľov a rodiny, musí vedieť kde je, rozčúli sa ak
hovorí s inými mužmi ( ženami), podozrieva ju z nevery)

35

Ekonomické násilie (bráni jej nezávisle rozhodovať o rodinných financiách alebo nákupoch, zakazuje
pracovať mimo domu)

15

Abusívne správanie (znevažuje a ponižuje ju na verejnosti a súkromí, zakazuje opustiť dom alebo ju
zamkol, nútil ju pozerať pornografiu, zastrašoval ju, vyhrážal sa násilím )

38

Vydieranie deťmi (vyhrážal sa únosom detí, že im ublíži )
Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012

149

9

Ženy so skúsenosťou psychického násilia vo vzťahu a podľa typu
páchateľa (%)
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súčasný partner

bývalý partner

súčasný a/alebo
bývalý

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012

Ženy sú skúsenosťou násilia zo strany súčasného a/alebo
bývalého partnera od veku 15 rokov podľa typu násilia ( v %)
47
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0
fyzické a/alebo sexuálne

psychologické násilie

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012

Fyzické zranenia v dôsledku najzávaznejšieho incidentu zo
strany partnera od veku 15 rokov ( v %)
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7

fraktúry, zlomené kosti, zlomené zuby
otras mozgu alebo iné zranenia mozgu

4
1

vnútorné zranenia

2
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2

iné

45

6

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
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Kontaktovanie služieb pomoci v dôsledku najzávažnejšieho sexuálneho a/alebo fyzického partnerského
násilia od 15 rokov veku ženy ( v % , populácia žien)
Políciu
8
Nemocnicu
10
Lekára, zdravotné stredisko alebo inú inštitúciu zdravotnej starostlivosti
12
Sociálne služby
4
Ženské azylové centrum
2
Organizáciu na pomoc obetiam násilia
2
Cirkev/náboženskú organizáciu
6
Právnu pomoc/ právnika
9
Inú službu/ organizáciu
2
Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
Dôvody nekontaktovania polície v dôsledku najzávažnejšieho fyzického a/alebo sexuálneho partnerského
násilia počas života ženy ( v %, viacnásobné odpovede)
Poradila som si s tým sama/oslovila som kamaráta/kamarátku/vyriešila som to v rodine

31

Strach z páchateľa, z pomsty

23

Hanba, rozpaky, nechcela som, aby o tom ktokoľvek vedel

23

Nechcela som, aby to niekto vedel/ chcela som to udržať v tajnosti

22

Myslela som si, že s tým aj tak nič neurobia

21

Tomu, čo sa mi stalo, som neprikladala veľký význam/nebolo to pre mňa závažné/vôbec mi to nenapadlo

17

Myslela som si, že by s tým aj tak nič nemohli urobiť

11

Nechcela som, aby bol útočník zatknutý alebo aby mal problémy s políciou

11

Nechcela som, aby náš vzťah skončil

11

Aj tak by mi nikto neveril

9

Partner, alebo niekto iný mi v tom zabránil alebo ma od toho odhovoril

6

Myslela som si, že to bola moja vina

4

Bola som citovo príliš rozrušená na to, aby som kontaktovala políciu

3

Bála som sa, že prídem o deti

3

Pomoc som vyhľadala na inom mieste

3

Iný dôvod

3

Niekto iný to nahlásil, alebo polícia sa o tom dozvedela sama

1

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012

Typy nedostatkových služieb pomoci/asistencie, ktoré žena
potrebovala, ale nedostala po najzávažnejšom fyzickom a/alebo
suxuálnom násilia zo strany partnera ( v %, viacnásobné odpovede)
Nič z uvedeného/nechcela som žiadnu pomoc
S niekým sa porozprávať/morálnu podporu
Praktickú pomoc
Ochranu pred ďalším prenasledovaním/obťažovaním
Pomoc pri nahlasovaní incidentu/pri komunikácii s…
Informácie o bezpečnosti/prevencii proti zločinu
Informácie od polície
Finančnú podporu
Lekársku pomoc
Pomoc s poistením/náhradou škody
Iné
0

38
27
24
21
9
8
6
4
3
2
1
5

10

15

20

25

30

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
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35

40

Nepartnerské sexuálne a/alebo fyzické násilie od 15 rokov veku ženy
podľa typu páchateľa/ľky ( v %, populácia žien)
Neznáma osoba

16

Niekto iný koho ste poznali

28

Kamarát /známy

26

Niekto s kým chodíte/koho ste tera stretli

4

Príbuzný alebo člen rodiny ( iný než partner)

46

Niekto spojený so školou/štúdiom

30

Niekto spojený s prácou

9
0
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Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
Pohlavie páchateľa/ľov fyzického a/alebo sexuálneho nepartnerského násilia ( v %, populácia žien)
Muž

80

Žena

13

Aj muž aj žena

4

Neviem

2

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012

Fyzické zranenia v dôsledku najzávažnejšieho incidentu zo
strany ne-partnera od veku 15 rokov ( v %)
modriny a škrabance

23

rany, výrony a popáleniny

5

fraktúry, zlomené kosti, zlomené zuby

3

otras mozgu alebo iné zranenia mozgu

3

vnútorné zranenia

1

potrat

1

iné

7

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
Kontaktovanie služieb pomoci v dôsledku najzávažnejšieho nepartnerského násilia od 15 rokov
veku ženy ( v % , populácia žien)
Políciu

12

Nemocnicu

9

Lekára, zdravotné stredisko alebo inú inštitúciu zdravotnej starostlivosti

14

Sociálne služby

3

Ženské azylové centrum

1

Organizáciu na pomoc obetiam násilia

1

Cirkev/náboženskú organizáciu

6

Právnu pomoc/ právnika

5

Inú službu/ organizáciu

1

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
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Násilie počas detstva ženy podľa typu páchateľa/ľky a druhu násilia ( v %, viac možností)
fyzické

sexuálne

psychické

Otec ( alebo nevlastný otec alebo pestún)

59

5

58

Iný príbuzný mužského pohlavia

16

10

17

Učiteľ, doktor alebo kňaz mužského pohlavia

12

7

9

36

Matka ( alebo nevlastná alebo pestúnka)

43

4

Iná príbuzná ženského pohlavia

12

Známy, kamarát alebo sused mužského pohlavia

Učiteľka, doktorka, kňažka

9

Známa, kamarátka alebo suseda

6

Neznámy muž

30
14

9
44

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, Násilie na ženách: Celoeurópsky výskum, 2012
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