
Projekt: “Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním, realizáciou inovatívnych postupov a aplikáciou 
zákona o obetiach trestných činov” 

Opis projektu: 

Základným ľudským právom je právo na život, slobodu, osobnú bezpečnosť a na ochranu proti diskriminácii. 
Domáce násilie porušuje ľudské práva v zmysle našej i medzinárodnej legislatívy. Zvýšenie povedomia laickej 
ale aj odbornej verejnosti o ochrane obetí domáceho násilia uplatňovaním novej legislatívnej úpravy o 
obetiach trestných činov a vzdelávaním v téme inovatívnych prístupov zamedzujúcich druhotnú viktimizáciu 
obetí, dosiahneme realizáciou odborných diskusií, workshopov, odbornej konferencie, ale i podpornej online 
kampane k téme, ako i sériou článkov pre odbornú, ako aj laickú verejnosť. 

Ciele projektu: 

• podpora vzdelávania a školenia; 

• zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie; profesijných skupín; 

• podpora spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských 

práv a slobôd; 

• podpora verejných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Suma podpory: 15 000 € 

Spolufinancovanie: 7 300 € 

Trvanie projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

Realizované aktivity: 

Odborné diskusie s podporou online kampane v šiestich mestách, kde sme naplánovali a realizovali diskusie: 
Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava a Žilina. Štruktúra moderovanej diskusie: moderátor 
diskusie + dvaja diskutujúci na pódiu a publikum zložené z odborníkov pôsobiacich v téme v danom regióne. 
Z dvoch diskutujúcich v každom jednom meste ako prepájací článok bola Mgr. Mariana Kováčová, PhD., ktorá 
patrí na Slovensku medzi lídrov v problematike ochrany obetí násilia. Druhou diskutujúcou osobou sme 
vybrali odborníčku/odborníka na danú problematiku v danom regióne 

17. 10. 2018, Košice, galéria https://goo.gl/KN1d85, záznam diskusie: https://bit.ly/2J3fq2F  

18. 10. 2018, Prešov, galéria https://goo.gl/3ZED4e, záznam diskusie: https://goo.gl/Za1uVM  

25. 10. 2018, Banská Bystrica, galéria https://goo.gl/9NeguR, záznam diskusie: https://goo.gl/YpXkvX  

26. 10. 2018, Nitra, galéria https://goo.gl/HEGzoQ, záznam diskusie: https://bit.ly/2Q2h7Ad    

8. 11. 2018, Bratislava, galéria https://goo.gl/PbGLqN, záznam diskusie: https://bit.ly/2Fcp5FI  

9. 11. 2018, Žilina, galéria https://goo.gl/Ta6jo6, záznam diskusie:  https://bit.ly/2zNZmNV 



6. novembra 2018 sme v spolupráci s Trnavskou univerzitou organizovali medzinárodnú konferenciu „Čo s 
bielymi miestami v pomoci obetiam domáceho násilia na Slovensku“. Konferencia bola určená odborníkov z 
policajného zboru, sociálnych pracovníkov a psychológov sociálnoprávnej ochrany detí ÚPSVaR, pediatrov, 
sudcov, pedagógov, odborných  pracovníkov zariadení na pomoc obetiam násilia, pracovníkov poradenských 
centier pre obete domáceho násilia, pracovníkov odboru SPODaSK MPSVR SR- odbor SPODaSK a odboru 
stratégií, pracovníkov odboru rodovej rovnosti, pracovníkov Národného koordinačného strediska na 
prevenciu násilia páchaného na deťoch a ich koordinátorov prevencie násilia v jednotlivých regiónoch, 
pracovníkov MS SR, pracovníkov MV SR a zainteresovaných právnikov, pracovníkov odboru SPODaSK  
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Výstupom z konferencie okrem malej fotogalérie https://goo.gl/ov2VSC je aj zborník: https://goo.gl/LqknBh  
 
10.12.2018 sme zorganizovali Okrúhly stôl na tému spolupráce pri ochrane obetí domáceho násilia. Medzi 
pozvanými  boli zástupkyne organizácií, ktoré prevádzkujú poradenské centrá a bezpečné ženské domy, v 
rámci celého Slovenska zástupcovia MPSVR SR , zástupcovia MV SR – odboru prevencie kriminality , 
zástupcovia MS SR a zástupkyňa metodicko-koordinačného centra pre obete domáceho násilia. 

Projekt bol realizovaný vďaka: 

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu 
ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 


