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Úvod 

Problematika násilia páchaného na ženách dlhodobo patrila v našej krajine k tým ľudsko-

právnym témam, ktoré stáli na okraji pozornosti nielen samotnej verejnosti, ale aj politických 

predstaviteľov a predstaviteliek. K zmene tejto situácie, ktorá spočívala v zviditeľnení 

samotnej témy a jej artikulovaní ako problému verejnej politiky, prispeli najmä feministické 

mimovládne organizácie
1
. Tie ako prvé začali nielen oboznamovať verejnosť s rozsahom 

a dôsledkami násilia páchaného na ženách (napr. kampaň Piata žena), poskytovať špecifické 

služby ženám vystavených nasilu a ich deťom, vzdelávať odbornú i laickú verejnosť, ale aj 

významne vstupovať prostredníctvom advokačných aktivít do politických  rozhodovacích 

procesov. Jedným z najvýznamnejších aspektov ich práce bolo postulovanie témy ako 

porušenia ľudských práv žien, a s tým súvisiace chápanie rodového kontextu násilia 

páchaného na ženách. 

Po viac ako dvadsiatich rokoch ich práce môžeme konštatovať, že svojimi aktivitami 

prispeli k budovaniu povedomia o problematike ľudských práv žien či samotnej témy násilia 

páchaného na ženách, k zlepšeniu legislatívneho prostredia, inštitucionálnych mechanizmov a 

tvorbe strategických opatrení. Významnou mierou sa tiež podieľali na vytvorení rodovo 

citlivých/špecifických služieb a presadzovaní ich princípov do praxe. Je teda zrejmé, že na 

nich možno nahliadať ako na kľúčových aktérov pozitívnej zmeny. 

Napriek týmto nesporným úspechom, však ostáva komplexné riešenie násilia páchaného na 

ženách veľkou výzvou. A to nielen pre mimovládne organizácie, ale aj pre všetky subjekty, 

ktoré by mali byť do týchto riešení aktívne zapojené. Ide najmä o predstaviteľky 

a predstaviteľov vlády, parlamentu, štátnej správy, samosprávy, či jednotlivých pomáhajúcich 

profesií a akademickej obce.  

Platformou pre naplnenie tejto výzvy by sa mohla/mala stať ratifikácia a dôsledná 

implementácia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu 

a o boji proti nemu (ďalej aj „Istanbulský dohovor“), ktorý podpísala ako jedna z prvých 

krajín aj Slovenská republika (ďalej aj „SR“). Dohovoru, ktorý ponúka celostné, holistické 

riešenia a ktorého cieľom je ochrániť všetky ženy pre akoukoľvek formou násilia a podporiť 

skutočnú rovnosť medzi mužmi a ženami. Dohovoru, ktorý možno chápať ako praktický 

                                                 
1
 Máme na mysli najmä organizácie (uvádzame v abecednom poradí): Aliancia žien Slovenska, Aspekt, EsFem, 

Fenestra, Možnosť voľby, ProFamilia a iné.  
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nástroj či stratégiu pre  integrovaný postup všetkých vnútroštátnych i celoeurópskych aktérov 

pri eliminácii a prevencii násilia páchaného na ženách.  

Pre úspešnú implementáciu strategických riešení, ktoré Istanbulský dohovor poskytuje je 

však potrebné vyvinúť množstvo úsilia. Kým časť občianskej spoločnosti si plne uvedomuje 

zodpovednosť za jeho uvedenie do praxe, otázne ostáva, do akej miery verejní politickí 

predstavitelia a predstaviteľky v SR preberú zodpovednosť za realizáciu práv v ňom 

ustanovených. Vzhľadom na doterajšiu prax možno predpokladať, že v tomto procese bude 

musieť zohrať kľúčovú úlohu občianska spoločnosť (najmä feministické ľudsko-právne 

organizácie v spolupráci s ďalšími ľudsko-právnymi organizáciami so zameraním na rôzne 

formy diskriminácie) v podobe rozsiahlych aktivít.  

Takéto konštatovanie však nevyhnutne vyvoláva mnohé otázky. V akej situácii sa dnes 

nachádzajú feministické a ďalšie ľudsko-právne mimovládne organizácie participujúce na 

prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách? V akom prostredí pracujú? Aké existujúce  

mechanizmy participácie na tvorbe verejných politík majú k dispozícii? Aký majú potenciál 

a možnosti na presadzovanie Istanbulského dohovoru? Ako sú nastavené verejné politiky 

v tejto oblasti? S ktorými inštitúciami spolupracujú a na akej úrovni? Majú dostatok kapacít 

a zdrojov, aby mohli efektívne participovať na ratifikácii a následne úspešnej implementácií 

Istanbulského dohovoru? Pred akými prekážkami stoja? Využívajú dostatočne všetky 

mechanizmy advokácie? Aké sú ich slabé stránky, akým rizikám čelia? A naopak – aký je ich 

potenciál, či silné miesta? 

Práve na tieto, ako aj ďalšie otázky sa chceme zamerať v predkladanej analýze. 

Vychádzame pritom z už vyššie uvedeného predpokladu, že mimovládne organizácie majú 

mimoriadne dôležitý vplyv pri ochrane a presadzovaní ľudských práv do praxe a zohrali a aj 

zohrávajú v SR nezastupiteľnú úlohu pri eliminácii a prevencii násilia páchaného na ženách, 

ako aj celkovo pri presadzovaní rodovej rovnosti do praxe. Taktiež sa domnievame, že na to, 

aby mohli MVO naplno využiť svoj potenciál a významným spôsobom prispieť k pozitívnym 

zmenám v ochrane práv žien, je dôležité sa zamerať na ich posilnenie – napríklad 

prostredníctvom kvalitne nastaveného systému financovania či vytvorením možností na 

tvorbu a realizáciu spoločných stratégií. Medzi takéto posilňujúce prvky môžeme zaradiť aj 

predkladanú analýzu, ktorá sa môže stať odrazovým mostíkom pre tvorbu efektívnej stratégie 

feministických MVO.  

Predkladaná analýza je výsledkom detailného spracovania rôzneho typu údajov, ktoré 
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bližšie napomáhajú porozumieť kontextom a súvislostiam, v ktorých ženské ľudsko-právne 

organizácie pracujú a ktoré sú tiež prítomné v procese podpory ratifikácie a implementácie 

Istanbulského dohovoru, ako aj celkovej ochrany a dodržiavania ľudských práv žien na 

Slovensku. Analýza pozostáva z troch čiastkových analýz a z úvodnej časti, v ktorej 

popisujeme misiu, ciele, hlavné činnosti a aktivity primárne vybraných (i) ženských ľudsko-

právnych organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku v oblasti prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách a majú v sebe značný koaličný potenciál, ako aj (ii) širších ľudsko-

právnych organizácií, ktoré majú problematiku rodovej rovnosti, ľudských práv žien a násilia 

páchaného na ženách zahrnutú vo svojich programových aktivitách.  

Prvá analýza predstavuje politologický rozbor situácie ženských ľudsko-právnych 

organizácií, v kontexte diverzity nástrojov uplatniteľných v procese presadzovania, ochrany 

a dodržiavania ľudských práv žien na národnej úrovni. Analýza sa sústreďuje na popis 

kľúčových inštitucionálnych aktérov, ktorí majú vplyv na tvorbu a realizáciu verejných 

politík, špecificky v oblasti násilia páchaného na ženách; popísané sú ich roly 

a zodpovednosti, ako aj dynamika vzájomných interakcií štátnych inštitúcií so ženskými 

ľudsko-právnymi organizáciami. V analýze diskutujeme povahu rámca nástrojov 

presadzovania zmien, ktoré predstavujú medzinárodné dokumenty, najmä CEDAW 

a Istanbulský dohovor. Súčasťou analýzy je kritická reflexia doposiaľ neukončeného 

ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru. Tu si všímame najmä priebeh procesu 

a spôsob intervenovania ženských ľudsko-právnych a všeobecných ľudsko-právnych 

organizácií v prospech presadenia ratifikácie. Dôraz kladieme na ich pôsobenia 

v participatívnych orgánoch (Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť, Výbor pre rodovú rovnosť). 

V druhej analýze prezentujeme výsledky výskumných zistení o situácii vybraných 

ženských ľudsko-právnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách,  z perspektívy finančných a personálnych kapacít, ako podmienok ich 

udržateľného rozvoja. V analýze argumentujeme, že pri úspešnom napĺňaní cieľov ženských 

ľudsko-právnych organizácií zohrávajú dôležitú rolu externé podmienky, najmä širší 

spoločenský a politický kontext a dostupnosť finančných zdrojov. V analýze zároveň 

uvádzame výsledky diskusie o možnostiach ženských ľudsko-právnych strategicky podporiť 

proces podpory ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru.  

V tretej analýze načrtávame problematiku násilia prítomnú v LGBTI vzťahoch, ktorú 
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vďaka podpore Istanbulského dohovoru tematizujeme v kontexte rodovo podmieneného 

násilia. Analýza prezentuje činnosť organizácií, ktoré pôsobia v oblasti ochrany a podpory 

práv LGBTI ľudí a presadzovania rodovej rovnosti. 

Všetky tri analýzy sú výsledkom spracovania autora a autoriek, ktoré sa dlhodobo 

zaoberajú problematikou ochrany a dodržiavania ľudských práv žien, LGBTI ľudí a 

presadzovania rodovej rovnosti. Pracujú v mimovládnom sektore.  

Predkladaná analýza je tiež jednou z aktivít projektu našej organizácie zameraného na 

podporu ratifikácie a efektívnej implementácie Istanbulského dohovoru. Našim dlhodobým 

zámerom je prispieť k tomu, aby sa dohovor stal skutočným nástrojom spoločenskej zmeny 

v oblasti rodovej rovnosti a priniesol ženám vystaveným násiliu reálnu možnosť žiť svoje 

životy bezpečne, slobodne a bez každodennej hrozby násilia. 

Za celý autorský kolektív želá príjemné a osožné čítanie,  

Adriana Mesochoritisová (editorka). 
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1 Problematika násilia páchaného na ženách: mimovládne organizácie, 

ich profil a kontext práce 

 Adriana Mesochoritisová, Andrej Kuruc  

Viac ako dve desaťročia stoja mimovládne organizácie v popredí iniciatív na zlepšenie 

fungovania spoločnosti a zabezpečenie slobodnej a plnej realizácie ľudských práv v SR. 

Prinášajú aktuálne a nové myšlienky, podnety, zasadzujú sa za ich presadenie do verejných 

politík a kontrolujú verejnú moc pri výkone jej kompetencií. Na všetkých úrovniach –  

miestnej, národnej i medzinárodnej – predstavujú mimovládne organizácie nenahraditeľný 

zdroj bezprostredných skúseností a poznatkov o dopadoch riadenia vecí verejných. 

Prostredníctvom analytickej činnosti, monitoringu a advokácie podporujú, v mnohých 

oblastiach až suplujú, činnosť štátu v oblasti ochrany ľudských práv a často sú jediným 

hlasom presadzujúcim záujmy tých najzraniteľnejších členov a členiek spoločnosti. 

Prostredníctvom vzdelávania napomáhajú verejným inštitúciám zlepšovať ich verejnú službu 

a zavádzať najnovšie poznatky do praxe. Osvetovou a informačnou činnosťou nielen 

upozorňuje na problémy a možné riešenia, ale súčasne ovplyvňujú verejnú mienku a 

prispievajú k scitlivovaniu obyvateľstva voči problémom marginalizovaných skupín.  Veľmi 

často tiež zviditeľňujú práve tie témy, ktoré sú potláčané do úzadia a  skrytým pred zrakom 

verejnosti. 

Násilie páchané na ženách bolo bezpochyby dlhý čas práve takýmto zdanlivo 

neviditeľným, marginálnym problémom. Skutočnosť, že celosvetovo nebolo do 60. rokov 

minulého storočia násilie páchané na ženách verejne artikulovanou témou, a už vôbec nie 

predmetom verejných politík, bola dôsledkom uzatvorenia násilia páchaného na ženách 

v intímnych vzťahoch za dverami domovov. Nie je preto prekvapivé, že práve feministické a 

ženské mimovládne organizácie ako „ženy hovoriace za ženy“, prispeli k prelomeniu tohto 

ticha a zaslúžili sa o uznanie násilia páchaného na ženách ako verejného, spoločenského 

a politického problému. Prvá špeciálna spravodajkyňa o násilí páchanom na ženách opísala 

proces formulácie požiadaviek na prevenciu a elimináciu násilia na ženách ako „možno 

najviac úspešný príbeh mobilizácie medzinárodného úsilia o riešenie špeciálnej ľudsko-

právnej otázky, ktorá viedla k ustanoveniu medzinárodných noriem a štandardov 
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a formulovaniu medzinárodných programov a politík“
2
.  

V súčasnosti je nespochybniteľné, že ženské organizácie, hoci nedostatočne financované, 

ale hlboko angažované, zmenili pohľad na úlohu a postavenie žien v spoločnosti. Nastolili 

možnosti pre zlepšenie ochrany a zvýšenie bezpečnosti žien a svojou činnosťou na 

medzinárodnej a národnej úrovni presadili a presadzujú opatrenia, ktoré smerujú k ich 

uvádzaniu do praxe.  

Pohľad na medzinárodné dohovory, vyhlásenia a odporúčania, ako aj právne predpisy či 

verejné dokumenty na národnej úrovni mnohých štátov západnej hemisféry naznačuje, že 

príbeh angažovania sa mimovládnych organizácií za uznanie násilia páchané na ženách ako 

verejného problému je príbehom úspechu. Na jednej strane tomu tak skutočne je. Téme násilia 

páchaného na ženách je venovaná pozornosť na najvyššej úrovni. Na strane druhej, 

tematizácia a riešenie problematiky násilia páchaného na ženách sú ešte stále ovplyvňované 

spochybňujúcimi postojmi. Tie často zaznievajú z prostredia konzervatívneho politického 

spektra či tradicionalistov, ale aj prekvapivo od političiek a politikov, ktorí by z hľadiska 

svojej politickej príslušnosti mali byť téme pozitívne naklonení (napríklad zástupcovia a 

zástupkyne sociálno-demokratických postojov). 

Téma násilia páchaného na ženách tak ani po rokoch vytrvalej práce mimovládnych 

organizácií nie je neutrálnou politickou témou. Naopak – postoje k nej a navrhovaným 

riešeniam sú na najvyššej úrovni často ovplyvňované politickými ambíciami a snahou 

„zapáčiť sa“ konzervatívnej voličskej základni. Veľakrát zaznievajú pochybnosti o zmysle 

a účelnosti opatrení zameraných na elimináciu rodovo podmieneného násilia, so 

zjednodušeným odkazom na to, že aj v krajinách s vysokou mierou rodovej rovnosti 

a dlhoročne zavedenými opatreniami na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 

nie je badateľný jeho radikálny pokles. A sú to práve ženské ľudsko-právne mimovládne 

organizácie, ktoré vždy a opäť vysvetľujú poznatkovú bázu o násilí, nanovo predostierajú 

argumenty a pripomínajú, že násilie páchané na ženách je štrukturálnym problémom, 

vyžadujúcim si zmenu spoločenských postojov a inštitúcií, zmenu myslenia ľudí, čo znamená, 

že ide o problém, ktorý je potrebné riešiť v dlhodobom horizonte a v kontexte presadzovania 

rodovej rovnosti. Až v spoločnosti, pre ktorú bude charakteristická skutočná rovnosť medzi 

                                                 
2
 Coomaraswamy R., The varied contours of violance against women in South Asia, prezentované na                 

5. juhoázijskej regionálnej konferencii ministrov pri príležitosti výročia Pekinskej deklarácie a Akčnej 

platformy, Islamabad, Pakistan, 3.- 5. mája 2OO5  
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mužmi a ženami, môžeme očakávať, že všetka snaha o vykorenenie násilia bude premietnutá 

aj do štatistických dát.  

V tejto súvislosti je tiež potrebné si uvedomiť, že štatistiky o výskyte rodovo 

podmieneného násilia neposkytujú ucelený obraz o jeho formách či hrozivých dopadoch. Ten 

leží v skúsenostiach žien a ich detí, v spôsobe akým sa vyrovnajú s prežitým násilím. 

Spoločnosť a štát nie sú oprávnení hovoriť ako to majú spraviť, nemajú však byť k ich situácii 

nevšímaví či neutrálni, práve naopak, majú aktívne vytvárať také možnosti, ktoré umožnia 

ženám žiť bezpečne a bez násilia. Ženské mimovládne organizácie aj preto neustále 

pripomínajú, že ženy sú expertkami na svoj život. Toto východisko ich odlišuje a pozdvihuje 

ich činnosť z pomáhajúcich subjektov na tie, ktoré okrem pomoci poskytujú ženám 

posilňujúcu podporu robiť vlastné a kvalifikované rozhodnutia o svojich životoch. 

Ženský/feministický prístup tak predstavuje posun od jednoduchého „dosadzovania“ žien do 

existujúcich spoločenských vzťahov k znovuvybudovaniu konceptov a metód, ktoré ženám 

priznávajú aktívnu úlohu vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života, vrátane 

účasti na rozhodovacích procesoch.  

V oblasti násilia páchaného na ženách globálna snaha mimovládnych, najmä 

feministických organizácií a zoskupení, medzinárodných organizácií, štátov ako aj expertiek 

a expertov, viedla k lepšiemu pochopeniu príčin, podstaty a rozsahu násilia páchaného na 

ženách a zhodnoteniu jeho následkov na život obetí aj celej spoločnosti. Vyústila do prijatia 

zásadných politických a normatívnych dokumentov potvrdzujúcich a konkretizujúcich 

záväzky štátov v tejto oblasti, a to tak na medzinárodnej ako aj národnej úrovni. Mimovládne 

organizácie v SR, ktorých cieľom je obhajoba ľudských práv žien a podpora rodovej rovnosti, 

nadviazali na činnosť svojich zahraničných kolegýň krátko po vzniku slobodnej občianskej 

spoločnosti. A odvtedy predstavujú dôležitý zdroj informácií o najnovších poznatkoch 

v oblasti predchádzania a eliminovania násilia páchaného na ženách, udržujú verejný diskurz 

o téme a obhajujú právo žien žiť bezpečne bez násilia pred verejnými orgánmi a širokou 

verejnosťou a pomáhajú a podporujú ženy zažívajúce násilie prostredníctvom poskytovania 

špecializovaných sociálnych, psychologických a právnych služieb.  

1.1 Činnosť mimovládnych organizácií a ich charakteristika 

Feministickým organizáciám sa podarilo presadiť chápanie násilia páchaného na ženách ako 

rodovo podmieneného porušenia ľudských práv. Vytrvalo pripomínajú štátom a jeho 
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inštitúciám, že v zmysle medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv sú zodpovední za 

jeho riešenie. Monitorujú a svojimi návrhmi zlepšujú štátne politiky a postupy. Rovnako 

podpora ženám, ktoré zažili alebo zažívajú rodovo podmienené násilie, historicky bola a je 

poskytovaná mimovládnymi feministickými, ženskými organizáciami. Ich priama skúsenosť 

s pomocou a podporou obetí sa stala významným zdrojom poznatkov, na základe ktorých je 

možné vytvárať najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenia na elimináciu násilia a zabezpečenie 

kvalifikovanej pomoci a podpory ženám a ich deťom. 

1.1.1 Advokačná činnosť mimovládnych organizácií 

Jednou z najdôležitejších rolí mimovládnych organizácií je advokácia. Ciele a zámery 

mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách vychádzajú z 

komplexného, holistického prístupu k rodovo podmienenému násiliu ako k problému 

porušovania ľudských práv. V rámci svojej advokačnej činnosti sa snažia presvedčiť kľúčové 

zainteresované strany, či už pracujú vo vláde, verejnej administratíve, alebo sú možným 

zdrojom potrebných finančných prostriedkov, o prijatí alebo podpore opatrení pre dosiahnutie 

pozitívnej zmeny pre ženy zažívajúce násilie. Súčasťou advokačnej práce je práca s 

verejnosťou, verejnou mienkou a médiami. Najčastejšími aktivitami v tejto oblasti je 

identifikácia kľúčových strán s rozhodovacou právomocou, príprava stanovísk a lobovanie, 

vypracovávanie relevantných monitorovacích dokumentov, napríklad tieňových správ, ale aj 

spracovanie a predloženie alternatívnych návrhov legislatívy či strategických dokumentov. 

Kontaktovanie médií, prostredníctvom tlačových správ a tlačových konferencií, 

organizovanie stretnutí s novinármi a novinárkami nevyhnutne dopĺňajú každú advokačnú 

aktivitu. 

1.1.2 Mimovládne organizácie a vzdelávanie  

Mnohé mimovládne organizácie poskytujú vzdelávanie pre rôzne cieľové skupiny, od 

nastupujúcej generácie aktivistov a aktivistiek až po zástupcov verejnej moci na všetkých 

úrovniach verejnej správy. Svoje vzdelávacie programy vedia mimovládne organizácie 

upraviť podľa potrieb cieľovej skupiny a jej možností venovať sa vzdelávaniu, pričom pružne 

zohľadňujú aktuálne poznatky a najnovší vývoj. Navyše inovatívne formy vzdelávania rátajú 

s aktívnym zapojením účastníkov a účastníčok tak, že spoločne s odovzdávaním odborných 

poznatkov prebieha aj ich scitlivovanie v oblasti postavenia žien v spoločnosti, rodovej 

rovnosti, rodovej podmienenosti násilia páchaného na ženách, ktoré môže podporiť 



15 

 

účastníkov a účastníčky vzdelávania k tomu, že sa vo vlastnom profesijnom aj súkromnom 

živote stanú aktérmi zmeny. Dôležitou cieľovou skupinou vzdelávania v oblasti násilia 

páchaného na ženách je vzdelávanie dotknutých profesií: sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok, psychológov a psychologičiek, policajného zboru a právnických profesií či už 

z oblasti práva trestného alebo občianskeho. Práve premietnutie skúseností žien zažívajúcich 

násilie, ktoré získavajú mimovládne organizácie z priameho kontaktu s nimi umožňuje 

poskytovať komplexné a ucelené informácie o problematike a postupoch pri kontakte so 

ženami zažívajúcimi násilie, čo nielenže umožní efektívne komunikovať s touto cieľovou 

skupinou ale aj uľahčí presne identifikovať opatrenia, ktoré ich podporia pri vymanení sa 

z násilného vzťahu a umožnia im urobiť zásadné zmeny v ich živote. Mimovládne organizácie 

realizujú neakreditované aj akreditované vzdelávanie a to využitím najrozličnejších foriem 

vzdelávania a vzdelávacích metodík, ktorého súčasťou je však vždy aj práca s osobnými 

mýtami a predsudkami účastníkov a účastníčok, s cieľom eliminovať ich vnášanie do práce 

v oblasti násilia páchaného na ženách alebo pri poskytovaní pomoci a podpory ženám 

vystavených násiliu a ich deťom.   

1.1.3 Mimovládne organizácie ako katalyzátor zmeny 

Kľúčové pozície vo verejnej správe sú doposiaľ nepomerne viac obsadené mužmi a 

ženy nie sú dostatočne reprezentované na pozíciách s rozhodovacou právomocou. Skúsenosť 

žien sa tak nedostatočne premieta do prijímaných rozhodnutí tak vo verejnom ako aj 

súkromnom sektore. Spolupráca s mimovládnymi organizáciami sprostredkúva bezprostredné 

skúsenosti žien s rôznymi typmi nerovností a násilím. Nakoľko sa riešenie rodovo 

podmieneného násilia dotýka viacerých rezortov a úrovní verejnej správy, napríklad sektoru 

zdravotníctva, sociálnych služieb a sociálneho zabezpečenia, vnútra, spravodlivosti, či 

školstva, a to tak na regionálnej ako aj národnej úrovni, je nevyhnutnou súčasťou úspešných 

postupov na predchádzanie a znižovanie násilia a pomoc a podporu žien zažívajúcich násilie a 

ich detí potreba rozvoja multiinštitucionálnej spolupráce. Mimovládne organizácie aj v tomto 

ohľade prinášajú zmenu, upozorňujú na potrebu spolupráce, vytvárajú pre ňu príležitosti a 

uľahčujú ju. Typickou aktivitou je v tomto smere organizovanie facilitovaných okrúhlych 

stolov, workshopov či konferencií, či poskytovanie konzultácií.  
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1.1.4 Mimovládne organizácie ako poskytovatelia pomoci a podpory ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom 

Ako poskytovatelia pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie mimovládne 

organizácie zabezpečujú rýchlu a nebyrokratickú pomoc a podporu pri dosahovaní 

plnohodnotného a kvalitného života bez násilia a to s ohľadom na špecifické potreby žien, 

ktoré vyplývajú z ich situácie. Najmä v prípadoch násilia páchaného na ženách v intímnych 

vzťahoch je pomoc a podpora poskytovaná rovnako aj deťom klientiek v prístupe k ženám 

zažívajúcim násilie práve mimovládne organizácie v týchto prípadoch presadzujú 

a vychádzajú z princípu, že pokiaľ zažíva násilie matka, je potrebné do poskytovania pomoci 

a podpory a komplexného riešenia situácie zahrnúť aj jej deti. Práca mimovládnych 

organizácií sa však aj v tejto oblasti neobmedzuje len na poskytovanie služieb sociálnej, 

psychologickej či právnej pomoci a podpory ženám pri alebo bezprostredne po skúseností 

s násilím (tzv. sekundárna prevencia). Intervenujú aj do širšieho prostredia a v čase, tak, aby 

sa násiliu predchádzalo a aby sa neopakovalo. Za týmto účelom identifikujú bariéry 

a prekážky životu bez násilia a cielia na ne aktivity primárnej a terciárnej prevencie. Touto 

činnosťou sa spájajú a prelínajú s advokačnými aktivitami a aktivitami zmeny iných 

mimovládnych organizácií. 

1.1.5 Komplexný prístup mimovládnych organizácií k násiliu páchanému na 

ženách 

Je prirodzené, že rôzne mimovládne organizácie sa podľa svojich odborných kapacít, 

cieľových skupín a záujmov špecializujú vždy len na určitý druh činností. V nemalej miere je 

to ovplyvnené nielen hlavným druhom činnosti, ale aj personálnymi kapacitami a zdrojmi 

organizácie ako aj jej miestom jej pôsobenia. Úroveň jej národného alebo regionálneho 

pôsobenia, je tiež silne ovplyvnená vzdialenosťou od sídla príslušných inštitúcií. Špecializácia 

prirodzene poskytuje priestor na kontinuálne prehlbovanie znalostí a skúseností, zvyšuje 

schopnosť koncentrovať sa na dosahovanie vytýčených cieľov. Ako však vidno 

z vymenovaných druhov činností a príkladných rôznorodých aktivít mimovládnych 

organizácií v oblasti predchádzania a znižovania násilia páchaného na ženách a boja proti 

nemu tieto sa vzájomne podmieňujú, dopĺňajú a nadväzujú na seba vytvárajúc prostredie pre 

nastolenie zmien na individuálnej aj spoločenskej úrovni.  

Ako sme uviedli vyššie špecializácia mimovládnych organizácií zvyšuje efektivitu ich 

činnosti. No ktorýkoľvek druh činnosti je zmysluplný a môže priniesť zmenu, len ak sú 
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súčasne zabezpečované ostatné druhy činností v prostredí. Od ich súčasného priebehu závisí 

úspešnosť a udržateľnosť boja proti rodovo podmienenému násiliu. Aktuálnou výzvou dneška 

je preto sieťovanie, prepájanie aktivít, ich koordinácia a celková vzájomná podpora 

mimovládnych organizácií zameraných na problematiku násilia páchaného na ženách, a to 

nielen medzi sebou ale aj s organizáciami, ktoré pracujú v oblasti ochrany a podpory 

ľudských práv a rodovej rovnosti, realizujú advokačné, vzdelávacie aktivity alebo sa 

zameriavajú na litigačnú činnosť v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, alebo ich 

činnosť má na ne dopad. V súčasnosti je preto potrebná nájsť pružný spôsob výmeny 

informácií, prenosu skúseností a poznatkov získaných z výkonu činností a to na rôznych 

úrovniach. Združovanie kapacít má v sebe potenciál posilnenia, môže vytvoriť podpornú 

a bezpečnú sieť pre osoby angažované v boji proti násiliu páchanému na ženách, primárne pre 

aktivistky z mimovládnych organizácií, no sekundárne aj pre ostatných angažovaných 

odborníkov a odborníčky. Sieťovanie je tiež najvhodnejším prostriedkom pre uľahčenie zmien 

tak na regionálnej ako aj národnej úrovni. Mimovládne organizácie môžu koordinovane 

pôsobiť každá vo svojom regióne pôsobnosti a súčasne alokovať čiastkové kapacity či 

podporovať aktivity na centrálnej úrovni. To otvára otázku strategického plánovania 

spoločnej činnosti a zabezpečenia jej koordinácie z personálneho a technického hľadiska. 

Detailný pohľad na súčasný stav mimovládnych organizácií východiskom pre každý 

nasledujúci plán či už rozvoja jednotlivej organizácie alebo platformy či siete organizácií, 

ktorých cieľom je boj proti nasilu páchanému na ženách ako porušovanie ľudských práv 

a pomoc a podpora ženám, ktoré zažívajú alebo zažili násilie.  

1.2 Charakteristika MVO primárne zameraných na problematiku násilia 

páchaného na ženách 

V tejto časti ponúkame prehľad
3
 o v súčasnosti najaktívnejších MVO, ktoré vo svojej 

činnosti ponímajú predchádzanie a znižovanie násilia páchaného na ženách ako prioritu pri 

ochrane a podpore ľudských práv žien a rodovej rovnosti alebo priamo poskytujú pomoc 

a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Všetky tieto organizácie pri svojich 

aktivitách aktívne a verejne zohľadňujú ľudsko-právnu perspektívu a v prístupe ku klientkam 

                                                 
3
 Podrobná analýza je uvedená v ďalšej časti štúdie. 
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sa dôsledne opierajú o rodové/feministické východiská a preukazujú snahu vo svojej činnosti 

aplikovať minimálne štandardy Rady Európy pre pomáhajúce organizácie
4
. 

Ako sme predoslali v úvode tejto časti rôzne druhy činností MVO pôsobiacich v oblasti 

znižovania a predchádzania násilia páchaného na ženách a boja proti nemu, sa vzájomne 

synergicky dopĺňajú a spoločne pôsobia v záujme zmeny. Nasledovná tabuľka poskytuje 

základný prehľad o zameraní a činnostiach vybraných MVO. Pri pohľade na ňu je potrebné si 

uvedomiť, že uvedené organizácie spolupracovali na spoločných projektoch a pri svojej 

činnosti sa navzájom podporovali znalosťami a skúsenosťami. Tabuľka teda nepodáva len 

informáciu o hlavnom zameraní vybraných MVO, ale súčasne aj načrtáva vzájomné synergie 

a potenciál na koordináciu ich činnosti.  

Tab. 1: Vybrané MVO a ich zameranie v oblasti eliminácie a prevencie násilia páchaného na 

ženách 

Názov organizácie 

Hlavné zameranie - druhy činností 

Advokácia 
Poskytovanie 

služieb 

Poskytovanie 

vzdelávania 
Prevencia 

Aspekt   x x 

EsFem   x x 

Fenestra x x x x 

Hana   x   

Kotva  x   

Možnosť voľby  x  x x 

MYMAMY  x x x 

Pomoc rodine   x   

PROGRESFEM   x   

Žena v tiesni   x x x 

Charakteristiku sme spracovali na základe informácií, ktoré nám poskytli samotné 

organizácie, ako aj na základe verejne dostupných informácií, ktoré sme čerpali najmä 

z internetových stránok. Rozsah aktivít je rôzny, ovplyvnený vlastným obsahom činnosti, ako 

aj dĺžkou a úrovňou pôsobenia tej ktorej organizácie. V spôsobe akým mimovládne 

organizácie informujú o ich činnosti sa odráža aj ich skúsenosť s komunikáciou ako i 

kapacitná možnosť sa tejto činnosti venovať. Niektoré organizácie informujú o svojej činnosti 

podrobne, s uvádzaním príkladov konkrétnych aktivít, iné sa zameriavajú na uvádzanie cieľov 

a/alebo východísk a svoje hlavné činnosti. S ohľadom na vymedzený priestor v publikácii, 

sme sa snažili poskytnúť vyvážený priestor na predstavenie každej organizácie, nakoľko 

                                                 
4
 Kelly, L. and Dubois, L. (2008). Combating violence against women: minimum standards for support services, 

Council of Europe Publication, Strasbourg, France; dostupné na:  

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-

CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf.    

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
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považuje prínos každej z nich k boju proti rodovo podmienenému násiliu a pomoc a podporu 

ženám zažívajúcim násilie a ich deťom za neopomenuteľný. Preto sme sa obmedzili na 

základnú charakteristiku organizácie a iba okrajovo uvádzame príklady konkrétnych aktivít či 

projektov.  

Odporúčame čitateľom a čitateľkám navštíviť internetové stránky mimovládnych organizácií. 

Na tomto mieste chceme osobitne vyzdvihnúť skutočnosť, že väčšina z nich nielen že 

informuje o vlastnej činnosti, ale súčasne aj poskytuje informácie o podstate problematiky 

násilia páchaného na ženách, ľudsko-právnej povahe záväzku predchádzať mu a znižovať ho 

a poskytovať pomoc a podporu obetiam. Je možné na nich nájsť medzinárodné aj národné 

dokumenty a to tak legislatívnej ako aj nelegislatívnej povahy relevantné pre podporu 

ľudských práv žien a boj proti rodovo podmienenému násiliu, odborné publikácie o násilí 

páchanom na ženách a ďalšie materiály, ktoré je možné využiť pri odbornej, osvetovej 

a mobilizačnej činnosti. Ďalšou spoločnou črtou poskytovaných informácií je, že prevažná 

väčšina organizácií informuje o existencii ostatných mimovládnych organizácií, menuje ich 

a s badateľnou dávkou hrdosti poukazuje na spoluprácu s nimi. Pokiaľ sa upriamime na 

finančné zabezpečenie organizácií, ktoré je dlhodobo poddimenzované a na obmedzené zdroje 

ich financovania, vedie nás to k úvahe, že by mali byť v konkurenčnom postavení. Ale nie je 

tomu tak. Práve naopak, história vzájomnej podpory, realizácie spoločných iniciatív, ktoré 

prevažne zabezpečujú dobrovoľníckou prácou a vymieňania si poznatkov siaha do 90. rokov 

minulého storočia, v roku 2001 vrcholila iniciatívou Piata žena
5
. V súčasnosti je príkladom 

takéhoto podporného a spolupracujúceho prístupu neformálna sieť ženských mimovládnych 

organizácií pôsobiacich v oblasti eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách, ktorá 

pôsobí pod názvom Bezpečná ženská sieť, ktorej sa budeme venovať neskôr.  

1.2.1 Záujmové združenie žien ASPEKT
6
 o.z. 

Záujmové združenie žien ASPEKT vzniklo v Bratislave ako feministický vzdelávací a 

publikačný projekt žien, „ktoré si mysleli, že je načase zobrať reči o demokracii vážne a 

uplatniť ich v životnej realite ľudí ženského pohlavia na V SR.“
7
  

                                                 
5
 http://piatazena.wordpress.com/about/ 

6
 http://www.aspekt.sk/ 

7
 http://archiv.aspekt.sk/desat.php 

 

http://piatazena.wordpress.com/about/
http://www.aspekt.sk/
http://archiv.aspekt.sk/desat.php
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V nasledujúcom roku existencie, v roku 1993, sa združenie registrovalo a v súčasne vyšlo aj 

prvé číslo feministického kultúrneho časopisu ASPEKT, ktorý bol ako slovensko-české 

médium prvým feministickým časopisom v bývalom Českov SR a dodnes ako webzin 

ASPEKTin poskytuje priestor na publikovanie textov s feministickou a rodovou 

problematikou.  

V roku 1996 členky organizácie založili knižnú edíciu, v ktorej dodnes vyšlo viac ako 110 

titulov. Cieľom publikačnej činnosti je rodové scitlivovanie spoločnosti a členky organizácie 

sa podieľajú na formovaní rodovo citlivého jazyka. Napríklad glosar.aspekt.sk bol v dobe 

svojho vzniku a ešte aj dlho po nej zostáva zásadným osvedčeným zdrojom rodovej 

terminológie v slovenskom jazyku.  

ASPEKT organizuje vzdelávacie projekty a usporadúva vzdelávacie podujatia, poskytuje 

odborné konzultácie a jej ruzovyamodrysvet.sk poskytuje učiteľkám a učiteľom možnosť 

nielen si zvýšiť svoju odbornosť, ale aj súčasne zavádzať rodovo kompetentnú pedagogiku 

v praxi a poskytuje im študijný materiál na rôzne témy, ktoré nie sú zaujímavé len pre školy. 

Verejne prístupná knižnicu ASPEKTU je jediná svojho druhu na V SR a jej webové stránky 

sú výdatným a pravideľne aktualizovaným živým zdrojom informácií dôležitých z 

feministických a rodových aspektov.  

Organizácia je pravidelne súčasťou medzinárodných výskumných projektov a tímov 

realizujúcich feministické a rodové analýzy zamerané na politickú prax a jej vpylv na 

možnosti uplatnenia žien vo verejnom, profesionálnom a súkromnom živote.  

Záujmové združenie žien ASPEKT má medzi ženskými organizáciami osobitné postavenie 

nielen s ohľadom na skutočnosť, že bolo prvou feministickou organizáciou zaregistrovanou 

na V SR. Členky združenia od počiatku jeho existencie budovali podporný priestor pre 

aktívne ženy a ASPEKT je zakladajúcou organizáciou iniciatív: Možnosť voľby, za 

dodržiavanie ľudských práv žien a detí, Piata žena zameranej proti násiliu páchanému na 

ženách, Regionálneho programu nadácie Heinrich Böll Stiftung pre ženy v strednej Európe, 

Ženskej loby Slovenska a i. 

1.2.2 EsFem o.z.
8
 

„... keď sa stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc...“ je motto prešovsko - 

bratislavského občianskeho združenia EsFem
9
. Rovnako ako iné feministické organizácie 

                                                 
8
 http://www.esfem.sk/ 

http://www.aspekt.sk/aspektin/title
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1
http://www.ruzovyamodrysvet.sk/
http://www.esfem.sk/
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vychádza pri svojej práci z presvedčenia, že neuvedomené rodové stereotypy stavajú reálne 

bariéry a bránia dosiahnutiu plnej rovnosti medzi ženami a mužmi, dievčatami a chlapcami. 

Pracovné heslo členiek a členov EsFemu vyjadruje ich presvedčenie, že každý úspešný krok 

k rodovej rovnosti, odstraňovaniu diskriminácie žien a podpore ich ľudských práv je 

podmienený rozpoznaním rodových stereotypov, uvedomením si ich dôsledkov. Vo svojej 

činnosti sa organizácia zasadzuje za elimináciu rodových stereotypov a predsudkov 

týkajúcich sa ženskosti a mužskosti a za presadzovanie rodovo citlivého prístupu vo výchove, 

dodržiavanie rodovej rovnosti na trhu práce a v rodine a v neposlednom rade medzi jej ciele 

patrí podpora pomoci ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch
10

. Prostredníctvom 

svojich členov združenie upriamuje pozornosť aj na úlohu mužov pri dosahovaní rodovej 

rovnosti a rozvíja témy aktívneho otcovstva a men´s studies.  

Ciele, ktoré EsFem formuluje vo svojich stanovách realizuje predovšetkým prostredníctvom 

výskumu a vzdelávania, ale aj konzultačnej činnosti a publikačných aktivít.  

V záujme identifikácie možností a bariér rodovej rovnosti, predovšetkým v procese výchovy 

a vzdelávania, realizujú rodový monitoring vzdelávacích kurikúl, vzdelávacieho prostredia 

a procesu, rodový výskum a analýzy v oblasti rodovej rovnosti. Organizácia poskytuje 

podporu pri zavádzaní rodového hľadiska do postupov či politík (gender mainstreaming) a 

vypracovanie plánov na podporu rodovej rovnosti (gender equality planning), ako aj odborné 

konzultácie vo všetkých oblastiach svojej činnosti.  

Vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti sú určené predovšetkým decíznej sfére. 

S ohľadom na záujem o presadenie rodovo citlivej výchovy zameriavajú sa aj na 

pedagogických pracovníkov a pracovníčky, organizujú metodické dni pre učiteľov a učiteľky 

ZŠ, spolupracujú s pedagogicko-metodickým centrom v Prešove a Pedagogickou fakultou 

Univerzity Komenského v Bratislave.  

Špecifickou súčasťou aktivít EsFemu je prevádzka odbornej feministickej knižnice v Prešove 

a ako jediná knižnica na V SR poskytujú v rámci knižničných služieb čitateľkám a čitateľom 

zdarma prístup do onlajn časopisovej databázy Gender Watch.  

                                                                                                                                                         
9
 V roku 2007 EsFem o.z. presídlilo oficiálne do Prešova, no naďalej prostredníctvom svojich aktivít prepája 

východ a západ Slovenska  
10

 Stanovy o.z. EsFem, dostupné na 

http://www.esfem.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57 

 

http://www.esfem.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57
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Advokačná činnosť oganizácie spočíva najmä v analytickej činnosti v oblasti legislatívy 

a politického lobbingu, prostredníctvom napríklad účasti pri spracovaní tieňových správ 

k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien či pripomienkovaní 

strategických dokumentov o rodovej rovnosti a eliminácii násilia páchaného na ženách 

a návrhov relevantnej legislatívy. Občianske združenie EsFem spoluorganizovalo na kampani 

Piata žena a organizovalo kampaň Ženy Slovenska sa pozerajú na podporu inštitucionálneho 

zabezpečenia rodovej rovnosti na V SR. 

1.2.3 Záujmové združenie žien Fenestra o.z.
11

 

ZZŽ Fenestra vzniklo v roku 1996 v Košiciach ako prvé materské centrum na V SR. Od 

počiatku boli základnými princípmi jeho fungovania pomoc svojpomocou a rešpektovanie 

rôznorodosti. Od roku 1999 organizácia špecializuje na podporu rodovej rovnosti v kontexte 

rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a zvýšenie dostupnosti špecifickej 

ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Združenie prevádzkuje a 

riadi Poradenské centrum Fenestra, v ktorom svoje zámery uskutočňuje. 

Počas 13 rokov praxe poskytovania pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom 

organizácia formovala komplexný model pomoci spočívajúci v kombinácii bezplatného 

poskytovania krízovej intervencie, právneho poradenstva a zastupovania, psychologického 

poradenstva, asistencie pri jednaní s inštitúciami a sprevádzania na súdne 

pojednávania. V snahe o čo najvyššiu kvalitu poskytovania služieb
12

 zohľadňuje reálne 

a skutočné potreby žien a ich detí a usiluje sa napĺňať minimálne európske štandardy kvality 

poskytovania pomoci a podpory
13

. Od roku 2003 v záujme zvyšovania bezpečia detí klientiek 

ich začalo pripravovať na výsluchy v trestných a občianskych súdnych konaniach. V roku 

2008 rozšírilo svoju ponuku pre klientky a ich deti o Program pre mamy a deti, ktorý je 

zameraný na zlepšenie kvality ich vzťahu a spoločného života.  

                                                 
11

 http://www.fenestra.sk/ 
12

 V roku 2012 sa v ratingu publikovanom v Monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich 

deti, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny sa ZZŽ Fenestra umiestnilo na prvom mieste spomedzi 

52 hodnotených poradenských centier a ubytovacích zariadení v miere napĺňania minimálnych štandardov Rady 

Európy pre podporné služby pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie, dostupné na: 

http://genderdatabaza.files.wordpress.com/2013/01/monitoring_socialnych_sluzieb_1.pdf 
13

 Kelly L., Dubois L, Combating violence against women:minimum standards for support services, Rada 

Európy, Štrasburg, 2008, dostupné na: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-

VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf 

http://www.fenestra.sk/
http://genderdatabaza.files.wordpress.com/2013/01/monitoring_socialnych_sluzieb_1.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf
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Občianske združenie je dlhoročným aktívnym kontaktným bodom Women Against Violence 

Europe (WAVE) ako aj kontaktným bodom European Trauma Network
14

. Nadobudnuté 

know-how zdieľa a šíri smerom k iným organizáciám a inštitúciám na V SR prostredníctvom 

workshopov a konferencií zameraných na zvyšovanie kvality a účinnosti intervencií 

zodpovedných štátnych a verejných inštitúcií. Spoločne s inými špecializovanými 

poradenskými centrami podporuje šírenie informácií o predpokladoch napĺňania minimálnych 

európskych štandardov. 

Sedem rokov poskytovania vzdelávania je príspevkom ZZŽ Fenestra k vyššej informovanosti 

a scitliveniu zástupcov a zástupkýň štátnych a verejných inštitúcií, ako aj mimovládnych 

organizácií k problematike násilia páchaného na ženách.  

Advokačné aktivity organizácie zahŕňajú návrhy a pripomienkovanie legislatívy, podieľanie 

sa na tvorbe strategických dokumentov SR k násiliu páchanému na ženách zažívajúce rodovo 

podmienené násilie. ZZŽ Fenestra sa podieľala na príprave správ o plnení medzinárodných 

záväzkov SR a každoročne spracováva Country Report, pre správu siete WAVE o stave krajín 

Európy v oblasti násilia páchaného na ženách. Organizácia ako prvá na V SR iniciovala vznik 

regionálnej multiinštitucionálnej Pracovnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách v Košiciach (2007) a dodnes koordinuje jej aktivity.  

V neposlednom rade realizuje scitlivovacie a mobilizačné aktivity zamerané na širšiu 

verejnosť, podporujúce vyjadrenie odmietavého postoja verejnosti k násiliu páchanému na 

ženách a k zvyšovaniu občianskeho aktivizmu v tejto oblasti.
15

 Publikačná činnosť 

a sprostredkovávanie odbornej zahraničnej literatúry prostredníctvom prekladov dotvára 

komplexnú činnosť ZZŽ Fenestra v záujme boja proti rodovo podmienenému násilu 

v intímnych vzťahoch a zvyšovania dostupnosti pomoci a podpory pre ženy.  

1.2.4 Hana o.z. 

Hana o.z. je mladá organizácia, ktorá pôsobí druhý rok v okrese Spišská Nová Ves. V roku 

2012 sa pod záštitou Divadla na opätkoch  zapojilo do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu 

páchanému na ženách a prinieslo tak do regiónu dovtedy bez aktivít zviditeľňujúcich 

                                                 
14

 Európskaj sieť pre prácu s traumou v kontexte rodovo podmieneného násilia, http://www.european-trauma-

network.eu/ 

 
15

 ZZŽ Fenestra sa spoločne s inými MVO podieľala na organizácii prvej národnej kampane Piata, organizuje 

a koordinuje kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, výstavy Umlčané svedkyne, 

zapojenie sa do celosvetového hnutia V-Day za odstránenie násilia páchaného na ženách, ocenenie Piata žena 

a iné. Posledný ročník kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách mal dosah na viac ako 

450 000 ľudí na V SR.  

http://www.european-trauma-network.eu/
http://www.european-trauma-network.eu/
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problematiku násilia páchaného na ženách aktivity na zvýšenie povedomia o problematike 

násilia páchaného na ženách u mladých ľudí, odbornej a tiež laickej verejnosti. V roku 2013 

v rámci kampane zorganizovali happening Vypískajme násilie, sprievod mestom a živé 

svedectvá pred Levočskou bránou. 

Primárnou cieľovou skupinou Hana o.z. sú ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch 

a ich deti. V roku 2014 začalo svoju činnosť ako poskytovateľ špecializovaných 

ambulantných podporných služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v 

intímnych vzťahoch a ich deti v okrese Spišská Nová Ves
16

 prostredníctvom telefonickej 

krízovej intervencie, sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva, právneho 

poradenstva a právnej pomoci. V novozaloženom poradenskom centre v Spišskej Novej Vsi 

bude poskytovať komplexnú pomoc a podporu založenú na rodových a ľudsko-právnych 

východiskách a princípe nediskriminácie, pričom má ambíciu poskytovať podporné služby v 

súlade s minimálnymi štandardmi Rady Európy. Organizácia pri svojom rozvoji úzko 

spolupracuje so ZZŽ Fenestra a nie je preto prekvapivé, že jeho ambíciou je na regionálnej 

úrovni realizovať komplexný prístup k násiliu páchanému na ženách a systémovú podporu 

ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom v kontexte odstraňovania 

rodovej nerovnosti a podpory ľudských práv žien. Neoodmysliteľnou súčasťou aktivít 

združenia sú aj naďalej mobilizačné a scitlivovacie aktivity primárnej prevencie zvyšujúce 

povedomie o problematike násilia páchaného na ženách u mladých ľudí, odbornej a tiež 

laickej verejnosti.  

1.2.5 Kotva n.o.  

Nezisková organizácia bola založená v roku 2006 ako poskytovateľ verejneprospešných 

služieb v Trebišove s cieľom poskytovať sociálnu pomoc ženám zažívajúcim násilie 

v intímnych vzťahoch a ich s deťom, ktorých výchova je ohrozená, zriadením bezpečného 

ubytovacie zariadenia pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Prvé dva 

roky sa usilovali o realizáciu svojho primárneho cieľa, a služby zatiaľ poskytovali 

ambulantnou formou. Od roku 2008 organizácia prevádzkuje ubytovacie zariadenie rodinného 

typu Bezpečný ženský dom KOTVA, kde v bezpečnom prostredí, mimo dosah zneužívateľa, 

poskytuje pomoc a podporu ženám a ich deťom. V súčasnosti ho v zmysle zákona č. 448/2008 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov prevádzkuje ako registrované zariadenie 

                                                 
16 

Hana o.z. získala na zriadenie poradenského centra podporu z Opatrenia č. 2 Vytvorenie nových služieb pre 

ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti – Poradenské centrá Programu Domáce a rodovo 

podmienené násilie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.  
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núdzového bývania. Cieľom organizácie je čo najúčinnejšia ochrana žien a ich detí pred 

všetkými formami násilia a ich bezpečnosť. Pri práci sa riadia princípmi a normami etiky 

sociálnej práce.  

Organizácia zohľadňuje pri svojom prístupe ku klientkam ich skúsenosti s násilím, ktoré ženy 

zažívali zo strany svojich intímnych partnerov a manželov a jeho dopady na všetky oblasti ich 

života, ako aj na zdravie a životy ich detí. Preto sa snaží zabezpečiť koordinovanú a efektívnu 

pomoc. Za týmto účelom spolupracuje pri poskytovaní pomoci a podpory ženám zažívajúcim 

násilie a ich deťom s obecnými, mestskými, obvodnými a krajskými úradmi, políciou, 

exekútorskými úradmi, ÚPSVaR, materskými, základnými a strednými školami, všeobecnými 

i odbornými lekármi pre deti i dospelých , okresnými i krajskými súdmi, ústavmi na výkon 

trestu, zdravotnými a sociálnymi poisťovňami, firmami a podnikmi – potencionálnymi 

zamestnávateľmi žien, okresnou prokuratúrou, spoločnosťami pre vymáhanie pohľadávok, 

centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a centrom špeciálno-pedagogického 

poradenstva.  

1.2.6 Možnosť voľby n.o.
17

 

Ľudsko-právna feministická organizácia Možnosť voľby vznikla v roku 2001 v Bratislave ako 

iniciatíva mimovládnych organizácií a aktívnych osobností za zachovanie v tej dobe daného 

štandardu reprodukčných práv žien na V SR. V záujme ochrany žien pred diskrimináciou 

a podpory uplatňovania ľudských práv žien rozšírila svoju činnosť o aktivity zamerané na 

elimináciu násilia páchaného na ženách a boj proti nemu, presadzovanie rodových politík a 

uplatňovanie rodového hľadiska vo vzdelávaní a v praxi. Poslaním organizácie je prispievať 

„k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej ľudia budú mať reálne možnosti voľby a kde budú môcť žiť 

svoj život bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi“.
18

  

Možnosť voľby sa dôsledne opiera o medzinárodné ľudsko-právne dohovory a presadzuje 

riešenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu rodovej rovnosti a k ochrane ľudských práv ako 

kľúčovým spoločenským hodnotám. Upozorňuje na všetky formy diskriminácie žien a najmä 

v posledných rokoch svojej činnosti, významne prispela k otvoreniu diskusie o rodovo 

necitlivých aspektoch verejných politík a verejných rozhodovacích procesov a priniesla 

množstvo kritických pohľadov na reálne napĺňanie princípov rodovej rovnosti v SR.  
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V rámci svojej bohatej advokačnej činnosti v oblasti násilia páchaného na ženách 

pripomienkuje materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy na národnej i regionálnej 

úrovni a organizuje hromadné pripomienky občianok a občanov. Zasadila sa o začlenenie 

ľudsko-právneho pohľadu na násilie páchané na ženách do stratégií a akčných plánov 

a prispela ku skvalitneniu zákonov z hľadiska ľudských práv žien a rodovej rovnosti. 

Možnosť voľby prispela k vytvoreniu inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti 

a podpory ľudských práv žien prostredníctvom vytvorenia Rady vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výboru pre rodovú rovnosť, ako aj Výboru pre práva 

LGBTI ľudí. Organizácia koordinovala a zostavila Tieňovú správu k 2.,  3. a 4. vládnej správe 

k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorú obhájila pred Výborom 

OSN pre odstránenie diskriminácie žien v New Yorku (2008) a periodicky monitoruje verejné 

politiky z pohľadu uplatňovania ľudských práv žien, vrátane monitoringu zistení a odporúčaní 

medzinárodných inštitúcií napríklad Záverečných zistení CEDAW Výboru k SR (2010).  

Prostredníctvom vzdelávania na strane jednej podporujú rozširovanie aktivistov a aktivistiek 

za rodovú rovnosť a obhajcov a obhajkýň ľudských práva žien na strane druhej scitlivujú 

a posilňujú odbornosť zamestnancov a zamestnankýň vo verejných inštitúciách, novinárov 

a novinárky, odborárov a odborárky. 

Možnosť voľby prostredníctvom poskytovania informácií, poradenstva a konzultácií zvyšuje 

rodovú kompetenciu zamestnancov a zamestnankýň štátnej a verejnej správy, MVO 

a profesných organizácií, médií, študentov a študentiek. Odbornú a laickú verejnosť scitlivuje 

a mobilizuje organizovaním kampaní. Občianske združenie spiniciovalo a koordinovalo 

iniciatívu Piata žena, ktorá upriamila pozornosť verejnosti na situáciu žien vystavených nasilu 

a otvorila ju ako problém verejnej politiky. Možnosť voľby je spolu zakladateľskou 

organizáciou iniciatív a strešných organizácií ako je Piata žena, Ženská loby Slovenska či 

Bezpečná ženská sieť. Je asociovaným členom ASTRA Network, dlhodobo spolupracuje s 

KARAT Coalition – dlhodobá spolupráca a je členskou európskej siete WAVE.  

1.2.7 Záujmové združenie žien MYMAMY
19

 

ZZŽ MyMamy vzniklo v roku 2000 v Prešove ako záujmová skupina žien na materskej 

dovolenke, neskôr formalizovaná na materské centrum, ktoré iniciovalo založenie Únie 

materských centier. Od roku 2002 prevádzkuje Krízové stredisko ako svoju samostatnú 
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organizačnú zložku. Cieľom ZZŽ MyMamy je obhajovať práva žien, detí a rodín, zvýšiť 

sociálny status žien a matiek a prispievať k podpore princípov rodovej rovnosti v spoločnosti, 

pracovať na eliminácii násilia v intímnych vzťahoch a prispieť k zvyšovaniu dostupnosti 

efektívnej pomoci ženám a deťom zažívajúcim násilie. 

ZZŽ MyMamy poskytuje krízové strániace poradenstvo, právne poradenstvo a zastupovanie, 

ženám a psychologické poradenstvo, ako komplexný súbor služieb zameraný na posilnenie 

žien, aby mali silu zmeniť situáciu vlastnými silami, aby žili seba určujúci život bez násilia. V 

poradni sa snažia vytvoriť pre ženy a ich deti bezpečné miesto, kde môžu hovoriť o svojej 

skúsenosti s násilím. Individuálne alebo skupinovo sa venuje aj deťom klientiek. V zariadení 

núdzového bývania poskytuje bezpečné ubytovanie na utajenej adrese. S klientkami pracuje 

na osobných stretnutiach a poskytuje aj telefonické a elektronické poradenstvo ženám z 

celého územia Prešovského kraja.  

Odborníčky multidisciplinárneho tímu združenie nielen pracujú v prospech zlepšenia reálnej 

situácie ženy na individuálnej úrovni, ale podieľajú sa aj na systémových zmenách vedúcich k 

efektívnejšiemu riešeniu situácie žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch.  

V rámci primárnej prevencie ZZŽ MyMamy organizuje na stredných školách a na vidieku 

diskusie na tému rodovej rovnosti a jej súvislosti s rodovo podmieneným násilím. 

Popri preventívnych aktivitách realizuje alebo sa zapája ZZŽ MyMamy do scitlivovacích 

a mobilizačných aktivít. ZZŽ MyMamy tým chce prispieť k „videniu neviditeľného“.
20

. 

V Prešove organizuje festival FemFest, týždeň podujatí na podporu rovnosti príležitostí a 

zviditeľnenia témy rodovo podmieneného násilia s cieľom otvoriť verejnú diskusiu a 

dosiahnuť zmeny v legislatíve a nulovú toleranciu násilia. Minulý rok sa po tretí krát zapojili 

do 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.  

1.2.8 Pomoc rodine o.z. 

Pomoc rodine vzniklo v roku 2000 na podnet žien v podpornej skupine „Nie si sama“, ktorá 

sa stretávala raz do týždňa v Michalovciach od roku 1999 ako otvorená podporná skupina 

žien s problémom závislosti na násilníckom partnerovi. Od roku 2002 prevádzkuje 

ambulantnú špecializovanú sociálnu poradňu Centrum pomoci obetiam domáceho násilia 

(CPODN). 
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Hlavným poslaním združenia je pomáhať tým, ktorí v rodinách trpia najviac – ženy 

zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti ako sekundárne obete domáceho násilia. 

Pri svojej práci vychádza z ľudsko-právneho pohľadu na násilie páchané na ženách a 

uplatňuje etické princípy sociálnej práce. Ženám a ich deťom poskytuje psychologické 

a sociálne ambulantné poradenstvo podľa ich špecifických potrieb a v prípade potreby aj 

základné právne poradenstvo a pomoc s vypracovaním základných právnych podaní. 

Prostredníctvo telefonického kontaktu poskytuje krízovú intervenciu v prípadoch tesne po 

incidente násilia alebo podporu pred rôznymi zaťažujúcimi situáciami, napríklad pred 

pojednávaním, ktorým klientky čelia. Je zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych 

služieb, ako akreditovaný poskytovateľ špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom 

samosprávnom kraji. Cieľom pomoci a podpory, ktorú o.z. Pomoc rodine poskytuje, je 

zastavenie násilia a obnovenie sebavedomia a zodpovednosti klientky za svoj život a život 

svojich detí. 

Občianske združenie spolupracuje s mimovládnymi organizáciami zameranými na rodovú 

rovnosť a predchádzanie a znižovanie rodovo podmieneného násilia. Spolu s košickým ZZŽ 

Fenestra Košice, OZ Žena v tiesni z Martina, prešovským ZZŽ My mamy, neziskovou 

organizáciou Kotva z Trebišova, popradským Progresfem-om a občianskym združením 

Možnosť voľby tvorí neformálnu Bezpečnú ženskú sieť. 

1.2.9 PROGRESFEM o.z.21 

Občianske združenie PROGRESFEM vzniklo v auguste v roku 2012 v Poprade. Cieľom jeho 

vzniku je pomáhať a poskytovať strániace poradenstvo a pomoc ženám, ktoré zažívajú rodovo 

podmienené násilie zo strany ich partnerov a ich deti.  

Postoj organizácie k pomoci a podpore poskytovanej ženám, ktoré zažívajú rodovo 

podmienené násilie zo strany ich partnerov a ich deťom, charakterizuje presvedčenie 

o potrebe poskytnutia ľudskej pomoci človeka - človeku, smerujúcej k pochopeniu a prijatiu. 

PROGRESFEM vytvára pre ženy zažívajúce násilie a ich deti bezpečný priestor, v ktorom im 

poskytuje špecializované ambulantné sociálne poradenstvo a asistenciu, psychologické služby 

a delegované, externé právnické služby, terénnu a vyhľadávaciu činnosť. Klientkám 

sprostredkúva externé právne poradenstvo a prípadne aj právne zastupovanie.  
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Cieľová skupina klientiek je diverzifikovaná a otvorená. Odborníčky organizácie sa spoločne 

so ženami bez ohľadu na vierovyznanie, národnostný a rasový pôvod, migrantkami, ženami 

s mnohonásobným znevýhodnením a vekom na 65 rokov či na materskej dovolenke tvoria 

riešenie ich zložitej životnej situácie a hľadajú riešenia primerané možnostiam. 

Organizácia si uvedomuje význam primárnej prevencie a rado by rozšírilo svoje aktivity o 

prevenčnú činnosť na školách - vyvracať mýty a predsudky, robiť osvetu a už deti naučiť, čo 

je a čo nie je násilie.  

1.2.10 Žena v tiesni
22

 

Občianske združenie ŽENA V TIESNI vzniklo v apríli roku 2005 v Martine s cieľom svojou 

činnosťou prispievať k predchádzaniu a znižovaniu rodovo podmieneného násilia páchaného 

na ženách v intímnych vzťahoch a ochrana ľudských práv žien. Organizácia prevádzkuje 

odbornú poradňu pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, s prevádzkou Krízovej 

linky. Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím páchanom na ženách, v rámci 

Žilinského kraja a Slovenska a je akreditovaným subjektom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prioritou občianskeho združenia je aktívne prispievať k riešeniu problémov párového násilia v 

rodine, k eliminácii sociálno-patologických javov v spoločnosti prostredníctvom sociálnej 

prevencie, bezplatným erudovaným poradenstvom a poskytovaním sociálnych služieb.  

ŽENA V TIESNI o.z. poskytuje ženám zažívajúcim násilie a ich deťom bezplatné komplexné 

sociálne, ekonomické, právne, psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu, ako aj osobnú 

asistenciu v konaniach a kontakte klientiek s úradmi, súdmi, políciou a inými inštitúciámi, 

vrátane vedenia úradnej dokumentácie a asistencie pri spisovaní úradnách podaní. klientiek. 

Klientky organizácia sprevádza počas celého dlhodobého procesu vymanenia sa z násilia a v 

čase po odchode od násilného partnera pomáha ženám pri opätovnom začlenení sa do 

spoločnosti, podporuje a pomáha ženám s hľadaním zamestnania, bývania, pomáha pri 

zaradení detí do novej školy a pod. Pomocné a podporné služby poskytuje občianske 

združenia v súlade so štandardami Rady Európy, služby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické, 

dlhodobé, prístupné pre všetky ženy, ktoré zažili rodovo podmienené násilie, dôverné 

dôsledne chrániace údaje klientiek. ŽENA V TIESNI o.z. pri svojej práci uplatňuje princípy 

strániaceho poradenstva smerujúceho k pomoci svojpomocou a tak ako ostatné mimovládne 
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organizácie bezpodmienečne rešpektuje rozhodnutia klientiek, zachovávajúc východisko, že 

ženy sú expertkami na svoj život. Občianske združenie rešpektuje základnú zásadu 

podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a nepracuje z násilníkmi.  

Aktivity primárnej prevencie občianskeho združenia zamerané na širokú verejnosť zahŕňajú 

prácu so všetkými vekovými skupinami, vrátane spolupráce so žiakmi a žiačkami v školách či 

stretnutí so seniormi a seniorkami. Organizácia sa verejnou diskusiou o násilí páchanom na 

ženách usiluje o zmenu postoja verejnosti a jej mobilizáciu k aktívnej intervencii proti násiliu 

páchanému na ženách. Pravidelne sa svojimi aktivitami zapája do 16 dní aktivizmu proti 

násiliu páchanému na ženách, organizuje aj vlastné kampane „Vystúp z kruhu násilia“ a 

„Nebuď ďalšou obeťou“. 

Podporuje odborné vzdelávanie dotknutých profesií a dobrovoľníkov, aktívne spolupracuje s 

policajnými zložkami, s neštátnymi subjektmi a štátnymi úradmi. V neposlednom rade je 

súčasťou práce občianskeho združenia publikačná a informačná činnosť.  

1.2.11 Bezpečná ženská sieť 

Neformálnu sieť momovládnych organizácií tvoria ZZŽ Fenestra pôsobiace v Košiciach, 

Možnosť voľby so sídlom v Bratislave, Žena v tiesni o.z. z Martina, prešovské ZZŽ My 

mamy, nezisková organizácia Kotva z Trebišova, Pomoc rodine o.z. pôsobiace 

v Michalovciach, popradské občianske združenie Progresfem a združenie Hana.  

Cieľom Bezpečnej ženskej siete je vytvoriť na Slovensku systém pomoci, podpory a ochrany 

pre ženy zažívajúce násilie, ktorý zabezpečí prístup k uplatňovaniu ich ľudských práv. 

Spoločné snahy siete najlepšie vystihujú slová bezpečnosť, podpora a sesterstvo. 

Organizáciám pomáha efektívne zdieľať informácie a vymieňať si poznatky. Odborníčky 

mimovládnych organizácií zapojených do Bezpečnej ženskej siete spoločne formulujú 

pripomienky k strategickým materiálom vlády a ministerstiev SR pre oblasť prevencie a 

eliminácie násilia páchaného na ženách.  

Výstižne význam neformálnej siete popisuje ZZŽ Fenestra: „Neformálna spolupráca a dialóg 

MVO pôsobiacich v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách je pre nás dôležitá najmä 

kvôli tomu, že spoločný hlas MVO je potrebný pre dosiahnutie pozitívnych zmien na 

systémovej úrovni a v prístupe štátu k ochrane žien pred násilím a zvýšenia ich prístupu k 
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špecifickej pomoci a podpore“.
23

 Dôležitým aspektom vzájomnej podpory, okrem koaličného 

potenciálu, je aj udržiavanie kontinuity ľudsko-právneho prístupu k násiliu páchaného na 

ženách, ako dôsledku stávajúcich rodový nerovností a diskriminácii žien. V súčasnosti je 

najvýraznejšou spoločnou verejnou aktivitou organizácií zapojených do Bezpečnej ženskej 

siete spolupodieľanie sa na 16 dňoch aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách
24

, keď vo 

svojich mestách organizujú osvetové aktivity a mobilizačné „pískačky“ proti rodovo 

podmienému násiliu.  

1.3 Ľudsko-právne organizácie – aktuálni a potenciálni spojenci 

Každá z v predchádzajúcej kapitole spomínaných mimovládnych organizácií svojou 

činnosťou priamo prispieva k predchádzaniu a znižovaniu násilia páchaného na ženách 

a k podpore a ochrane ľudských práv žien. Na Slovensku je však mnoho aktuálnych či 

potenciálnych spojencov významne prispievajúcich aj k eliminácii rodovo podmieneného 

násilia.  

Do aktuálnych diskusií a rovnako aj podpory ratifikácie a implementácie Istanbulského 

dohovoru sa zapájajú aj ďalšie obhajkyne a obhajcovia ľudských práv, ako aj organizácie, 

ktoré bojujú proti diskriminácii ako ľudsko-právnemu problému a východiskom ich prístupu 

je uznanie rodových východísk diskriminácie žien, vrátane násilia páchaného na ženách. 

V tejto skupine aktívnu rolu zohrávajú najmä: Občan, demokracia a zodpovednosť, o.z., 

Poradňa pre občianske a ľudské práva, o.z. Quo Vadis a Helsinský výbor na Slovensku. 

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
25

 je ľudsko-právna 

mimovládna organizácia založená v roku 1992. Zameriava na presadzovanie práva na ľudskú 

dôstojnosť a ochranu pred diskrimináciou, pričom sa osobitne sústreďuje na ľudské práva 

žien. ODZ je významná advokačná organizácia apelujúca na zodpovednosť verejnej moci za 

systémové presadzovanie ľudských práv. Organizuje odborné vzdelávanie v oblasti ľudských 

práv žien, rodovej rovnosti a antidiskriminácie všeobecne. Cieľovými skupinami organizácie 

                                                 
23

 Výročná správa 2011, Fenestra, Košice, s 11, dostupné na: 

http://www.fenestra.sk/sites/default/files/pdf/vyrocne-spravy/fenestra_vyrocna_sprava_2011.pdf 
24

 Kampaň 16 Days of Activism Against Gender Violence je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy 

Women‘s Global Leadership Institute sponzorovaného Center for Women’s Global Leadership v roku 1991. 

V období od 25. novembra do 10. decembra sa aj slovenské mimovládne organizácie zapájajú do kampane. 

Doterajšie tri ročníky koordinovalo ZZŽ Fenestra, viac informácií na: https://www.facebook.com/pages/16-

dn%C3%AD-aktivizmu-proti-n%C3%A1siliu-p%C3%A1chan%C3%A9mu-na-

%C5%BEen%C3%A1ch/178055845543179 
25

 http://odz.sk/ 

http://www.fenestra.sk/sites/default/files/pdf/vyrocne-spravy/fenestra_vyrocna_sprava_2011.pdf
https://www.facebook.com/pages/16-dn%C3%AD-aktivizmu-proti-n%C3%A1siliu-p%C3%A1chan%C3%A9mu-na-%C5%BEen%C3%A1ch/178055845543179
https://www.facebook.com/pages/16-dn%C3%AD-aktivizmu-proti-n%C3%A1siliu-p%C3%A1chan%C3%A9mu-na-%C5%BEen%C3%A1ch/178055845543179
https://www.facebook.com/pages/16-dn%C3%AD-aktivizmu-proti-n%C3%A1siliu-p%C3%A1chan%C3%A9mu-na-%C5%BEen%C3%A1ch/178055845543179
http://odz.sk/
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sú najmä sudkyne a sudcovia, odborníčky a odborníci z rôznych oblastí verejnej správy, 

vrátane inšpektorátov práce, polície, väzenstva, ako i študentky a študenti vysokých škôl. 

Prostredníctvom informačných, vzdelávacích, advokačných a litigačných aktivít v oblasti 

ľudských práv a osobitne ľudských práv žien ODZ už 20 rokov prispieva k systémovým 

zmenám politík a postupov, vrátane relevantnej legislatívy a monitoruje ich praktickú 

realizáciu.  

Poradňa pre občianske a ľudské práva
26

 je mimovládna organizácia so sídlom v Košiciach, 

založená v roku 2001, ktorá prostredníctvom svojich aktivít presadzuje obhajobu ľudských 

práv na Slovensku. Od svojho vzniku venuje pozornosť predovšetkým otázkam diskriminácie 

rómskej etnickej skupiny v rôznych oblastiach života. Venuje sa tiež ochrane reprodukčných 

práv a špecificky téme násilných a vynútených sterilizácii rómskych žien. Poradňa vykonáva 

prieskumné a monitorovacie aktivity v oblasti výskytu diskriminácie, navrhuje a 

pripomienkuje príslušné legislatíve opatrenia a uskutočňuje vzdelávacie aktivity pre laickú i 

odbornú verejnosť v oblasti ochrany pred diskrimináciou. Dlhodobo poskytuje bezplatné 

právne poradenstvo a vo vybraných prípadoch diskriminácie sprostredkováva právne 

zastupovanie v konaniach pred slovenskými súdmi, vrátane Ústavného súdu SR, a pred 

Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu
27

. Právničky Poradne poskytujú právne 

poradenstvo a zastupovanie ženám zažívajúcim násilie a obhajujú ich záujmy ako aj záujmy 

ich detí.  

Poslaním občianskeho združenia Quo Vadis
28

 je presadzovanie odstránenia všetkých foriem 

diskriminácie, s osobitným dôrazom na Rómov a Rómky a podporu ľudských práv žien. Quo 

Vadis o.z. vzniklo v roku 2007 ako rómsko ‐ nerómske občianske združenie, so sídlom vo 

Zvolene
29

. Svoju víziu tolerantnej a otvorenej spoločnosti rešpektujúcej osobnosť a práva 

každej osoby realizuje prostredníctvom presadzovania a poskytovania inkluzívneho 

vzdelávania, systematického vzdelávania i osvetovej činnosti a advokačnými aktivitami 

zameranými na presadenie zavádzania opatrení na podporu rodovej rovnosti. Občianske 

združenie zohráva kľúčovú úlohu pri prepájaní a  zdieľaní informácií a poznatkov medzi 

rómskymi a nerómskymi ženskými mimovládnymi organizáciami a aktivistkami. Dlhodobo 

                                                 
26

 http://poradna-prava.sk/?cat=3 
27

 Prevzaté z tlačovej správy Poradne pre občianske a ľudské práva zo dňa 11.06.2014, dostupné na: 

http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2014/06/PDF-321-KB.pdf 
28

 http://www.quovadis-oz.sk/ Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku  
29

 Quo Vadis o.z.je zriaďovateľom dvoch neziskových organizácií – Súkromné centrum voľného času Quo vadis, 

n.o. a Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis, n.o. a zakladateľom občianskeho združenia Montessori. 

OZ Montessori je od minulého roka zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Montessori, n.o. 

http://poradna-prava.sk/?cat=3
http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2014/06/PDF-321-KB.pdf
http://www.quovadis-oz.sk/
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facilituje komunikáciu medzi inštitúciami štátnej správy a rómskymi komunitnými 

aktivistkami, o ktorých sieťovanie a budovanie kapacít sa usiluje prostredníctvom 

vzdelávacích aktivít, ako aj vytváraním príležitostí na stretávanie sa. 

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
30

 (HVS) je ľudsko-právnou mimovládnou 

organizáciou. Venuje sa oblastiam monitoringu súčasného stavu ľudských práv a legislatívy z 

hľadiska medzinárodných dohovorov, advokácii a informačnej činnosti, vzdelávaniu k 

ľudským právam, projektovej činnosti. Vznikol v októbri 2012, no nadväzuje aj na tradíciu 

Slovenského helsinského výboru, ktorý na Slovensku pôsobil od r. 1993 (po rozdelení 

Československa a teda i rozdelení Československého helsinského výboru ustanoveného v r. 

1988). Vo svojich stanovách sa hlási k ľudsko-právnym záväzkom vyplývajúcim zo 

Záverečného helsinského aktu a z helsinského procesu v rámci OBSE a je súčasťou 

medzinárodnej siete Helsinských výborov pôsobiacich v rôznych krajinách. Pre zakladajúce 

osoby a osobnosti z verejného života sú ľudské práva žien a rodová rovnosť súčasťou vízie 

demokratickej spoločnosti rešpektujúcej ľudské práva a zasadzujúcej sa za ich plné uplatnenie 

pre každého jednotlivca bez diskriminácie. Z toho vyplýva aj podpora HVS predchádzaniu 

a znižovaniu násilia páchaného na ženách. 

Nie je možné sa aspoň v krátkosti nezastaviť aj pri mimovládnych organizáciách, ktoré v sebe 

nesú potenciál aktívnych podporovateľov ratifikácie a implementácie Istanbulského 

dohovoru, nakoľko sú činné v oblasti jeho pôsobnosti. Ide najmä o organizácie poskytujúce 

pomoc obetiam domáceho násilia
31

. Ide najmä o  neziskovú organizáciu Centrum Slniečko
32

 

z Nitry, Náruč o.z.
33

 pôsobiace v Žiline a bratislavské občianske združenie Pomoc 

ohrozeným deťom – Centrum Nádej
34

. Primárnou cieľovou skupinou všetkých troch 

organizácií sú deti ohrozené násilím, ktorým poskytujú bezpečie a všestrannú odbornú pomoc, 

obhajujú ich práva a záujmy v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, organizujú preventívne 

programy a vzdelávanie pomáhajúcich profesií. Po rozpoznaní, že matky týraných detí často 

rovnako zažívajú násilie, v záujme lepšie pomáhať deťom, rozšírili poskytovanie pomoci 

a podpory aj na pomoc ich matkám. Tieto organizácia sa nehlásia k ľudsko-právnym 

východiskám vo svojom prístupe ku klientkam a ich deťom, a ako sa konštatuje 

v Monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych 
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 https://www.facebook.com/helcom.sk 
31

 Uvádzame terminológiu, ktorú používajú tieto organizácie. 
32

 http://www.centrumslniecko.sk/sk/?from=/ 
33

 http://naruc.sk/ 
34

 http://www.centrumnadej.sk/ 

https://www.facebook.com/helcom.sk
http://www.centrumslniecko.sk/sk/?from=/
http://naruc.sk/
http://www.centrumnadej.sk/
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štandardov, nie je zrejmé, aké postupy či prístup volia, aby „ochrana detí a poskytovaná 

pomoc aj ženám – matkám NPŽ navzájom interragujú, či dochádza k vzájomnému 

posilňovaniu dôslednou aplikáciou rodovej analýzy alebo k re-viktimácií žien –matiek“
35

. 

Predpokladáme však, že vyvíjajú všetko úsilie, aby konali v najlepšom záujme detí a žien. 

Istanbulský dohovor a európske štandardy služieb pre ženy zažívajúcim násilie poskytujú 

ukotvenie ich práce. Z týchto dôvodov sme ich identifikovali medzi potenciálnych spojencov 

v boji proti rodovo podmienenému násiliu a za ratifikáciu a implementáciu Istanbulského 

dohovoru.  

 Uvedený prehľad vybraných organizácií s ich definovanými profilmi a činnosťami nie 

je vyčerpávajúcou informáciou o ich každodennej práci, o všetkých výhrach a prehrách, ktoré 

v súvislosti s ochranou práv žien zažívajú. Bol však vypracovaný so snahou zviditeľniť 

obrovské úsilie tých, pre ktorých je eliminácia násilia páchaného na ženách 

neospravedlniteľným porušením ľudských práv žien. 

                                                 
35

 B. Holubová, J. Filadefiová: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska 

európskych štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2013, s. 141, dostupné na: 

http://genderdatabaza.files.wordpress.com/2013/01/monitoring_socialnych_sluzieb_3_sk.pdf 

http://genderdatabaza.files.wordpress.com/2013/01/monitoring_socialnych_sluzieb_3_sk.pdf
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2 Participácia mimovládnych organizácií na verejných politikách 

v oblasti násilia páchaného na ženách, vrátane participácie na procese 

ratifikácie Istanbulského dohovoru 

Adriana Mesochoritisová  

Mimovládne ľudsko-právne feministické organizácie patria k dôležitým aktérom 

prispievajúcim svojou činnosťou k implementácii ľudsko-právnych  štandardov do verejných 

politík. V rámci svojich aktivít, zameraných na zlepšovanie situácie v oblasti ochrany 

a podpory ľudských práv sa  snažia využívať všetky dostupné participatívne mechanizmy 

a v mnohých ohľadoch predstavujú pre štátnu a verejnú správu významného partnera pri 

nastavovaní a formovaní verejných politík v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien 

a násilia páchaného na ženách.  

Je zrejmé, že kvalitne nastavované verejné politiky v akejkoľvek oblasti by mali byť 

výsledkom participatívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi občianskou spoločnosťou 

a štátnou či verejnou správou, vrátane spolupráce s politickými predstaviteľkami 

a predstaviteľmi, a to či už na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. Avšak úroveň 

participatívnosti a úspešnej spolupráce je často podmienený nastaveným inštitucionálnym 

zabezpečením témy na rôznych úrovniach verejnej a štátnej správy, ako aj nastavenými 

pravidlami určujúcimi možnosti participácie mimovládnych organizácií. Inak to nie je ani pri 

participácii na procese zlepšovania situácie žien vystavených násiliu páchaného na ženách, či 

priamo na procese podpory ratifikácie Istanbulského dohovoru.  

V snahe popísať spôsoby participácie MVO na verejných politikách sme sa sústredili 

aj na tie advokačné nástroje, ktoré MVO najčastejšie využívajú pri presadzovaní ľudských 

práv žien a síce na ľudsko-právne dokumenty a na spôsoby ako ich organizácie využívajú na 

presadzovanie pozitívnych zmien. Zároveň sme analyzoval doterajší priebeh ratifikácie 

Istanbulského dohovoru a akú úlohu v tomto procese zohrali mimovládne organizácie. 

Tak ako inštitucionálne zabezpečenie, tak aj ľudsko-právne dohovory a spôsob ich 

presadzovania nám zároveň dávajú jasný obraz o prostredí, v ktorom mimovládne organizácie 

pracujúce v prospech žien vystavených násiliu pracujú. A keďže dlhodobým cieľom našej 

organizácie je snaha posilňovať mimovládne organizácie v participačných procesoch, 

predkladaná analýza bolo tvorená tak, aby organizáciám prinášala aj množstvo argumentov 

využiteľných v ich ďalšej advokačnej práci.  
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2.1 Inštitucionálne zabezpečenie problematiky ľudských práv, rodovej 

rovnosti a násilia páchaného na ženách. 

Názor, že úroveň inštitucionálneho zabezpečenia ovplyvňuje významným spôsobom 

nastavovanie účinných politík nezastávajú iba mimovládne organizácie, ktoré sa dlhodobo 

snažia upozorňovať na nepriaznivú situáciu v tejto oblasti. Podobné stanovisko zaujal aj 

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW Výbor), keď v roku 2008 vo svojich 

Záverečných zisteniach k SR vyslovil znepokojenie nad „obmedzenou kapacitou národného 

mechanizmu zmluvného štátu adekvátne zabezpečiť koordináciu gender mainstreamingu vo 

všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach“ a zároveň odporučil SR, aby ďalej posilňovala 

národný mechanizmus, a to jasným zadefinovaním kompetencií a zodpovedností jeho rôznych 

zložiek, zlepšením ich koordinácie, zabezpečením ľudských a finančných zdrojov tak, aby sa 

účinne podieľal na presadzovaní ľudských práv žien na všetkých úrovniach
36

“.   

 V ďalšej časti štúdie sa preto zameriame na popísanie stavu inštitucionálnej 

architektúry v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách, respektíve tých 

inštitúcií, s ktorými vedú MVO najaktívnejší dialóg.  

2.1.1 Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti na Ministerstve práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

Novelizáciou tzv. Kompetenčného zákona
37

 bolo s účinnosťou od 1. 10. 2012 ustanovené 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  (ďalej aj MPVR SR) ako ústredný orgán 

štátnej správy pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej 

oblasti. Aj keď na MPSVR SR pôsobil od roku 1999 odbor, ktorý zastrešoval agendu rodovej 

rovnosti, rovnosti príležitostí a antidiskriminácie, až uvedenou novelou sa zákonom ustanovili 

jeho právomoci ako inštitucionálneho mechanizmu a kontaktného bodu v oblasti rodovej 

rovnosti v SR. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti (ďalej aj ORRRP) tvorí štátne 

politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, zodpovedá a koordinuje celoštátny 

systém rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, spracúva strategické a koncepčné materiály 

súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí, spolupracuje pri implementácii práva 

Európskej únie a medzinárodných dohovorov a vykonáva aj funkciu  koordinátora pre 

horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch. Odbor v rámci svojej 

činnosti koordinuje a zodpovedá aj za riešenie problematiky násilia páchaného a ženách. 

                                                 
36

 OSN, Výbor pre odstránenie diskriminácie žien, Záverečné zistenia: Slovensko, 41. zasadnutie, New York, 

30.6.-18.7. 2008, CEDAW/C/SVK/CO/4, ods. 14 a 15. Preklad o. z. Možnosť voľby. 
37

 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

http://www.zastavmenasilie.sk/
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V tejto súvislosti vypracováva, realizuje a koordinuje národné akčné plány na prevenciu 

a elimináciu násilia na ženách (ďalej aj NAP), ktoré predstavujú praktické napĺňanie Národnej 

stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách prijatej v roku 

2004. MPSVR SR doposiaľ vypracovalo a realizovalo tri akčné plány, a to: NAP na roky 

2005 – 2008, NAP na roky 2009 – 2012 a od decembra realizuje Národný akčný plán na 

prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. 

Mimovládne organizácie pracujúce v oblasti násilia páchaného na ženách úzko 

spolupracujú s Odbor   rodovej  rovnosti  a rovnosti   príležitosti, a to najmä v poslednom 

období
38

.  V rámci svojej advokačnej činnosti pripomienkovali akčné plány
39

, monitorovali 

ich dodržiavanie
40

 a svojimi aktivitami významne prispievali k ich plneniu (vzdelávacia, 

osvetová činnosť, poskytovanie služieb, skvalitňovanie legislatívneho prostredia). 

Mimovládne organizácie sa taktiež dlhodobo snažili upozorňovať na nedostatky 

v inštitucionálnom zabezpečení problematiky násilia páchaného na ženách a celkovo rodovej 

rovnosti. V prípade ORRRP opakovane konštatovali, že napriek novelizácii tzv. 

kompetenčného zákona a ustanoveniu právomocí ORRRP je problémom najmä fakt, že 

nedošlo k jeho dostatočnému personálnemu odbornému posilneniu. A práve tento nedostatok 

má za následok, že ORRRP môže iba s veľkými problémami plniť úlohu inštitucionálneho 

mechanizmu v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien v zmysle prijatých ľudsko-

právnych záväzkov.    

                                                 
38

 Túto skutočnosť ovplyvňuje aj fakt, že riaditeľkou odboru je od roku 2011 O. Pietruchová, ktorá predtým 

dlhodobo pôsobila v mimovládnych organizáciách pôsobiacich v téme rodovej rovnosti. 
39

 Pozri aj:  

Vypracovanie Hromadnej pripomienky verejnosti,  MVO a ďalšej verejnosti k Národnej stratégii na elimináciu 

násilia páchaného na ženách a v rodinách, 2005, zdroj: 

http://www.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=15&IDclanok=34;  Vypracovanie Hromadnej 

pripomienky verejnosti  k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na 

roky na roky 2005 – 2008,  interný materiál o.z. EsFem.   

Vypracovanie Hromadnej pripomienky verejnosti  k návrhu Národného akčnému plánu na prevenciu a 

elimináciu násilia páchaného na ženách na roky na roky 2009 – 2012 (číslo materiálu 5857/2009-II/1), dostupné: 

http://moznostvolby.wordpress.com/2009/03/24/hello-world/, http://www.diskriminacia.sk/?q=node/744 ; 

Vypracovanie odborných pripomienok k Národnému akčnému plánu rodovej rovnosti na roky 2010-2013 

(interný materiál o. z. Možnosť voľby) vrátane Otvoreného listu vláde k NAP-u, zdroj:  

http://www.oad.sk/?q=node/497 ; 
40

 Príkladmi monitorovania je napr. Tieňová správa alebo monitoring Záverečných zistení CEDAW-u, ktoré 

realizovala o.z. Možnosť voľby v spolupráci s ďalšími MVO. Pozri: 

http://moznostvolby.files.wordpress.com/2009/03/tienova-sprava_cedaw_2008_svk_final.pdf. 

http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/NAP_n%C3%A1silie_05-08_SK_.pdf
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/NAP_n%C3%A1silie_05-08_SK_.pdf
http://www.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=15&IDclanok=34
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1201&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1201&langEID=1
http://moznostvolby.wordpress.com/2009/03/24/hello-world/
http://www.diskriminacia.sk/?q=node/744
http://www.oad.sk/?q=node/497
http://moznostvolby.files.wordpress.com/2009/03/tienova-sprava_cedaw_2008_svk_final.pdf
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2.1.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a Rada vlády pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

Inštitucionálny zabezpečenie problematiky ľudských práv a rodovej rovnosti  v SR prešiel 

v posledných rokoch viacerými výraznými zmenami. Kým v období rokov 1998 až 2012 mala 

každá vláda podpredsedu vlády s portfóliom  ľudských práv a práv menšín, nová vláda R. 

Fica napriek mnohým námietkam zo strany mimovládnych ľudsko-právnych organizácií tento 

stav modifikovala a post podpredsedu vlády neobsadila. V súčasnosti má právomoci v oblasti 

koordinácie ľudsko-právnych politík  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, ktorý ich vykonáva prostredníctvom svojej predsedníckej funkcie 

v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kým oblasti 

implementácie týchto politík sú v kompetencii jednotlivých rezortných ministrov.  

K najvýznamnejším orgánom, v rámci ktorých môžu mimovládne organizácie 

participovať na kreovaní verejných politík v oblasti ochrany ľudských práv, rodovej rovnosti 

a teda aj v problematike násilia páchaného na ženách patrí nesporne Rada vlády pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej aj „Rada vlády“ alebo „Rada vlády pre 

ľudské práva“). Rada bola ustanovená v novembri 2011 ako stály odborný, poradný, 

koordinačný a konzultatívny orgán vlády v oblasti ochrany základných ľudských práv 

a slobôd, presadzovania zásady rovnakého zaobchádzania a princípu rovnosti vrátane rodovej 

rovnosti,. Mimovládne organizácie sa už pri kreovaní tohto orgánu snažili presadiť, aby jeho 

zloženie bolo tvorené tak, aby vytváralo reálne možnosti na vedenie participatívneho dialógu 

so štátnou správou, samosprávou, či nezávislých ľudsko-právnych inštitúcií (VOP, SNSĽP), 

čo sa napokon aj podarilo dosiahnuť. Mimovládne organizácie majú v súčasnosti v Rade 

vlády veľmi aktívne zastúpenie, tvoriace tzv. občiansku platformu rady. Po takmer štyroch 

rokoch činnosti Rady vlády možno konštatovať, že sa stala nielen jednou z významných 

platforiem na vedenie dialógu medzi MVO a štátnej a verejnej správy, ako aj ďalších 

inštitúcií, ale že výrazne napomohla aj k skvalitneniu viacerých strategických či 

legislatívnych materiálov zameraných na oblasť ľudských práv.
41

 K menej pozitívnym 

stránkam fungovania Rady vlády patrí, že nie vždy majú jej členky a členovia možnosť 

diskutovať o dôležitých otázkach týkajúcich sa ochrany a podpory ľudských práv. 

K negatívam tiež patrí fakt, že napriek tomu, že rada je poradným orgánom vlády, tá nie vždy 

berie do úvahy jej závery a odporúčania. Mimovládne organizácie pracujúce v rade vlády sa 
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 Rokovania Rady vlády týkajúce sa konkrétne problematiky násilia páchaného na ženách, ako aj Istanbulského 

dohovoru rozoberáme podrobnejšie v ďalšej časti štúdie.   
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snažia túto situáciu riešiť a v tejto súvislosti vypracovali aj návrhy na zmenu štatútu rady, 

ktoré sa majú stať predmetom rokovaní v nadchádzajúcom období (druhá polovica roka 

2014). 

Rada vlády má tiež vytvorené stále odborné a poradné orgány, ktorými sú výbory pre 

jednotlivé oblasti ochrany ľudských práv a zraniteľných skupín.  Patrí k nim aj Výbor pre 

rodovú rovnosť. 

2.1.3 Výbor pre rodovú rovnosť 

Výbor pre rodovú rovnosť je podľa štatútu stálym odborným orgánom Rady vlády 

Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky 

týkajúce sa rodovej rovnosti a pre oblasť implementácie Dohovoru o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien ako aj ďalších medzinárodných dohovorov a dokumentov 

zameraných na elimináciu diskrimináciu z dôvodu pohlavia a rodu a legislatívy Európskej 

únie v tejto oblasti.  

Výbor najmä: dáva rade podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania 

práva na rovnaké zaobchádzanie z dôvodu pohlavia a rodu; podieľa sa na vypracovaní správ 

pre kontrolné mechanizmy medzinárodných zmlúv o ľudských právach a právach na rovnaké 

zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu; spracúva návrhy čiastkových a systémových 

opatrení pre zlepšenie dodržiavania ľudských práv a práv na rovnaké zaobchádzanie z 

hľadiska pohlavia a rodu; spracúva pre radu rodové analýzy a návrhy stanovísk a uznesení k 

návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a 

ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na ochranu alebo dodržiavanie 

práv na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu; monitoruje plnenie stratégií a 

akčných plánov v oblasti rodovej rovnosti a v prípade potreby poskytuje odborné zázemie pre 

ich implementáciu;  v oblasti práv na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu 

vystupuje ako medzirezortný orgán a spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými 

orgánmi štátnej správy, sociálnymi partnermi, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi 

miestnej štátnej správy, mimovládnymi neziskovými organizáciami, vedeckými pracoviskami 

a akademickými inštitúciami; každoročne v spolupráci s odborom rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“), Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Slovenským národným strediskom 

pre ľudské práva, orgánmi inšpekcie práce vypracúva hodnotiacu správu o stave rodovej 

rovnosti na Slovensku, ktorú predkladá Rade a následne vláde SR. 
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Predsedom výboru je minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, podpredsedníčkou je 

zástupkyňa občianskej spoločnosti za MVO preukázateľne sa angažujúcej v oblasti rodovej 

rovnosti
42

, čo je aj podmienka pre členstvo za občiansku spoločnosť a akademickú obec. 

Tajomníčkou výboru je riaditeľka Odboru rovnakých príležitostí a rodovej rovnosti MPSVaR, 

úlohy sekretariátu zabezpečuje Spoločný sekretariát výborov. Výbor má vytvorených osem 

pracovných skupín, z ktorých sú aktívne najmä PS Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti, 

PS pre elimináciu násilia páchaného na ženách a PS pre rodovú rovnosť vo vede. Práve tieto 

pracovné skupiny prispeli významnou mierou pri vypracovávaní a pripomienkovaní 

strategických programových materiálov týkajúcich sa ochrany ľudských práv (napríklad 

príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv), ako aj dokumentov cielene 

zameraných na oblasť rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách (akčné plány). Podľa 

člena rady vlády Kálmána Petőcza „Výbor pre rodovú rovnosť patrí medzi najaktívnejšie 

výbory rady, (...) pričom členky výboru, ktoré sú zároveň aj členkami Rady vlády pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť patria medzi najaktívnejších členov samotnej 

rady vlády“ (Petőcz, 2014).  

2.1.4 Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách 

pri Rade vlády pre prevenciu kriminality 

V roku 2013 sa po viacerých rokoch obnovila činnosť Expertnej skupiny pre elimináciu 

násilia na ženách a v rodinách (ďalej iba „expertná skupina“), ktorá je odborným orgánom 

Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej „rada“). Expertná skupina 

sa podľa svojho štatútu v rámci svojej činnosti zameriava najmä na úlohy spojené so 

zvýšením úrovne prevencie a eliminácie násilia na ženách a v rodinách v súlade s 

medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a jej záväzkami vyplývajúcimi z členstva v 

Európskej únii, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. V súvislosti 

s takto vymedzenou činnosťou môže najmä  dávať rade podnety na prijatie opatrení pre 

zvýšenie úrovne prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a v rodinách či 

monitorovať plnenie stratégií a akčných plánov v oblasti prevencie a eliminácie násilia na 

ženách a v rodinách a poskytovať aj odborné zázemie pre ich implementáciu. Z hľadiska 

zamerania našej štúdie je podstatný fakt, že expertná skupina má v kompetencii aj 

posudzovanie  prípravu ako aj  spolupodieľanie sa na príprave ratifikácie Istanbulského 

dohovoru. Dôležité je tiež, že jeho členkami sú aj členky viacerých feministických 
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 Výbor do tejto funkcie zvolil Adrianu Mesochoritisovú (Možnosť voľby), ktorá zároveň zastupuje Výbor aj na 

rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 
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mimovládnych organizácií, priamo participujúcich na téme násilia páchaného na ženách. 

Keďže expertná skupina sa v roku 2013 stretla iba dva krát a v roku 2014 iba raz
43

, je veľmi 

ťažké zhodnotiť jej činnosť vo vzťahu k nami analyzovanej téme.  Možno iba konštatovať, že 

expertná skupina  má taktiež veľký potenciál intenzívne vstúpiť do ďalších procesov 

týkajúcich sa ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru.  

Záver 

Pri hodnotení inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti, ľudských práv žien 

a osobitne problematiky násilia páchaného na ženách je potrebné poukázať na ich úzku 

prepojenosť s celkovou agendou ľudských práv, odvodenou aj z konceptu previazanosti 

a nedeliteľnosti ľudských práv. Práve z týchto zásad vyplýva, že ak nedôjde k celkovému 

posilneniu implementácie ľudských práv v SR a jej komplexného inštitucionálneho 

zabezpečenia, nie je možné očakávať ani pozitívny posun v oblasti rodovej rovnosti 

a ľudských práv žien. Z týchto dôvodov sa domnievame, že okrem toho, že je potrebné 

posilniť všetky existujúce inštitucionálne mechanizmy v tejto oblasti a zrevidovať ich činnosť 

tak, aby mohli ešte efektívnejšie prispievať k ochrane ľudských práv , veľkou výzvou pre celú 

občiansku spoločnosť ostáva presadzovanie ustanovenia koordinačný orgán s kompetenciami 

v oblasti tvorby a výkonu ľudsko-právnych politík.  

2.2 Medzinárodné ľudsko-právne dokumenty a Istanbulský dohovor ako 

významné nástroje MVO na presadzovanie účinných politík v oblasti 

násilia páchaného na ženách. 

K najvýznamnejším advokačným nástrojom, ktoré využívajú mimovládne organizácie 

pri zlepšovaní verejných politík v oblasti ochrany ľudských práv, patria nesporne 

medzinárodné ľudsko-právne dokumenty. Popri deklaráciách, odporúčaniach či stratégiách 

medzinárodného spoločenstva (máme na mysli najmä OSN, RE a EÚ) majú najväčší 

praktický význam dohovory, ktoré vytvárajú normatívne štandardy pre účinnú implementáciu 

ľudských práv do praxe. Práve z týchto dôvodov je pre mimovládne organizácie, v našom 

kontexte najmä feministické a iné ľudsko-právne MVO, nesmierne dôležité opätovne 

preskúmavať a naplno využívať potenciál dokumentov prijatých v oblasti ľudských práv žien 

a rodovej rovnosti. 
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2.2.1 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien  

Vo svojej snahe zvyšovať ochranu žien vystavených násiliu sa feministické 

mimovládne organizácie, ako aj ďalšie ľudsko-právne organizácie, počas svojho doterajšieho 

aktívneho pôsobenia opierali najmä o Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie 

žien (OSN, 1979), Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách (OSN, 1993), 

Pekinskú akčnú platformu a deklaráciu (OSN, 1995), Odporúčanie Rec (2002)5 Výboru 

ministrov členských štátov o ochrane žien proti násiliu (RE, 2002), ako aj ďalšie ľudsko-

právne mechanizmy všeobecnej povahy (napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv 

(1948), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966), Medzinárodný pakt 

o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966), Európsky dohovor o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd (1950)a jeho protokoly, Dohovor proti mučeniu a inému 

krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a i.), či rozsiahlu 

judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá prispela k ustanoveniu štandardov 

v oblasti ochrany žien pred násilím.  

Ako právne záväzný dokument z vymenovaných nástrojov špecificky zameraných na 

ochranu ľudských práv žien zohrával a doposiaľ zohráva rozhodujúcu úlohu najmä Dohovor 

o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
44

 (ďalej aj dohovor alebo CEDAW). Jeho 

účinnosť spočíva najmä v tom, že SR ako zmluvná strana dohovoru je povinná bezodkladne 

aplikovať jeho štandardy na národnej úrovni. Znamená to, že štáty nielenže odsúdia 

diskrimináciu žien a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by spôsobilo diskrimináciu, ale aj 

s okamžitou účinnosťou zmenia verejné politiky a príjmu opatrenia na zabezpečenie plnej 

realizácie práv žien.  

Napriek tomu, že násilie páchané na ženách nie je v dohovore explicitne definované, 

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (ďalej aj Výbor alebo CEDAW Výbor
45

) už 

v roku 1989 vo svojom Všeobecnom odporúčaní č. 12 odporučil členským krajinám, aby vo 

svojich periodických správach uvádzali aj informácie o násilí páchanom na ženách a prijatých 

opatreniach na jeho elimináciu. O dva roky neskôr, v roku 1991 CEDAW Výbor dospel 
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 Pre bývalú Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť 18. marca 1982. Pre 

Slovenskú republiku nadobudol platnosť sukcesiou dňa 27. 6. 1993. Dohovor je uverejnený v Zbierke zákonov č. 

62/1987 Zb. (VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 13. mája 1987 o Dohovore o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien). 
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 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW Výbor) dohliada na účinnú implementáciu dohovoru 

a na monitorovanie pokroku pri jeho plnení. Jeho zriadenie  a výkon činnosti  upravujú články 17 až 22 

dohovoru. Viac pozri: Mesochoritisová, A.: Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien, Bratislava: Možnosť voľby, 2013. 
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k záveru, že nie všetky periodické správy krajín dostatočne odrážajú úzke prepojenie medzi 

diskrimináciou žien, rodovo podmieneným násilím a porušovaním základných práv a slobôd. 

A aj z týchto dôvodov vydal v roku 1992 Všeobecné odporúčanie č. 19 (Násilie páchané na 

ženách), v rámci ktorého definoval násilie páchané na ženách, resp. rodovo podmienené 

násilie ako formu diskriminácie žien a ako závažné porušenie ľudských práv. V súvislosti 

s tým, CEDAW Výbor konštatoval: „Definícia diskriminácie žien zahŕňa rodovo podmienené 

násilie, to znamená násilie, ktoré je namierené proti žene kvôli tomu, že je ženou, alebo, ktoré 

ženy zasahuje nepomerne viac. Zahŕňa činy, ktoré spôsobujú fyzickú, duševnú alebo sexuálnu 

ujmu, alebo utrpenie, vyhrážanie sa takýmito činmi, donucovanie a iné odopieranie slobôd. 

Rodovo podmienené násilie môže byť porušením ustanovení Dohovoru o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien bez ohľadu na to, či sa násilie v týchto ustanoveniach výslovne 

uvádza.“ (VO č. 19,1992: ods. 6) Výbor v ďalšej časti odporúčania (ods.7) ešte zdôraznil, že 

rodovo podmienené násilie bráni uplatňovaniu ľudských práv a základných slobôd žien, 

medzi ktoré napríklad patrí: právo na život, právo nebyť vystavená mučeniu alebo krutému, 

neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, právo na rovnakú ochranu 

podľa zákona či právo na osobnú slobodu a bezpečnosť. 

Takéto potvrdenie ľudsko-právnej feministickej perspektívy v rámci medzinárodného 

práva malo zásadný význam aj pre prácu mimovládnych organizácií obhajujúcich práva žien. 

Na strane jednej to napomohlo k väčšiemu zviditeľneniu rodovej a mocenskej 

dimenzie násilia páchaného na ženách, ako aj faktu, že násilie páchané na ženách je 

najrozšírenejšou formou diskriminácie žien. Tieto faktory umožnili organizáciám „podoprieť“ 

svoje požiadavky na intenzívnejšie presadzovania opatrení zameraných na elimináciu násilia 

odvolaním sa na potrebu zabránenia pokračujúcej diskriminácie žien, ako aj žiadať nastavenie 

primárnej prevencie opierajúcej sa o dekonštrukciu rodovo stereotypných koncepcií. Rovnako 

to umožnilo rozvinúť diskusiu o potrebe špecializovaného prístupu pri poskytovaní pomoci 

ženám vystavených násiliu, dnes už známych ako ľudsko-právne štandardy pre špecializované 

podporné služby pre ženy a ich deti.  

Na strane druhej, CEDAW Výbor požadoval, aby zmluvné strany pri hodnotení 

prijatých politík ako aj vo svojich periodických správach zohľadňovali prijaté odporúčania 

týkajúce sa rodovo podmieneného násilia, čo mimovládnym organizáciám umožňovalo 

vyvíjať ešte intenzívnejšie tlak na presadzovanie efektívnych opatrení. Napríklad aj v podobe 
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podávania informácií o situácii v oblasti násilia páchaného na ženách v Tieňových správach 

predkladaných CEDAW Výboru.   

Význam prijatia Všeobecného odporúčania č. 19 vzrástol ešte viac v roku 1999, kedy 

bol Valným zhromaždením OSN prijatý Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien
46

 (ďalej len OP CEDAW). Vďaka OP CEDAW boli ustanovené 

mechanizmy, prostredníctvom ktorých môžu individuálne ženy, alebo skupina žien požadovať 

efektívne napĺňanie svojich práv. Znamená to, že ak došlo k porušeniu niektorých z práv 

ustanovených v CEDAW Dohovore a táto skutočnosť nebola uspokojivo riešená na národnej 

úrovni,  majú ženy možnosť požadovať nápravu a spravodlivosť na medzinárodnej úrovni
47

.  

Na základe ustanovení Všeobecného odporúčania č. 19 je možné využiť procedúry OP 

CEDAW aj v prípadoch násilia páchaného na ženách a predostrieť takéto porušenie 

práv CEDAW Výboru. A to nielen v prípadoch ak sa násilného konania dopustili štátni aktéri, 

ale aj súkromní (súkromné osoby), alebo ak štát „náležite nekoná, aby zabránil porušovaniu 

práv alebo vyšetril a potrestal násilné konanie.“ (VO č. 19, 1992:ods. 9) 

Priatie Všeobecného odporúčania č. 19 a Opčného protokolu k CEDAW-u tak umožnil 

mimovládnym organizáciám pracujúcim v oblasti násilia páchaného na ženách zintenzívniť 

svoje úsilie prostredníctvom ďalších advokačných aktivít, napríklad: 

 Mimovládne organizácie môžu v mene jednotlivkýň alebo skupiny jednotlivkýň podať 

oznámenie na CEDAW Výbor v prípade, že boli porušené práva ženy/skupiny žien 

garantovaných dohovorom; 

 Mimovládne organizácie môžu využiť aj procedúru vyšetrovania a zaslať výboru 

spoľahlivé informácie o závažných a systematických porušeniach ľudských práv žien 

zaručených v CEDAW dohovore, vrátane tých, ktoré sú dôsledkom konania alebo 

nekonania zmluvného štátu; 
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 Slovenská republika ratifikovala Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 

26.10.2000 a do platnosti vstúpila 22.12. 2000 (uverejnené v Zbierke zákonov č. 140/2001 strana 3554). 
47

 Môže sa tak stať prostredníctvom dvoch procedúr: 

a.) Podávanie oznámení – tento mechanizmus umožňuje ženám, alebo skupine žien podať oznámenie na 

CEDAW Výbor ak sa cítia obeťami porušovania práv ustanovených v dohovor. b.)Vyšetrovanie – ide o 

mechanizmus, prostredníctvom ktorého môže CEDAW Výbor iniciovať a viesť vyšetrenie „závažných 

a systematických“ porušení ľudských práv žien, ktoré sa vyskytli na území podliehajúcom jurisdikcii príslušného 

zmluvného štátu. Po prešetrení prípadov vydá CEDAW Výbor stanovisko zmluvnému štátu, v ktorom zhrnie 

svoje odporúčania. I keď odporúčania nie sú právne vynútiteľné, expertky a experti v oblasti medzinárodného 

práva, sa zhodujú na tom, že povaha týchto odporúčaní  je vysoko autoritatívna a presvedčivá, takže štáty majú 

v zásade povinnosť ich aplikovať. 
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 Mimovládne organizácie môžu dôsledne monitorovať situáciu v krajine a informovať 

o nej CEDAW Výbor (napr. prostredníctvom Tieňovej správy); 

 Využitím procedúr OP alebo podaním Tieňovej správy môžu obrátiť medzinárodnú 

pozornosť na porušovanie  ľudských práv žien vo vlastnej krajine a zmobilizovať 

medzinárodnú podporu na vyvíjanie účinnejšieho tlaku na vládu; 

 Mimovládne organizácie môžu oboznamovať verejnosť s prijatými dokumentmi 

a zvyšovať v tejto oblasti právne povedomie a zároveň aj tlak na plnenie záväzkov 

štátu; 

 Vďaka rozhodnutiam CEDAW Výboru v prípade oznámení alebo vyšetrovania je 

možné lepšie chápať a následne vysvetľovať význam jednotlivých článkov dohovoru 

a dožadovať sa ich plnenia zo strany zmluvného štátu  

 Mimovládne organizácie môžu vďaka práci CEDAW Výboru argumentovať 

medzinárodnými precedensmi a využívať ich vo svojej práci v prospech žien 

vystavených násiliu (napr. pri advokačných aktivitách alebo pri individuálnej práci so 

ženami);  

Mimovládne feministické organizácie pracujúce na Slovensku v oblasti prevencie 

a eliminácie násilia páchaného na ženách zohrali a zohrávajú dôležitú úlohu v tom, aby sa 

CEDAW Dohovor a ďalšie ľudsko-právne dokumenty stali skutočnými nástrojmi zmeny pri 

zvyšovaní vymáhateľnosti ľudských práv žien. V rámci svojej snahy o zviditeľnenie a riešenie 

problematiky násilia páchaného na ženách sa zamerali na mnohé aktivity, z ktorých 

spomenieme aspoň tie najvýznamnejšie
48

: 

A. Advokačná činnosť: 

 V rámci advokácie sa mimovládne organizácie sústredili najmä na presadenie 

ustanovení medzinárodných ľudsko-právnych záväzkov do verejných politík a to 

najmä pri tvorbe zákonov (Iniciatíva Piata žena), stratégií a národných akčných plánov 

v oblasti násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti (najmä Možnosť voľby, 

Fenestra).  

 V snahe zvyšovať medzinárodný tlak na plnenie záväzkov sa Možnosť voľby ujala 

koordinácie na vypracovaní Tieňovej správy k 2. a 3. vládnej správe k CEDAW-u 
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 Podrobnejšie informácie o aktivitách organizácií prinášame v ďalšej časti štúdie.  
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a v spolupráci s ďalšími MVO
49

 ju predložila a po prvý krát sa koalícia zúčastnila sa aj 

jej obhajoby pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v New Yorku 

v roku 2008. Správa pokrývala aj oblasť násilia páchaného na ženách. Vďaka tejto 

aktivite mal CEDAW Výbor dostatok informácii o situácii v SR a mnohé z odporúčaní 

uvedených v Tieňovej správe použil aj vo svojich Záverečných zisteniach k SR. Táto 

aktivita sa považuje za jednu z najvýznamnejších advokačných aktivít v rámci snáh 

vyvinúť medzinárodný tlak na vládu v SR a zabezpečiť tak riadne plnenie záväzkov 

v oblasti ľudských práv žien.
50

 

 Mimovládne organizácie využívali a využívajú ustanovenia medzinárodných 

dokumentov aj vo svojej činnosti v rámci participatívnych orgánov, v rámci ktorých sa 

snažia o zvyšovanie uplatniteľnosti ľudských práv žien, vrátane problematiky násilia 

páchaného na ženách
51

. 

B.   Informačná a vzdelávacia činnosť: 

 K najvýznamnejším aktivitám týkajúcim sa informovanosti a senzibilizácie verejnosti 

patrila nesporne kampaň Piata žena. Išlo o prvú národnú kampaň v SR zameranú na 

problematiku násilia páchaného na ženách, ktorú organizovala koalícia MVO pod 

názvom „Iniciatíva Piata žena
52

“. V súčasnosti patrí k hlavným organizáciám 

realizujúcim kampane v rámci 16 dní aktivizmu o. z. Fenestra, v spolupráci s ďalšími 

MVO neformálne združenými v Bezpečnej ženskej sieti.   

 Mimovládne organizácie priniesli množstvo informácií o prijatých dokumentoch 

a vypracovali množstvo analýz týkajúcich sa ich využiteľnosti pri obhajobe práv žien. 

V prvom rade významnou mierou k šíreniu informácií v tejto oblasti prispela 

organizácia ASPEKT v rámci vydávania rovnomenného feministického kultúrneho 

časopisu, ako aj množstva titulov v rámci ich knižnej edície. Veľmi činné boli 

a mnohé aj naďalej sú aj ďalšie organizácie ako je ProFamilia, Fenestra, Možnosť 

voľby a celkovo v téme rodovej rovnosti aj organizácia EsFem, Občan, demokracia 

a zodpovednosť, MYMAMY a iné.  
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 Tieňovú správu pripravili: Aliancia žien Slovenska, Centrum pre práva na bývanie a vysťahovania (COHRE), 

EsFem, Fenestra, Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Možnosť voľby, Nadácia Milana Šimečku a Poradňa 

pre občianske a ľudské práva. 
50

 Viac pozri: www.moznostvolby.sk a http://moznostvolby.files.wordpress.com/2009/03/tienova-

sprava_cedaw_2008_svk_final.pdf 
51

 Viac pozri: http://www.radavladylp.gov.sk/ alebo http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-rodovu-

rovnost/ 
52

 Iniciatívu tvorili organizácie: Aspekt, Pro Familia, Fenestra, Aliancia žien Slovenska,  Eset (dnes EsFem), 

Možnosť voľby a Podisea. Viac o kampani: http://piatazena.wordpress.com/ 

http://www.moznostvolby.sk/
http://moznostvolby.files.wordpress.com/2009/03/tienova-sprava_cedaw_2008_svk_final.pdf
http://moznostvolby.files.wordpress.com/2009/03/tienova-sprava_cedaw_2008_svk_final.pdf
http://www.radavladylp.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-rodovu-rovnost/
http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-rodovu-rovnost/
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 Akútny nedostatok informácií špeciálne zameraných na CEDAW dohovor a možnosti 

jeho využitia v praxi sa pokúsila doplniť Možnosť voľby, ktorá vytvorila tzv. Banku 

informácií o CEDAW-e (vrátane informácií o Opčnom protokole k CEDAW-u). 

 Organizácie realizovali a realizujú aj množstvo vzdelávacích aktivít v podobe 

vzdelávacích tréningov, seminárov, workshopov, škôl ľudských práv. Ide najmä 

o aktivity organizácií ako je Aliancia žien Slovenska, Aspekt, EsFem, Fenestra, 

Možnosť voľby, MYMAMY, Občan, demokracia a zodpovednosť, Žena v tiesni a iné. 

Fenestra a Možnosť voľby poskytuje v oblasti násilia páchaného na ženách 

akreditované vzdelávacie tréningy. 

 V oblasti vzdelávania zohralo významnú úlohu najmä Centrum rodových štúdií na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré realizuje na 

akademickej pôde vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti, vrátane 

problematiky násilia páchaného na ženách od roku 1991. 

C. Poskytovanie služieb: 

 Organizácie vyvinuli množstvo úsilia aj na presadenie feministických ľudsko-

právnych východísk vyplývajúcich z prijatých dokumentov pri poskytovaní služieb 

ženám vystavených násiliu. Zvlášť významnú úlohu v tomto procese zohrávalo 

združenie Pro Familia a v poslednom desaťročí najmä o. z. Fenestra
53

.  

D. Litigačná činnosť v podobe využitia procedúr OP CEDAW
54

: 

 I keď v rámci SR mimovládne organizácie doposiaľ nevyužili procedúry OP CEDAW 

v prípade násilia páchaného na ženách, organizácie pri svojej advokačnej práci 

využívajú rozhodnutia Výboru vydané v prípadoch iných krajín.   

Ako je z uvedeného stručného prehľadu zrejmé, mimovládne organizácie pracujúce 

v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách využívajú CEDAW Dohovor 

ako významný nástroj na presadzovanie a implementáciu práv žien do každodennej praxe. 

Samozrejme, ako sme spomenuli, nejde len o CEDAW Dohovor a jeho OP, ale aj o ďalšie 
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 Podrobnú analýzu o súčasnej situácií v oblasti poskytovania služieb možno nájsť v štúdii: Filadelfiová , J., 

Holubová, B.: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilia a ich deti z hľadiska európskych 

štandardov, Inštitút pre výskum práce a rodiny, MPSVR SR, Bratislava, 2012.  
54

 Prvá organizácia, ktorá podala prvú individuálnu sťažnosť na CEDAW Výbor je Poradňa pre ľudské 

a občianske práva. Poradňa v nej namieta, že štátne orgány nezabezpečili účinnú ochranu pred diskrimináciou 

nezákonne prepustenej matke dvoch malých detí, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky, vyplývajúce 

z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Viac pozri: www.poradna-prava.sk 

http://www.poradna-prava.sk/
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ľudsko-právne nástroje, akým je napríklad Pekinská akčná platforma a deklarácia, najmä jej 

časť D, ktorá sa explicitne zaoberá problematikou násilia páchaného na ženách a prináša 

množstvo praktických opatrení, ktoré by mali členské štáty implementovať na úrovni 

vnútroštátnych politík.  

Tak ako CEDAW, tak aj Pekinskú deklaráciu a iné ľudsko-právne dokumenty je potrebné 

chápať komplementárne a presadzovať opatrenia a záväzky v nich uvedené vo 

vzájomnej spojitosti a synergii. Nakoniec takýto prístup, ktorý využívajú aj mimovládne 

organizácie na Slovensku a ktorý presadzuje aj OSN 
55

 či RE by mal pomôcť zabezpečiť, aby 

presadzovanie opatrení ostalo v popredí záujmu medzinárodného spoločenstva a jednotlivých 

národných vlád a vytváralo kontinuálny tlak na ich plnenie.     

2.2.2 Istanbulský dohovor a jeho potenciál pri presadzovaní účinných verejných 

politík 

Napriek všetkým prijatým dokumentom a dlhotrvajúcemu úsiliu medzinárodného ľudsko-

právneho spoločenstva ako aj mnohých mimovládnych organizácií, či ľudí z akademického 

prostredia implementovať ich do praxe, sa iba v malej miere darilo účinne eliminovať násilie 

páchané na ženách. Aj z týchto dôvodov sa postupne začala na pôde Rady Európy otvárať 

otázka potreby vytvorenia nového ľudsko-právneho mechanizmu, špecificky zameraného na 

problematiku násilia páchaného na ženách. Túto diskusiu zintenzívnili aj výskumy 

z jednotlivých európskych krajín, ktoré odhalili jeho vysokú frekvenciu a závažnosť, ako aj 

nedostatky pri poskytovaní pomoci a podpory ženám vystavených násiliu a ich deťom. 

Ukázalo sa tiež, že mnohé krajiny nevenujú dostatočnú pozornosť prevencii násilia na ženách, 

respektíve nezakladajú prevenčné aktivity na chápaní skutočnej príčiny násilia, ktorou je 

pretrvávajúca rodová nerovnosť. S cieľom riešiť túto situáciu a zabezpečiť ženám a ďalším 

obetiam násilia užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe bola na pôde RE vytvorená 

pracovná skupina CAHVIO ( Ad hoc výbor pre prevenciu a boj proti násiliu páchanému na 

ženách a domáceho násilia), ktorá bola poverená vypracovaním návrhu nového dohovoru. 

CAHVIO najskôr vypracoval predbežnú správu o situácii v oblasti násilia páchaného na 

ženách a na jej základe pripravil v rokoch 2009 až 2010 návrh textu dohovoru. O rok neskôr, 

dňa 7. apríla 2011 bol Dohovor o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a 
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 Napríklad Pekinská akčná platforma obsahuje opatrenie, ktoré zaväzuje Výbor OSN pre odstránenie 

diskriminácie žien, aby pri posudzovaní správ predložených členskými štátmi o implementácií Dohovoru 

o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, vzal do úvahy aj akčnú platformu . A rovnako sú zmluvné štáty 

CEDAW dohovoru vyzývané, aby do svojich správ zahrnuli aj informácie o opatreniach zameraných na 

realizáciu akčnej platformy .  
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domácemu násiliu (ďalej aj Istanbulský dohovor) prijatý Výborom ministrov Rady Európy a 

dňa 11. mája 2011 pri príležitosti 121. zasadnutia Výboru ministrov v Istanbule bol otvorený 

na podpis
56

. 

Istanbulský dohovor zjednotil a rozšíril ľudsko-právne štandardy a normy, ktoré boli doposiaľ 

prijaté v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, čo z neho robí dokument 

globálneho významu, nazývaného OSN aj ako „zlatý štandard“. Jeho základným cieľom je 

„vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia“ s dôrazom na  vytvorenie 

pevnej väzby medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránenia násilia páchaného na ženách.  

V tomto smere predstavuje dohovor obnovenú výzvu na presadzovanie rodovej rovnosti, 

keďže členské krajiny rady Európy opätovne zdôraznili, že „realizácia de iure a de facto 

rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi je kľúčovým prvkom predchádzania násiliu na 

ženách“ a že uznávajú „štrukturálnu povahu násilia na ženách ako rodovo podmieneného 

násilia“ (Preambula Dohovoru). Článkom 6 dohovoru sa zároveň zmluvné strany dohovoru 

zaväzujú „začleniť rodovú perspektívu do implementácie a vyhodnocovania vplyvu 

ustanovení tohto dohovoru a podporovať a efektívne uplatňovať politiku rovnosti medzi 

ženami a mužmi a posilnenia žien“.  Vzhľadom na to, že čl. 6 sa nachádza v časti I, ktorá sa 

zaoberá všeobecnými záväzkami, jeho pôsobnosť  sa vzťahuje na všetky ostatné články 

dohovoru. Znamená to, že zmluvné strany zabezpečia uplatňovanie rodovej perspektívy 

nielen pri navrhovaní opatrení pri vykonávaní tohto dohovoru a ich implementácii, ale aj pri 

hodnotení ich vplyvu. Tieto ustanovenia, vzhľadom na rodovú podmienenosť násilia 

páchaného na ženách, sú kľúčové pre rozvinutie skutočne efektívnych politík na ukončenie 

násilia páchaného na ženách. 

Istanbulský dohovor môžeme právom považovať za  najucelenejšiu európsku stratégiu 

eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Je postavený na 

štyroch pilieroch, tzv. 4 P: Prevention (Prevencia), Protection (Ochrana), Prosecution 

(Stíhanie), integrated Policies (Integrovaná politika), a v rámci každej z týchto oblastí prináša 

veľmi konkrétne opatrenia. Napríklad v rámci prevencie sú ustanovené  tieto záväzky: 

začleniť učebné materiály o otázkach rovnosti a nestereotypných rodových rolách do 

učebných osnov na všetkých stupňoch vzdelávania, realizovať kampane, podnecovať média 

k presadzovaniu primárnej prevencie a zvyšovania dôstojnosti žien, realizovať tréningy pre 

pomáhajúce profesie, zaviesť programy pre zneužívateľov a podobne.  
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 Práve preto sa skrátene nazýva aj ako Istanbulský dohovor.  
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V oblasti ochrany dohovor určuje záväzky ako je vytvorenie bezplatnej celonárodnej non stop 

linky pomoci pre ženy vystavené nasilu, zabezpečenie dostatočného počtu bezpečných 

ženských domov s adekvátnymi službami, vybudovanie , zabezpečiť ochranu a služby pre 

detských svedkov. V tretej oblasti sa dohovor sústreďuje na posilnenie právnej ochrany a 

odškodňovanie obetí, na zabezpečenie ustanovenie násilia páchaného na ženách ako trestného 

činu s náležitým potrestaním, na udelenie právomoci polícii vykázať zneužívateľov z obydlia, 

zabezpečenie ochrany obetí počas vyšetrovania i počas súdneho konania a podobne.  

V centre pozornosti integrovaných politík stojí potreba „prijať a implementovať celoštátnu, 

účinnú, komplexnú a koordinovanú politiku zahŕňajúcu všetky relevantné opatrenia na 

predchádzanie všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru“ (čl. 7). 

Na implementáciu integrovaných politík sa štáty zaväzujú vyčleniť dostatočné finančné 

zdroje, rozvinúť efektívnu medzisektorovú spolupráca,  zriadiť koordinačný orgán 

zodpovedný za koordináciu, implementáciu, dohľad a vyhodnocovanie prijatých politík 

a opatrení,  podporovať výskum a zber štatistických údajov.  

V rámci Istanbulského dohovoru bol vytvorený aj nezávislý monitorovací mechanizmus, 

ktorý bude vykonávať dohľad nad vykonávaním a implementáciou dohovoru zmluvnými 

stranami s cieľom zabezpečiť jeho účinné uplatňovanie. Za týmto účelom vytvorila tzv. 

Skupinu expertov a expertiek pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (ďalej len 

„GREVIO“), ktorá bude okrem iných činností posudzovať správu zmluvných strán o  

legislatívnych a iných opatreniach prijatých za účelom vykonávania dohovoru.  Významným 

pozitívom je, že GREVIO bude môcť prijímať aj informácie o implementácii dohovoru od 

mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, ako aj od národných inštitúcií na ochranu 

ľudských práv (čl. 68, ods.5). To vytvára veľké možnosti pre mimovládne organizácie, aby 

vyvíjali rôzne advokačné aktivity na podporu eliminácie a prevencie násilia páchaného na 

ženách a využili aj možnosti medzinárodného „tlaku“ na presadzovanie potrebných opatrení. 

Mimovládne organizácie môžu nachádzať aj veľkú oporu v čl. 9, ktorý zaväzuje zmluvné 

strany k tomu, že budú „uznávať, podnecovať a podporovať na všetkých úrovniach prácu 

relevantných mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti aktívnych v boji proti 

násiliu na ženách a rozvinú efektívnu spoluprácu s týmito organizáciami“. Podľa Výkladovej 

správy k dohovoru je cieľom tohto ustanovenia zdôrazniť významný prínos mimovládnych  

organizácií k prevencii a eliminácii násilia. To si bude vyžadovať na jednej strane uznanie ich 

práce, využitie ich odborných znalosti a zapojenie do  medzirezortnej spolupráce. Na strane 
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druhej, „tento článok vyžaduje, aby zmluvné strany dohovoru aktívne podnecovali a 

podporovali činnosť týchto špecializovaných MVO a organizácii občianskej spoločnosti.“ 

(Výkladová správa, čl.8, ods.69) 

Ako je z uvedeného zrejmé, komplexnosť Istanbulského dohovoru z neho vytvára skutočne 

efektívny nástroj, ktorý môže priniesť zásadný prelom v ochrane žien a ďalších obetí 

vstavených násiliu a v presadzovaní rodovej rovnosti do praxe. A práve preto považuje 

feministické hnutie prijatie tohto historicky prvého dohovoru špecificky zameraný na oblasť 

násilia páchaného na ženách za veľké víťazstvom. Zároveň si však uvedomuje, že jeho 

aplikácia do praxe si bude vyžadovať ešte veľmi veľa úsilia.  

2.3 Mimovládne organizácie a proces prípravy ratifikácie Istanbulského 

dohovoru – úspechy, prekážky, výzvy
57

 

Slovenská republika podpísala Istanbulský dohovor (ďalej aj dohovor) ako jedna z prvých 

krajín v deň jeho otvorenia na podpis, 11.mája 2011 a vyjadrila politickú vôľu ratifikovať ho 

a následne účinne implementovať. Tento krok bol naplnením Uznesenia vlády SR č. 297 zo 4. 

mája 2011, ktorým vláda SR vyjadrila svoj súhlas s podpisom Dohovoru Rady 

Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu s výhradou 

ratifikácie. Zároveň týmto uznesením, v bode C uložila ministerke spravodlivosti dve úlohy: 

1. v spolupráci s ďalšími ministrami, generálnym prokurátorom, predsedníčkou 

Štatistického úradu a zástupcami vybraných mimovládnych organizácií pôsobiacich 

v oblasti predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti 

nemu, vykonať právnu analýzu dohovoru a v prípade potreby predložiť na 

rokovanie vlády návrh potrebných legislatívnych úprav na zabezpečenie 

vykonávania dohovoru – do 30. júna 2013;  

2. po vykonaní právnej analýzy a po prijatí potrebných legislatívnych opatrení 

zabezpečujúcich vykonávanie dohovoru predložiť na rokovanie vlády návrh na 

ratifikáciu dohovoru –  do 31. decembra 2013. 

Feministické mimovládne organizácie privítali tento krok vlády a ich pozitívne očakávania 

ešte zvýšila možnosť podieľať sa podľa uznesenia na vypracovaní analýzy, prípadne 
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 Táto časť štúdie bola vypracovaná s dvoma cieľmi: 1. Predstaviť a popísať vývoj diskusie a snahy MVO 

v prípravnom procese ratifikácie Istanbulského dohovoru; 2. Zhromaždiť všetky podporné argumenty 

(uznesenia, stanoviská, prísľuby vlády), ktoré môžu využívať MVO vo svojej ďalšej advokačnej práci zameranej 

na podporu procesu ratifikácie a implementácie dohovoru. 



52 

 

potrebných legislatívnych návrhov. Práve predmetné uznesenie totiž dávalo nádej, že pre 

vládu SR nebude ratifikácia Istanbulského dohovoru iba formálnym prísľubom, ale aj reálnym  

krokom k efektívnejšiemu zabezpečeniu ľudských práv žien. Samozrejme, tieto očakávania 

boli spojené aj s viacerými obavami – mimovládne organizácie vychádzajúc z doterajšej 

praxe v SR si uvedomovali, že vládne inštitúcie si nie vždy plnia svoje ľudsko-právne 

záväzky a boli pripravené zamerať svoje aktivity na podporu procesu ratifikácie a 

implementácie dohovoru.  

Medzi ďalší významný krok, ktorý prehĺbil pozitívne očakávania feministických ľudsko-

právnych organizácii na Slovensku, patrilo vyjadrenie vlády SR o podpore ratifikácie na 

medzinárodnej pôde. Stalo sa tak 24. septembra 2012 na zasadnutí na vysokej úrovni 

k princípom právneho štátu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v rámci 67. zasadnutia 

Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde sa SR pripojila k ďalším krajinám a predložila 

svoje národné dobrovoľné záväzky (tzv. voluntary pledges) smerujúce k podpore princípov 

právneho štátu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe 

konzultácií s Ministerstvom spravodlivosti predložilo a deklarovalo v mene SR okrem iných 

aj nasledujúce národné záväzky: 

 do konca roka 2013 ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na 

ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu; 

 posilniť právny a inštitucionálny rámec za účelom uznania práv žien proti všetkým 

formám násilia páchaného na ženách, ktoré je v súlade s medzinárodným právom 

ľudských práv chápané ako porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie žien; 

 zdržať sa akejkoľvek formy násilia proti ženám a zabezpečiť, aby štátne orgány, 

vrátane súdnych orgánov konajúcich v mene štátu, konali v súlade s týmto záväzkom 

dodržiavania ľudských práv žien; 

 prijať všetky potrebné legislatívne a iné opatrenia na náležité predchádzanie, 

vyšetrovanie, trestanie a poskytnutie odškodnenia za skutky násilia proti ženám 

neštátnymi subjektmi. 

Napriek týmto pozitívnym signálom sa feministické ľudsko-právne mimovládne organizácie 

snažili kontinuálne realizovať advokačné aktivity v prospech úspešného procesu ratifikácie. 

Ako prvé upozornili Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej aj MS SR) na potrebu korektúr 

v oficiálnom preklade dohovoru, ako aj na korekcie prekladu výkladovej správy k dohovoru, 

ktoré menili význam a podstatu niektorých jeho ustanovení (išlo najmä správne zadefinovanie 
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rodových východísk a uplatnenie rodovo korektného jazyka v texte). Taktiež sa opakovane 

snažili prispieť svojim odborným potenciálom k k prípravám na ratifikačný proces a na 

viacerých verejných fórach deklarovali svoju snahu spolupracovať s MS SR, ktoré bolo touto 

úlohou poverené. 

Pokiaľ ide o vypracovanie právnej analýzy k Istanbulskému dohovoru, nie je známe, aké 

aktivity v tejto súvislosti vyvinulo MS SR do začiatku roka 2013. Vo svojich podkladoch 

k analýze však uviedlo: „Ministerstvo spravodlivosti SR (...) dodatočne oslovilo listom 

ministra spravodlivosti SR z 15. februára 2013 aj zástupcov vybraných mimovládnych 

organizácií pôsobiacich v oblasti násilia na ženách a domáceho násilia v SR (najmä členov 

medzinárodnej siete ženských mimovládnych organizácií WAVE – Aliancia žien Slovenska, 

OZ Náruč, ZZŽ Fenestra). K 25. aprílu 2103 Ministerstvu spravodlivosti SR nebola zo strany 

oslovených mimovládnych organizácií doručená žiadna písomná odpoveď“. Znamená to, že 

MS SR oslovilo spomínané organizácie iba 4 mesiace pred tým ako malo predložiť vláde 

nielen analýzu, ale na jej základe už aj vypracované návrhy legislatívnych zmien. 

Vypracovanie takéhoto druhu analýzy a návrhov je však náročnejší proces, vyžadujúci si 

oveľa dlhšie časové rámce. Navyše, pokiaľ je nám známe, niektoré organizácie neskôr 

oznámili, že predmetný list im nebol doručený. Podrobnejšie informácie o práci skupiny, 

ktorá by pravidelne rokovala a pripravovala v súvislosti s ratifikáciou dohovoru legislatívne 

alebo iné koncepčné návrhy nie sú dodnes verejne k dispozícii. Napriek týmto počiatočným 

prekážkam, boli mimovládne organizácie vo viacerých diskusiách uisťované, že ministerstvá 

a vláda si splnia svoju úlohu a predložia návrh na ratifikáciu Istanbulského dohovoru 

v termíne určenom uznesením vlády, čiže do konca decembra 2013.  

V roku 2013 sa však v SR začali ozývať konzervatívne hlasy, ktoré spochybňovali nielen 

samotnú tému rodovej rovnosti, či ostro napádali pripravovanú Celoštátnu stratégiu ochrany 

ľudských práv, ale aj samotnú ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Mimovládne ľudsko-

právne organizácie reagovali na túto situáciu svojou intenzívnou prácou v rámci 

participatívnych orgánov (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť, Výbor pre rodovú rovnosť a i.), ako aj mediálnymi vyhláseniami, otvorenými 

listami, šírením informácií na sociálnych sieťach, stretnutiami s politickými predstaviteľmi 

a predstaviteľkami, či realizáciou seminárov, na ktorých sa snažili vysvetľovať dôležitosť 

prijatia dohovoru.   
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K ďalším, ešte intenzívnejším konzervatívnym tlakom na zastavenie ratifikácie dohovoru 

došlo po predložení návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Návrh akčného plánu totiž obsahoval úlohu, ktorou ukladal Ministerstvu spravodlivosti SR 

a spolupracujúcim relevantným rezortom, aby pripravili a predložili na rokovanie vlády SR 

návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 

násiliu a boji proti nemu do roku 2014. A s tým konzervatívne kruhy, snažiace sa o úplné 

zastavenie ratifikácie, otvorene nesúhlasili.     

 Podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť A. Mesochoritisová (zastupujúca Možnosť 

voľby) v čoraz viac sa vyostrujúcej situácii požiadala o zvolanie pracovnej skupiny Výboru 

„Eliminácia násilia páchaného na ženách“ a predložila návrh reprezentatívneho stanoviska 

k predkladanému akčného plánu. Pracovná skupina návrh schválila a svoje stanovisko 

predložila na rokovaní Výboru pre rodovú rovnosť dňa 21.októbra 2013, v ktorom odporučila 

nielen schválenie akčného plánu, ale aj odmietnutie všetkých pripomienok spochybňujúcich 

ľudsko-právny rodový kontext problematiky násilia páchaného na ženách. Odporučila tiež, 

aby Rada vlády, Výbor rodovej rovnosti a relevantné rezorty podnikli všetkých kroky na 

urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Okrem iného vo svojom stanovisku uviedla: 

„SR sa vo viacerých medzinárodných dokumentoch zaviazala vyvíjať aktivity na elimináciu 

násilia páchaného na ženách a svojim súhlasným stanoviskom tak dala jasne najavo, že násilie 

páchané na ženách je v našej spoločnosti neprijateľné. V tomto kontexte vnímame predložený 

návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na 

roky 2014-2019 ako praktické naplnenie ľudsko-právnych záväzkov SR, ako aj odhodlania 

vlády SR urobiť všetky potrebné opatrenia na ukončenie násilia, ktorému sú ženy v SR 

vystavené“.  

Väčšina členiek a členov Výboru pre rodovú rovnosť, ako aj predseda výboru si osvojili toto 

stanovisko a Výbor priamo na svojom zasadnutí prijal Uznesenie č. 43/2013 k návrhu 

Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 

2014 – 2019, ktorým schválil návrh akčného plánu a odporučil Rade vlády, aby podnikla 

všetky kroky na urýchlenú ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na 

ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Na tom istom rokovaní tiež Výbor schválil 

Uznesením č. 44/2013Stanovisko k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti, v ktorom 

odmietol výhrady voči konceptu rodovej rovnosti ako neopodstatnené a zbytočne polarizujúce 
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verejnosť a zdôraznil, že „presadzovanie rodovej rovnosti je legitímny politický cieľ hodný 

modernej demokratickej krajiny a členského štátu Európskej únie“.  

Podporné stanoviská k akčnému plánu a ratifikácii Istanbulského dohovoru zaujala aj Rada 

vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako poradný orgán vlády SR 

v oblasti ľudských práv. Tá na svojom 11. zasadnutí, jednomyseľne prijala Uznesenie č. 87 z 

20. novembra 2013 k návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na 

ženách na roky 2014-2019 a k uzneseniu Výboru pre rodovú rovnosť č. 43 z 21. októbra 

2013, ktorým rada schválila návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu 

násilia na ženách na roky 2014-2019 a zároveň odporučila ministrovi spravodlivosti 

Slovenskej republiky podniknúť kroky na urýchlenú ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o 

predchádzaní násiliu na ženách  a domácemu násiliu a boji proti nemu v zmysle uznesenia 

Výboru pre rodovú  rovnosť č. 43 z 21. októbra 2013. Podpredsedníčka Výboru pre rodovú 

rovnosť a členka Rady vlády A. Mesochoritisová zároveň na rokovaní upozornila, že MS SR 

má v zmysle príslušného uznesenia vlády SR o dva mesiace predložiť na rokovanie vlády SR 

návrh na ratifikáciu Istanbulského dohovoru, a že doposiaľ nie sú verejnosti známe 

informácie o tom, ako ratifikačný proces prebieha. Taktiež navrhla, aby Rada vlády doplnil 

uznesenie o nový bod, v ktorom by odporúčala ministrovi spravodlivosti SR, aby na 

najbližšom zasadnutí rady podal informáciu o doterajšom priebehu procesu ratifikácie. 

Rovnako ponúkla v mene pracovnej skupiny venujúcej sa oblasti násilia páchaného na ženách 

pôsobiacej pri Výbore pre rodovú rovnosť odbornú spoluprácu pri príprave legislatívnych 

zmien súvisiacich s ratifikáciou. Minister spravodlivosti na jej návrh reagoval prísľubom 

podania informácie a zakomponovaním prednesených návrhov do záverov zasadnutia rady
58

. 

V rovnakom čase (začiatok decembra 2013) začali konzervatívne sily
59

 čoraz dôraznejšie 

žiadať odmietnutie presadzovania rodovej rovnosti vo verejných politikách, ako aj 

pokračovanie procesu ratifikácie. Občianske združenie Fórum pre verejné otázky (FVO), 

podporené 105 ďalšími organizáciami, požiadalo vo svojom liste, ktorého prílohu tvorila nimi 

vypracovaná analýza dohovoru
60

, najvyšších slovenských ústavných činiteľov, aby sa zasadili 
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 Viac pozri: http://www.radavladylp.gov.sk/data/att/13903_subor.pdf 
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 Pod pojmom „konzervatívne sily “ máme na mysli mimovládne organizácie deklarujúce sa ako kresťanské 

a vystupujúce proti konceptu rodovej rovnosti, pripravovanej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských 

práv, právam LGBTI ľudí, Istanbulskému dohovoru a tzv. Lanzarotskému dohovoru. Zároveň tým máme na 

mysli aj vrcholných predstaviteľov kresťanskej cirkvi na Slovensku (najmä konferenciu biskupov Slovenska), 

ako aj politikov a političky podporujúce tieto snahy (najmä z radov KDH).  
60

 Viac pozri: http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2013/12/IstanbulskyDohovorAnalyza.pdf 

 

http://www.radavladylp.gov.sk/data/att/13903_subor.pdf
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o zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Vo svojom vyhlásení pre médiá informovali, 

že síce plne podporuje deklarovaný cieľ dokumentu, ktorým je potláčanie násilia voči ženám, 

avšak ako zásadný problémom vidia fakt, že dohovor „vo viacerých článkoch, ktoré sú v 

rozpore s cieľmi dohovoru, podporuje viaceré aspekty rodovej ideológie“. Signatári preto 

vyzývali na „otvorenú“ a „férovú“ (úvodzovky pridala autorka) verejnú diskusiu o dôsledkoch 

prijatia Istanbulského dohovoru. 

Rozporuplnosť a nezmyselnosť takejto argumentácie spočíva najmä v tom, že presadzovanie a 

podpora rodovej rovnosti je v dohovore chápaná ako základný predpoklad odstraňovania 

násilia páchaného na ženách. Vo vysvetľovacom memorande Rada Európy jasne uvádza, že 

za účelom vytvorenia Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia vytvára pevnú väzbu 

medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia  na ženách. Na základe tohto 

predpokladu uznáva štrukturálny charakter násilia na ženách a ako prejav historicky 

nerovných mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi. Preambula tiež vytvára prostredie 

pre celý rad opatrení uvedených v dohovore, ktoré zahŕňajú odstránenie násilia na ženách v 

širšom kontexte boja proti diskriminácii žien a dosiahnutie rodovej rovnosti de jure i de 

facto“. (Vysvetľovacie memorandum, ods. 25) 

 Možnosť voľby v spolupráci s ďalšími expertkami z Rady vlády vypracovala svoje interné 

stanovisko, v ktorom vyvrátila argumentáciu konzervatívnych organizácií a naopak poukázala 

na ďalšie medzinárodné ľudsko-právne záväzky v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného 

na ženách, ktorými je SR  už dlhodobo viazaná, a ktoré jasne podporujú požiadavku 

eliminácie násilia páchaného na ženách prostredníctvom zvyšovania implementácie rodovej 

rovnosti do praxe. Na základe neho sa snažila rokovať so zástupcami a zástupkyňami 

viacerých rezortov, ako aj ďalších členov a členiek rady vlády.    

 Istú nádej, že ratifikácia Istanbulského dohovoru nebude zastavená vzbudili aj vyjadrenia 

samotného premiéra SR Roberta Fica, ktorý 3. decembra 2013 na konferencii Fóra 

podnikateliek Slovenska
61

 povedal: „Ide nám o to, aby presadzovanie rodovej rovnosti bolo 

v našej krajine nielen právne zakotvené, ale aj efektívne uplatňované vo všetkých oblastiach 

života.“ Pokiaľ ide o samotný Istanbulský dohovor, predseda vlády SR aj v tomto vyslal 

pozitívny signál občianskej verejnosti, keď osobitne ocenil práve podpísanie dohovoru 

Slovenskou republikou: „Výraznou mierou sme sa zasadzovali o prijatie Dohovoru Rady 
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 http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-rodova-rovnost-na-slovensku-nema-byt-len-na-papieri-ale-aj-skutocne-

efektivne-uplatnovana/ 
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Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Boli  sme 

medzi prvými štátmi, ktoré túto medzinárodnú zmluvu podpísali.“  (Príhovor Roberta Fica na 

konferencii Fóra podnikateliek Slovenska, 3.12.2013) 

Ďalšie kroky predstaviteľov vlády, ktoré sa ďalej odohrali, poukazujú na nejednoznačný 

postup jej jednotlivých predstaviteľov.  

Vláda SR na svojom dopoludňajšom zasadnutí dňa 18.12. 2013 schválila Uznesením č. 

730/2013 Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-

2019. V rámci neho schválila aj úlohu, ktorú sme spomínali v predchádzajúcej časti štúdie, 

a ktorá vyvolala také kontroverzné reakcie, a síce, uložila Ministerstvu spravodlivosti SR 

a spolupracujúcim relevantným rezortom úlohu č. 2: „Pripraviť a predložiť materiál na 

rokovanie vlády SR „Návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na 

ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu Slovenskou republikou“ do termínu: 2014. Ako 

indikátor splnenia úlohy sa uvádza: „Ratifikácia tzv. Istanbulského dohovoru (uloženie 

ratifikačnej listiny u GT RE ako depozitára tohto dohovoru). 

V ten istý deň zasadala v poobedňajších hodinách zasadala aj Rada vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na ktorom mal podľa posledných záverov rady 

predniesť informáciu o stave ratifikácie Istanbulského dohovoru minister spravodlivosti.  

V mene MS SR tak urobil generálny riaditeľ sekcie legislatívy ministerstva, ktorý oznámil, že 

minister spravodlivosti požiadal premiéra o preloženie úlohy v horizonte roku 2014. Ako 

zdôvodnenie uviedol: „Aktuálnu situáciu ohľadom Istanbulského dohovoru ovplyvňujú dve 

základné skutočnosti, a to jednak úroveň stavu prípravy právneho prostredia v SR, ktorá by 

umožnila jeho ratifikáciu, ako aj fakt, že v súvislosti s dohovorom Ministerstvo spravodlivosti 

SR obdržalo značný počet podnetov, cca od 105 inštitúcií rôzneho charakteru, cez neziskové 

organizácie, náboženské obce, podnikateľský sektor, dokonca aj výhrady k dohovoru. 

Uvedené dve skutočnosti v súčasnosti viedli Ministerstvo spravodlivosti SR k tomu, že 

minister spravodlivosti SR požiadal listom predsedu vlády SR o prolongáciu realizácie úlohy 

z dôvodu, že prebieha pomerne búrlivá diskusia k jednotlivým aspektom dohovoru a na strane 

druhej aj fakt, že právne prostredie v SR nateraz nie je na 100 % pripravené na to, aby 

dohovor mohol byť realizovaný“
62

. Zástupca ministerstva ďalej argumentoval potrebou 

realizovať v súvislosti s Istanbulským dohovorom pomerne zložitou úpravou právneho 
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 Pozri zápisnicu z rokovania rady vlády: http://www.radavladylp.gov.sk/data/att/14095_subor.pdf 
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poriadku SR, ako aj tým, že nemajú dostatočnú spätnú väzbu od iných rezortov aké 

legislatívne úpravy je ešte potrebné prijať z hľadiska ich pôsobnosti. 

  Reakciou na túto informáciu bolo vystúpenie tajomníčky Výboru pre rodovú rovnosť Oľgy 

Pietruchovej, ktorá pripomenula dopoludňajšie schválenie Národného akčného plánu, 

v ktorom je definovaná úloha ratifikovať Istanbulský dohovor do roku 2024 a zdôraznila, že 

táto úloha bola do materiálu konsenzuálne vložená v spolupráci s Ministerstvom 

spravodlivosti. Taktiež upozornila, že pracovná skupina pôsobiaca v gescii rezortu 

spravodlivosti a pripravujúca právnu analýzu Istanbulského dohovoru sa stretla za dva roky 

jedenkrát, a preto odporučila zintenzívnie jej práce. Podpredsedníčka Výboru pre rodovú 

rovnosť a členka rady vlády Adriana Mesochoritisová taktiež apelovala na MS SR, aby 

skrátila tento neprimerane dlhý proces. Informovala, že rovnako ako mimovládne organizácie, 

tak aj pracovná skupina pôsobiaca pri Výbore pre rodovú rovnosť majú viaceré návrhy na 

legislatívne úpravy a opakovane ponúkali a ponúkajú ministerstvu spravodlivosti svoje 

odborné kapacity, čím by sa mohol urýchliť celý proces prípravy ratifikácie. Odmietla 

argument, že SR musí mať všetky legislatívne zmeny pripravené do ratifikácie – naopak, 

poukázala, že samotná implementácie dohovoru bude niekoľko desaťročí trvajúci proces.   

Predseda rady vlády Miroslav Lajčák po tejto diskusii navrhol, aby Výbor pre rodovú rovnosť 

pozval ministra spravodlivosti SR na svoje rokovanie s cieľom prediskutovania navrhovaného 

termínu ratifikácie dohovoru v roku 2016, s čím zástupca MS SR súhlasil. 

Vo svojej snahe zmeniť túto situáciu zaslalo tiež 9 členiek a členov Rady vlády zastupujúcich 

občiansku spoločnosť
63

 list ministrovi spravodlivosti (na vedomie predsedovi 

vlády, ministrovi zahraničných veci a európskych záležitostí a  ministrovi práce, sociálnych 

vecí a rodiny), v ktorom vyjadrili svoje hlboké znepokojenie nad plánovaným posunom 

ratifikácie, vyjadrili zásadný nesúhlas s týmto postupom a požiadali o prehodnotenie tohto 

návrhu. Upozornili najmä na to, že  postup MS SR je v rozpore nielen s viacerými prijatými 

uzneseniami Rady vlády a Výboru pre rodovú rovnosť, ale aj samotnými uzneseniami vlády 

SR. V súvislosti s tým uviedli: „Ako to vyplýva z viacerých uznesení, MS SR má úzko 

spolupracovať aj s ostatnými rezortmi na splnení úloh vyplývajúcim z ratifikačného procesu. 

Práve preto sa javí ako neštandardný postup, že MS SR, bez diskusie s ostatnými 

relevantnými rezortmi zmenila svoje stanovisko a požiadala o predĺženie termínu ratifikácie 
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dohovoru na rok 2016. V tejto súvislosti tiež dávame do pozornosti, že viaceré rezorty, ktoré 

taktiež obdržali predmetný list tzv. kresťanských organizácií, zamietli ich žiadosť 

o zastavenie procesu ratifikácie ako neopodstatnenú. Práve preto je namieste otázka, prečo 

MS SR nekooperuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na splnení úlohy 

ratifikovať dohovor v čo najkratšom časovom limite a namiesto toho podlieha ideologickým 

tlakom kresťanských organizácií“.  

Reagovali tiež na list tzv. kresťanských organizácií (koordinácia: Fórum a upozornili, že je 

postavený na mnohých dezinterpretáciách dohovoru a je v priamom rozpore s už prijatými 

záväzkami SR v oblasti násilia páchaného na ženách (napr. Dohovor o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien, č. 62/1987 Zb.). Taktiež upozornili na fakt, že ho vypracoval 

Martin Dilong, riaditeľ Európskeho a zahraničného oddelenia KDH. V súvislosti s tým 

uviedli: „Bolo by namieste, keby KDH svoje opozičné stanoviská, ktoré sú v rozpore so 

smerovaním vlády SR v oblasti ochrany ľudských práv žien, riešila na pôde parlamentu 

a nevytárala dojem, že ide o mienku širokého spektra občianskej spoločnosti“. Pokiaľ ide 

o fakt, že SR potrebuje väčší časový rámec na prijatie legislatívnych zmien, ktoré by podporili 

ratifikačný proces, členky a členovia Rady vlády opakovane ponúkli podporu a odbornú 

spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktorá by mohla prispieť k urýchleniu tohto 

procesu. 

Ministerstvo spravodlivosti nezaslalo na tento list žiadnu oficiálnu odpoveď, iba minister 

spravodlivosti na zasadnutí rady vlády opätovne prisľúbil, že využije ponuku spolupráce 

s mimovládnymi organizáciami, ako aj s Výborom pre rodovú rovnosť.  

Snaha ľudsko-právnych mimovládnych organizácií zvrátiť túto nepriaznivú situáciu bola 

úspešná aspoň v tom, že viaceré rezorty zareagovali na ich odborné argumenty a vo svojich 

odpovediach organizácii Fórum pre verejné otázky odmietli posun ratifikácie Istanbulského 

dohovoru odvolaním sa na záväzky SR v oblasti ochrany ľudských práv žien (najmä MŠ SR, 

MPSVR SR). Minister práce, sociálnych vecí a rodiny vyslovil priamy nesúhlas s návrhom 

konzervatívnych organizácií a okrem iného uviedol: „Jednoznačnú podporu ratifikácii 

Dohovoru vyjadrila aj Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 

ktorá tým podporila rovnaké stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť. Podporné stanovisko 

vyslovuje aj odborná obec, ktorá sa venuje problematike násilia na ženách a domáceho 
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násilia. V tejto súvislosti potrebujem za potrebné zdôrazniť, že pre ministerstvo je 

rozhodujúci názor odborný, nie ideologický.“ 
64

    

Od januára 2014 do júna 20014 sa diskusia o Istanbulskom dohovore viedla najmä 

v súvislosti s prípravou a prijatím Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR  

(ďalej aj stratégie). Pracovná skupiny pre stratégie Výboru pre rodovú rovnosť
65

 pripravila 

v tejto súvislosti Východiskový materiál za oblasť rodovej rovnosti a práv žien k Celoštátnej 

stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, v ktorej zaradila medzi 

priority aj úlohu „Posilniť účinnú prevenciu a elimináciu násilia páchaného na  ženách ako 

rodovo podmieneného násilia a zabezpečiť účinnú ochranu, pomoc a podporu ženám 

zažívajúcim násilie a ich deťom, vrátane urýchlenej ratifikácie a dôslednej implementácie 

Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti 

nemu a vytvorenia osobitnej úpravy v súlade s týmto dohovorom.“ (Východiskový materiál, 

2014:10)
66 

 Tento východiskový materiál bol schválený Uznesením Výboru pre rodovú 

rovnosť č. 50 z 20. mája 2014 ako aj ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richterom. 

V súčasnosti tvorí prílohu návrhu celoštátnej stratégie. 

V diskusii o výslednú podobu stratégie, ktorá úzko súvisí aj s ďalším smerovaním 

problematiky rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách, zohralo a zohráva
67

 zásadnú 

úlohu občianska platforma Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť, najmä časť jej najaktívnejších členiek a členov
68

. Táto skupina počas svojej práce 

v prospech prijatia takej verzie stratégie, ktorá by znamenala skutočný posun v ochrane 

ľudských práv v SR a nebola iba ďalším formálnym dokumentom vykonala množstvo aktivít. 

Išlo najmä o viac ako desiatky hodín strávených na rokovaniach s rezortmi ako aj na 

rokovaniach participatívnych orgánoch, podieľanie sa na príprave materiálov, aktívnej účasti 

na workshopoch pre verejnosť, komunikáciu s médiami, vypracovanie pripomienok k návrhu 
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 Pozri: http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2014/03/OdpovedIstanbulRichter.pdf 
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 Skupinu tvoria najmä členky ľudsko-právny MVO:. 
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 Dostupné na: http://www.radavladylp.gov.sk/data/files/4835_priloha-c-4-%E2%80%93-rodova-rovnost-a-

prava-zien.pdf 
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 V čase finalizácie tejto štúdie ešte nebol ukončený proces schválenia celoštátnej stratégie. 
68

 Keďže považujeme zviditeľňovanie práce konkrétnych ľudí za jedno zo zásadných ľudsko-právnych 

a feministických východísk, uvádzame v abecednom poradí mená členiek a členov Rady vlády, ktorí 

najintenzívnejšie vstupovali do procesu prípravy stratégie:  Horná Dagmar, Macko Martin , Mesochoritisová 

Adriana, Oravec Laco, Petőcz Kálmán, Pufflerová Šarlota. Zároveň ďakujeme aj ostatným kolegom 

a kolegyniam z rady vlády za ich aktivity v prospech prijatia stratégie a ich významnú podporu.  
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stratégie, mobilizovanie podpory zo strany občianskej spoločnosti či účasť na rozporových 

konaniach.
69

  

A keďže v čase finalizácie tejto štúdie ešte nedošlo k schváleniu výslednej podoby stratégie 

a nie je ani zrejmé, aký zvolí vláda ďalší postup v súvislosti s urýchlením ratifikácie 

Istanbulského dohovoru, ostáva iba konštatovať, že pevne veríme, že všetky advokačné 

aktivity a obrovský entuziazmus a energia, ktorú do nich mimovládne organizácie vložili,  

neostane bez odozvy.   
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3 Situačná analýza prostredia vybraných mimovládnych organizácií 

pôsobiacich v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na 

ženách a ich pripravenosti pre participáciu v procese ratifikácie 

a implementácie Istanbulského dohovoru 

Miroslava Bobáková 

Úvod  

Predkladaná analýza bola vypracovaná s cieľom porozumieť povahe financovania aktivít, 

rozsahu odborných kapacít, potrebám a rozvojovému potenciálu ľudsko-právnych 

feministických organizácií, ktoré na Slovensku aktívne pôsobia v oblasti prevencie 

a eliminácie násilia páchaného na ženách. Prostredníctvom dotazníkového šetrenia a ďalších 

výskumných techník boli získané informácie o aktuálnej situácii v oblasti financovania 

organizácií, ktoré otvárajú priestor pre ďalšiu diskusiu o mobilizácii finančných a iných 

zdrojov určených pre rodovú rovnosť a prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.  

Prostredníctvom údajov získaných priamo od  organizácií pôsobiacich v oblasti prevencie 

a eliminácie násilia páchaného na ženách analýza zároveň skúma otázku ich pripravenosti 

participovať v procese ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru
70

.  

Ženskoprávne organizácie, ktoré sa vedome hlásia k feministickým východiskám, predstavujú 

kľúčový segment občianskej spoločnosti na Slovensku. Ženskoprávne organizácie svojou 

profesionalitou a kvalitou odborných výstupov, ktoré reflektujú národný aj medzinárodný 

kontext, významným spôsobom reagujú na potreby žien a ich práva. Vedomou a hlasnou 

artikuláciou dodržiavania ľudských práv žien priamo poukazujú na potrebu aktívnej 

občianskej angažovanosti v prospech žien a volajú po odbornej pripravenosti všetkých 

zodpovedných aktérov, najmä štátnej správy.  

Financovanie ženských práv a ženského organizovania je dôležitým predpokladom napĺňania 

dlhodobého cieľa ženskoprávnych organizácií, ktorým je ochrana a dodržiavanie ľudských 

práv žien. V ostatnom období sú to práve ženskoprávne organizácie, ktoré poukazujú na fakt, 

že záväzky, prijaté najmä zo strany štátov a ich vlád, sa plnia značne nerovnomerne. Sú to 

práve ony, ktoré upozorňujú, že množstvo pozitívnych opatrení a krokov sa udialo len 
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formálne, na úrovni politík (zákony, nariadenia, programy a pod.), avšak, bez reálneho a 

praktického plnenia
71

. Jednou z najvážnejších, ale aj najtrvalejších prekážok dosahovania 

pozitívnej zmeny v životoch žien, je nedostatok finančných a iných zdrojov určených pre 

efektívne fungovanie ženskoprávnych organizácií ako významných aktérov pozitívnej zmeny 

a udržateľného sociálneho rozvoja.  

Ako ukazuje prax a reálny život, aj tie úspechy, ktoré boli prostredníctvom aktívnej 

a angažovanej práce ženskoprávnych organizácii v ostatných rokoch dosiahnuté, sú veľmi 

krehké a neisté. Rodová rovnosť a ženské ľudské práva sú neustále spochybňované a vnímané 

ako nie návratná či efektívna investícia, čo je násobené aj pripomínaním pretrvávania 

ekonomickej krízy a ekonomickej recesie. Veľkú váhu v argumentácii proti dodržiavaniu 

ženských ľudských práv tak, ako ich konsenzuálne vníma občianska spoločnosť a 

ľudskoprávne a ženskoprávne organizácie, majú aj náboženské a kultúrne presvedčenia.  

Táto analýza prezentuje výsledky monitorovania situácie, v ktorej sa nachádzajú 

ženskoprávne organizácie, pôsobiace špecificky v oblasti prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách, ktoré je chápané ako rodovo podmienené násilie. V širokom segmente 

rôznych ženskoprávnych organizácií majú organizácie, ktoré sa zasadzujú za odstránenie 

násilia páchaného na ženách veľmi výrazný podiel a hlas. Dôvodom je fakt, že násilie, ktoré 

je páchané na ženách a ktoré je spoločnosťou tolerované, tým, že nekoná proti jeho 

odstráneniu, je vážnym zásahom do ľudskej dôstojnosti žien a narušením ich osobnej 

integrity, čo má dosah na celú spoločnosť
72

. Spoločnosti, ktoré nekonajú proti násiliu, ktoré je 

páchané na ženách, de facto podporujú násilníkov, čím sa podieľajú na znižovaní hodnoty 

žien ako ľudských bytostí. Navyše, symbolická i reálna podpora násilia v životoch žien 

znemožňuje ženám plne využiť svoje schopnosti a ľudský i občiansky potenciál. Na tieto 

a ďalšie aspekty poukazujú viaceré ženskoprávne organizácie, ktoré sú v centre pozornosti 

predkladanej analýzy.  

                                                 
71

 Je možné uviesť napríklad implementáciu Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 

(CEDAW) a Pekinskej deklarácie a Akčnej platformy, ktoré predstavujú základný medzinárodný rámec pre 

riešenie problematiky násilia páchaného na ženách; aktuálnym dokumentom, ktorý ovplyvňuje spôsoby riešenia 

problematiky násilia páchaného na ženách je aj vyššie spomenutý Istanbulský dohovor, ktorý na to, aby bol plne 

zavedený do praxe, musí byť ratifikovaný príslušnými členskými krajinami Európskej únie.  
72

 Analýza plne akceptuje fakt, že násilie páchané na ženách je univerzálnym javom. Zároveň si uvedomujeme, 

že násiliu čelia aj muži, pričom násilne správajúcimi sa osobami môžu byť ženy. Nepopierateľným faktom ale je, 

že ženy tvoria výraznú väčšinu z celkového podielu osôb, ktoré zažívajú vo svojich životoch násilie, bez ohľadu 

na svoje sociálny status a etnický pôvod. Na tomto mieste sa však nevenujeme problematike rozšírenia násilia 

a jeho podobám v rôznych kultúrno-spoločenských a politických kontextoch.   
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Činnosť ženskoprávnych organizácií je financovaná z množstva zdrojov, medzi ktoré je 

možno zaradiť verejné zdroje, zdroje súkromných firiem, nadácií, či rôzne súkromné finančné 

zdroje. Táto analýza predstavuje trendy vo financovaní ženskoprávnych organizácií, 

pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách, za obdobie ostatných štyroch rokov. Jedná 

sa o obdobie, v ktorom sa dynamicky menilo prostredie financovania ženskoprávnych 

organizácií, v dôsledku rôznych faktorov, ktoré v texte priamo diskutujeme. Prostredníctvom 

analýzy sa zameriavame na významné zdroje financovania ženskoprávnych organizácií. 

V štruktúre finančných zdrojov si všímame objem podpory, pričom diskutujeme efekty tejto 

podpory na stabilné fungovanie ženskoprávnych organizácií.  

Popri snahe detailne popísať finančnú situáciu ženskoprávnych organizácií z pohľadu 

využívania  podpory od rôznych typov donorov, sa snažíme aj o popis ich odborných 

personálnych kapacít a spôsobov krytia kľúčových výdavkov, nevyhnutných pre fungovanie 

organizácií. Vzájomná prepojenosť týchto kategórií nám umožňuje dôslednejšie interpretovať 

a pochopiť situáciu ženskoprávnych organizácií, pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na 

ženách, aj vzhľadom na roly, ktoré v spoločnosti plnia.  

V kontexte ďalšieho cieľa analýzy, ktorým bolo skúmať možnosti a podmienky pripravenosti 

ženskoprávnych organizácií v procese ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru, je 

dôležité venovať sa finančným, ľudským, technickým a iným
73

 kapacitám týchto organizácií. 

Pripravenosť ženskoprávnych organizácií v kontexte podpory ratifikácie a implementácie 

Istanbulského dohovoru chápeme inštrumentálne, teda v termínoch využitia ich celkových 

organizačných kapacít ako aj využitia všetkých nástrojov, ktorými disponujú.  

V texte analýzy sú použité pojmy, ktoré spadajú do terminológie problematiky rozvoja 

sektora mimovládnych organizácií
74

. Analýzou sme sa snažili sprístupniť informácie 

o fungovaní ženskoprávnych organizácií jednak ľuďom, ktorých práca s podporou týchto 

organizácií súvisí. Zároveň sme mysleli na širokú verejnosť a jednotlivcov, ktorí prejavujú 
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 Ďalej tu môžeme zaradiť informačné, vzdelávacie, výskumné kapacity, i kapacity pre participáciu na tvorbu 

verejných politík a uplatňovanie watchdogových a monitorovacích aktivít na lokálnej, regionálnej i národnej 

úrovni, kapacity pre sieťovanie a pod., ktoré sú plne využívané v prospech dosahovania misie organizácií, ich 

cieľov a výsledkov a to na udržateľnej úrovni.   
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 Kľúčovým pojmom je pojem ženskoprávna organizácia. Vychádzajúc zo znalosti kontextu, rozlišujeme 

všeobecné ženské organizácie, ktorých činnosť sa zameriava na ženy, avšak bez uplatnenia špecifických 

princípov a postupov; ženskoprávne organizácie, alebo aj ženské ľudskoprávne organizácie predstavujú 

organizácie, ktoré sa vo svojej práci riadia špecifickými východiskami a princípmi, ktoré v nespochybniteľnej 

miere podporujú ochranu a dodržiavanie ľudských práv žien. V práci týchto organizácií je ľudskoprávny aspekt 

prierezovo prítomný. V texte používame pojem ženskoprávna organizácia, ktorý je s pojmom ženská 

ľudskoprávna organizácia významovo rovnaký a preto zameniteľný.  
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záujem o problematiku ochrany a dodržiavania ženských ľudských práv prostredníctvom 

porozumenia systematickej a náročnej práce ženskoprávnych mimovládnych organizácií.  

Nakoniec, text je určený aj samotným ženskoprávnym organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti 

prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.  Snažili sme sa predstaviť východiská 

a kontexty, diskutovať príčiny javov a možné dôsledky, všetko v priamej súvislosti 

s financovaním a fungovaním ženskoprávnych organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku 

v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Analýzu chápeme ako 

východiskovú pre realizáciu ďalších, podobne navrhovaných výskumov, zameraných na 

dôkladné porozumenie stavu a podmienok, v akej sa nachádzajú ženskoprávne organizácie na 

Slovensku.  

3.1 Ľudskoprávne východiská práce ženskoprávnych organizácií a situačný 

kontext: stručný prehľad  

Práca feministických ženskoprávnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti prevencie 

a odstraňovania násilia páchaného na ženách sa primárne a zásadným spôsobom dotýka 

problematiky rodovej rovnosti a ženských práv. Rodová rovnosť a ochrana ľudských práv 

žien predstavujú základné východisko práce so ženami, ktoré sú subjektom poskytovania celej 

škály odbornej podpory. Násilie páchané na ženách je feministickými organizáciami vnímané 

ako dôsledok klasifikačných schém, ktoré ľudia nadobúdajú učením sa v prostredí vlastnej 

kultúry a ktoré stavajú ženy do pozície menšiny. Zároveň, násilie sa chápe ako dôsledok 

nerovnomerných a nerovnakých mocenských vzťahov medzi mužmi a ženami. Násilie 

páchané na ženách ako rodovo podmienené násilie je teda výsledkom rodovej nerovnosti 

a teda výsledkom nadradeného postavenia mužov a podriadeného postavenia žien. Agenda 

rodovej rovnosti a ženských ľudských práv reflektuje prítomnosť rodových nerovností 

a aktívne na ne reaguje vytváraním efektívnych stratégií a integrovaných postupov. Vychádza 

pritom z presvedčenia o rovnakom postavení mužov a žien, a to aj napriek ich rozdielnym 

vlastnostiam i schopnostiam, ktoré sú komplementárne, vzájomne sa dopĺňajú a preto sú 

rovnako hodnotné.  

Ľudskoprávna perspektíva umožňuje lepšie porozumenie inak komplexného vzťahu medzi 

skúsenosťami žien s rôznymi formami násilia a porušovaním ich práv
75

. Ženskoprávne 

organizácie na prepojenosť ľudských práv a násilia veľmi adresne poukazujú. Tvrdia, že 
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 Jedná sa o celý komplex práv: sociálne, ekonomické, politické, občianske i právne.  
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prítomnosť násilia v životoch žien je závažným porušením ich základných ľudských práv 

a zároveň ohrozením sociálneho rozvoja, nakoľko vo svojom dôsledku oslabuje nielen ženy, 

ale aj ich rodiny a celé spoločenstvá.  

3.1.1 Ženskoprávne organizácie ako súčasť občianskej spoločnosti  

Ženskoprávne organizácie sú súčasťou širšej skupiny organizácií občianskej spoločnosti. 

Všeobecne platí, že mimovládne organizácie flexibilne reagujú na potreby spoločnosti 

a jednotlivých sociálnych skupín. Zároveň sú významnými partnermi v podpore sociálneho 

a ekonomického rozvoja a plnení ľudskoprávnych záväzkov. Na Slovensku  tak ako v iných 

krajinách plnia životne dôležité úlohy v procesoch sociálneho a ekonomického rozvoja 

krajiny, zároveň reflektujú mnohorakosť individuálnych a kolektívnych skúseností a hlasov. 

Súčasťou ich práce je realizácia výskumov a produkcia dát, ktoré sú potrebné na 

monitorovanie, hodnotenie a porozumenie dopadom verejných politík a pôsobenia verejných 

inštitúcií. Niektoré z organizácií sú poskytovateľmi rôznych typov integrovaných služieb, 

najmä tam, kde je ich nedostatok, obzvlášť v sociálne i geograficky vylúčených oblastiach. 

Navyše, aj vďaka využívaniu podnetov z iných prostredí
76

, sú zdrojom inovácií 

a alternatívnych prístupov v riešeniach mnohých spoločenských problémov. Zároveň plnia 

dôležité watchdogové funkcie, v snahe posilňovať zodpovednosť štátu a verejných inštitúcií 

voči plneniu prijatých  záväzkov. Bez aktívnej občianskej participácie je dosahovanie 

pozitívnych spoločenských zmien neúplné a mnohokrát nemožné.  

Tento fakt plne platí aj v prípade ženskoprávnych organizácií, ktoré sú jedinečnými aktérmi a 

partnermi pri uplatňovaní rodovej rovnosti a ženských práv a tým zvyšovaní kvality života 

žien. Aktivity ženskoprávnych organizácií mnohokrát motivovali zmenu v zaužívanej praxi 

verejných inštitúcií. Ženskoprávne aktivistky a advokátky za ľudské práva žien kriticky 

nahliadajú na kultúrne vzorce, ktoré majú opresívny účinok na postavenie žien a konfrontujú 

fundamentalistické diskurzy, prítomné vo verejnej i odbornej diskusii. Zohrávajú kľúčovú 

pozíciu v identifikovaní štruktúr a mechanizmov, ktoré zabraňujú dosahovaniu rodovej 

rovnosti a odstraňovaniu násilia páchanému na ženách. Vďaka celostnému uplatňovaniu 
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 Širším kontextom práce ženskoprávnych organizácií je snaha o dosiahnutie sociálnej spravodlivosti. Jednou 

z možností ako chápať rodovú rovnosť a ľudské práva žien, je chápať ich práve v kontexte agendy 

spravodlivosti. V tomto smere práca ženskoprávnych organizácií súvisí aj s prácou iných, všeobecných 

ľudskoprávnych organizácií, ktoré sa právami žien primárne nezaoberajú, ako aj environmentálnych organizácií, 

zasadzujúcich sa za ochranu životného prostredia, ktorú dávajú priamo do vzťahu s ochranou a dodržiavaním 

ľudských  a občianskych práv. Ženskoprávne organizácie sú teda v dialógu (či už priamom alebo nepriamom) 

s tematicky rôzne orientovanými organizáciami občianskej spoločnosti, odkiaľ môžu a zvyknú čerpať 

a vymieňať si mnohé skúsenosti, inšpirácie a podnety.   
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ľudskoprávneho prístupu, sú efektívnym partnerom v budovaní rodovo aj sociálne 

spravodlivejšej spoločnosti. Bez ženskoprávnych organizácií a aktívnej práce ženskoprávnych 

aktivistiek by nebolo možné využívať výhody, ktoré sa týkajú práv žien. Aj toto predstavuje 

dôvod, prečo sa zaoberať finančnou udržateľnosťou a advokovať v prospech väčšieho 

množstva zdrojov pre ženskoprávne organizácie a ženské hnutie.  

3.1.2 Profesionálna povaha činností ženskoprávnych organizácií  

Vzhľadom na potreby žien, s ktorými primárne pracujú, majú ženskoprávne organizácie 

charakter profesionálnych organizácií. Znamená to, že výstupy ich aktivít dosahujú úroveň 

takej kvality, ktorá je porovnateľná s požiadavkami kladenými na kvalitu v iných sektoroch
77

. 

Kvalita ich práce je podmienená jednak znalosťou potrieb žien a zároveň znalosťou možností, 

aké ženy majú v napĺňaní týchto potrieb. Aj preto je cieľom mnohých ženskoprávnych 

organizácií vytvárať podmienky, ktoré životy žien zlepšujú a zvyšujú možnosti voľby 

v napĺňaní svojich potrieb. Z pohľadu ženskoprávnych organizácií pôsobiacich v oblasti 

prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách to znamená, že pôsobia v oblasti: 

1. poskytovania špecializovaných služieb, určených pre ženy zažívajúce rôzne formy 

násilia,  

2. advokácie a presadzovania zmien na legislatívnej úrovni a na úrovni tvorby verejných 

politík, čo zahŕňa watchdogové, monitorovacie aktivity a lobbying  

3. výskumu,  

4. vzdelávania, rodovo citlivého vzdelávania a primárnej prevencie násilia páchaného na 

ženách. 

Aj vzhľadom na náročné plnenie nimi vytýčených cieľov, je nezanedbateľnou otázka ich 

udržateľného financovania. Ženskoprávne organizácie na Slovensku v súčasnosti pôsobia 

v prostredí, v ktorom dochádza k značnej redukcii finančnej podpory, preukázateľne najmä zo 

strany zahraničných donorov. Dôvodom ich odchodu je presunutie podpory do krajín iných 

regiónov, ktoré sa nachádzajú v ekonomickej a sociálnej tranzícii, v snahe podporiť tamojšie 

demokratizačné procesy a dodržiavanie ľudských práv
78

. Aj preto sa stále významnejším 

                                                 
77

 Máme na mysli ďalšie dva sektory: verejný a súkromný sektor.  
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 Pod zahraničnými donormi máme na mysli donorov, ktorí stabilne v regióne strednej Európy podporovali 

demokratizačné procesy, dodržiavanie a ochranu ľudských práv, vrátane práv žien a dievčat od roku 1989. 

V ostatných rokoch prešli viaceré takéto donorské organizácie internou zmenou svojich  priorít, čo sa dotklo 

niektorých regiónov, vrátane regiónu strednej Európy. Dôvodom redefinovania priorít a pozornosti na iné 

regióny  bol okrem iného fakt, že niektoré regióny úspešne prešli obdobím tranzície, stali sa súčasťou 
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aktérom pre činnosť mimovládnych organizácií všeobecne a ženskoprávnych organizácií 

špecificky stávajú subjekty súkromného, ale najmä verejného sektora. Obzvlášť pozícia štátu 

a ním riadených inštitúcií je veľmi významná. Štát predstavuje významného partnera a aktéra 

v posilňovaní žensko-právnych organizácií ako organizácií občianskej spoločnosti, o. i. aj 

z dôvodu podpory cieľových skupín týchto organizácií – žien, ktorým sa žensko-právne 

organizácie primárne venujú.   

3.1.3 Istanbulský dohovor a proces posilňovania žensko-právnych organizácií 

Istanbulský dohovor ako dokument cielene zameraný na ochranu žien, ktoré zažívajú 

alebo sú ohrozené rôznymi formami násilia, vo svojich dôsledkoch upravuje aj vzťah 

spolupráce medzi štátnym/verejným sektorom a žensko-právnymi organizáciami, bez toho, 

aby bola narúšaná ich autonómia
79

. Istanbulský dohovor štandardizuje záväzky 

štátneho/verejného sektora voči ženskoprávnym organizáciám, zaväzujúc štáty oceniť 

expertízu a jedinečné skúsenosti žensko-právnych organizácií formou ich udržateľnej 

finančnej podpory. 

Zahájenie spolupráce medzi štátom a žensko-právnymi organizáciami si vyžaduje 

ratifikáciu Istanbulského dohovoru a jeho plnú implementáciu. Z rôznych dôvodov sa viaceré 

štáty tomuto kroku bránia. Pre žensko-právne organizácie a najmä ženy, ktoré zažívajú či 

ktoré čelia hrozbe násilia, je však prijatie Istanbulského dohovoru kľúčové.
80

   

3.2 Metodika výskumu: východiská a ciele analýzy  

Prečo je dôležité mapovať situáciu žensko-právnych organizácií a zaoberať sa ich 

financovaním? Po prvé, vypracovanie tejto analýzy bolo motivované snahou pochopiť, v akej 

situácii sa nachádzajú ženskoprávne organizácie pôsobiace v oblasti násilia páchaného na 

ženách z hľadiska množstva finančných prostriedkov a profesionálnych kapacít. Tento vzťah 

sme považovali za neoddeliteľný, aj vzhľadom na objem a kvalitu práce, ktorý ženskoprávne 

organizácie vykonávajú. Zohľadnením vybraných objektívnych parametrov a subjektívnych 

skúseností s prácou primárne zameranou na ženy sme sa snažili získať ucelený obraz o ich 

situácii a diskutovať možnosti a podmienky ich ďalšieho rozvoja.  

                                                                                                                                                         
medzinárodných štruktúr, čo sa konštatuje aj v prípade Slovenska ako novej členskej krajiny Európskej únie 

a ďalších medzinárodných a nadnárodných štruktúr/entít.  
79

 Pod autonómiou v tejto súvislosti máme na mysli autonómiu východísk.   
80

 Detaily dôsledkov Istanbulského dohovoru pre jednotlivých aktérov tento text nediskutuje.  
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Z pohľadu fungovania ženskoprávnych organizácií si musíme klásť otázku, akým 

objemom finančných prostriedkov disponujú, odkiaľ tieto finančné prostriedky pochádzajú, 

aký prístup k týmto zdrojom organizácie majú a čo ovplyvňuje ich úspešné, resp. neúspešné 

získavanie; musíme sa pýtať, ako finančné prostriedky korešpondujú s veľkosťou organizácie 

z hľadiska počtu jej členov/pracovníkov a kvality pracovných podmienok. Analýza sa zaoberá 

práve týmto problémom: kompozíciou financií
81

 a pracovnými podmienkami, ktoré 

ovplyvňujú prácu ženskoprávnych organizácií, špecificky pôsobiacich v oblasti prevencie 

a odstraňovania násilia páchaného na ženách.  

Po druhé, situácia ženskoprávnych organizácií úzko súvisí s ich organizačnou štruktúrou 

a následne s ich  možnosťami realizovať komplex špecializovaných činností. Tu zaraďujeme 

aj možnosť aktívne sa zúčastňovať a prispievať k tvorbe účinných krokov smerom 

k ratifikácii a implementácii Istanbulského dohovoru. Ďalším z cieľov analýzy bolo pochopiť 

možnosti ženskoprávnych organizácií z perspektívy ich kapacít, pre aktívnu participáciu 

podpory procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru.  

Na základe vyššie uvedeného, ciele analýzy sú motivované týmito otázkami:  

 Aká je finančná situácia ženskoprávnych organizácií z pohľadu objemu financií 

a z pohľadu štruktúry ich zdrojov?  

 Aká je situácia ženskoprávnych organizácií z pohľadu ich personálnych kapacít?  

 Aké sú možnosti ženskoprávnych organizácií participovať na procesoch, akými je 

podpora ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru?  

3.3 Metódy a techniky zberu údajov  

Metódy, ktoré sme pre získanie údajov potrebných na zodpovedanie našich otázok použili, 

boli: dotazníkové šetrenie a pološtruktúrované rozhovory.  

Prostredníctvom dotazníkov sme chceli získať objektívne údaje o situácii ženskoprávnych 

organizácií. V dotazníkoch sme sa pýtali na informácie v rámci týchto 5 kategórií: 

1. Personálne kapacity organizácie  

o Veľkosť pracovných tímov – odborné a administratívne kapacity organizácie 

o Veľkosť dobrovoľníckych tímov   

2. Spolupráca a partnerstvá  
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3. Financovanie organizácie (veľkosť/objemy finančných prostriedkov, štruktúra zdrojov 

finančných prostriedkov)  

4. Krytie kľúčových výdavkov organizácie  

5. Priority rozvoja organizácie.  

Kategória „Personálne kapacity organizácie“ sa zameriavala na získanie údajov o veľkosti 

pracovných tímov a veľkosti dobrovoľníckych tímov. Zaujímalo nás, aký počet odborných 

a administratívnych pracovníkov/pracovníčok majú ženskoprávne organizácie k dispozícii a s 

akým počtom dobrovoľníkov/ dobrovoľníčok spolupracujú.  

Kategória „Spolupráca a partnerstvá“ sa sústredila na zistenie, s akými typmi partnerov 

organizácie nadväzujú aktívnu spoluprácu.  

V kategórii „Financovanie organizácie“ sme skúmali objemy finančných prostriedkov 

organizácií na úrovni ich ročných rozpočtov, štruktúru zdrojov finančných prostriedkov, 

najvyššie dosahované výšky finančnej podpory.  

Prostredníctvom údajov získaných v rámci kategórie „Krytie kľúčových výdavkov“ sme 

chceli zistiť, akým spôsobom pokrývajú organizácie svoje najdôležitejšie výdavky, akými sú 

mzdy a nájomné za kancelárske a iné priestory.  

Kategória „Priority rozvoja organizácie“ poskytovala možnosť vybrať preferované oblasti 

rozvoja v prípade limitovaných zdrojov.  

Dotazník obsahoval celkovo 19 otázok. Pred zahájením vlastného dotazníkového šetrenia boli 

všetky kategórie testované a validizované prostredníctvom pilotného dotazovania so 

zástupkyňou jednej z organizácií, ktorá bola oboznámená s činnosťou organizácie a má 

odbornú znalosť o problematike rodovej rovnosti, ženských práv a násilia páchaného na 

ženách. S ňou bola zároveň posúdená a diskutovaná zrozumiteľnosť otázok i formátu 

dotazníka.  

Druhou technikou, ktorá bola pri zbere dát použitá, boli pološtruktúrované rozhovory. 

Pološtruktúrované rozhovory dopĺňali základnú schému otázok dotazníka, pričom sa sústredili 

na získanie subjektívnych hodnotení situácie ženskoprávnych organizácií a skúseností 

s ďalšími vybranými aspektmi ich fungovania. Zároveň nás zaujímalo subjektívne popisy 

a úvahy nad možnosťami aktívne vstupovať do procesu podpory ratifikácie a implementácie 

Istanbulského dohovoru.  
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V kontexte našich cieľov, v rozhovoroch sme sa venovali okruhom, ktoré sa týkali popisu a 

reflexie:  

- pozitívnych a negatívnych faktorov pre efektívne fungovanie organizácií a úspešnú 

realizáciu aktivít v zmysle napĺňania misie a cieľov organizácií 

- možnosti a účasti na tvorbe a monitorovaní dopadov verejných politík zameraných na 

rodovú rovnosť, ženské práva a prevenciu a odstraňovanie násilia páchaného na 

ženách  

- podmienok pre posilňovanie vzájomnej spolupráce a efektívneho sieťovania  

- tvorby účinných stratégií uplatniteľných v spoločných iniciatívach a na verejnosť 

orientovaných kampaniach, ktoré by ju informovali o problematike násilia páchaného 

na ženách a mobilizovali pre svoju podporu a podporu ženských ľudských práv, 

vrátane mobilizácie za účelom podpory procesu ratifikácie a implementácie 

Istanbulského dohovoru.  

3.3.1 Výskumná vzorka a zber dát  

Cieľovou skupinou výskumu bolo 10 ženskoprávnych feministických organizácií, ktoré na 

Slovensku aktívne pôsobia v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. 

Tieto organizácie sa otvorene hlásia k feministickým prístupom k násiliu páchanom na 

ženách, ktoré považuje násilie za závažný sociálny a politický problém. Na základe toho, 

v akej oblasti primárne pôsobia, je možné ich rozdeliť do nasledujúcich podskupín:  

- organizácie poskytujúce špecializované služby pre ženy, ktoré zažívajú násilie vo 

svojich životoch (Fenestra Košice, Kotva Trebišov, MyMamy Prešov, OZ HANA 

Spišská Nová Ves, PROGRESFEM Poprad, Pomoc rodine Michalovce, Žena v tiesni 

Martin)  

- advokačné a watchdogové organizácie; zaoberajú sa advokovaním v prospech žien 

zažívajúcich násilie, na úrovni legislatívy a národných politík, zároveň sa venujú 

monitorovaniu dodržiavania záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika podpisom 

viacerých významných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov pre oblasť 

prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a nakoniec sa sústredia na 

monitorovanie ľudských práv žien v konkrétnych oblastiach, akými sú kvalita 

poskytovaných špecializovaných služieb
82

 (Možnosť voľby Bratislava) 
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- organizácie zamerané na výskum a vzdelávanie sa v problematike rodovej rovnosti a na 

prevenciu násilia páchaného na ženách ako spoločensky nežiaduceho 

a neakceptovateľného javu prostredníctvom prehlbovania poznatkov o povahe rodových 

vzťahov v spoločnosti, využívajúc pritom rôzne vzdelávacie formy (ASPEKT 

Bratislava, EsFem Prešov) 

Je treba poznamenať, že uvedené podskupiny nie sú striktne ohraničené. Znamená to, že aj 

keď je možné viacero organizácií zaradiť to tej ktorej podskupiny, šírka ich aktivít ďaleko 

presahuje hranicu určenej podskupiny. Takmer každá z organizácií sa v rámci svojich kapacít 

a možností v minulosti podieľala i podieľa na prierezových aktivitách, akým je výskum, 

monitorovanie ženských práv a realizácia watchdogových aktivít, na miestnej, regionálnej či 

národnej úrovni.  

Výber týchto 10 organizácii bol určený otvoreným deklarovaním feministického 

a ľudskoprávneho prístupu k problematike násilia páchaného na ženách.  

Mapovanie situácie bolo navrhnuté ako vyčerpávajúce; znamená to, že cieľom bolo získať 

informácie od všetkých identifikovaných organizácií bez výnimky. To sa v prípade 

dotazníkového šetrenia aj podarilo – vyplnené dotazníky boli doručené od všetkých 

identifikovaných a oslovených organizácií, ktoré boli v pozícii respondenta.  

Dotazníkové šetrenie prebehlo pred realizáciou pološtruktúrovaných rozhovorov. Všetkým 10 

organizáciám boli dotazníky rozposlané prostredníctvom elektronickej pošty, spolu so 

sprievodným listom, v ktorom boli vysvetlené zámery dotazníkového šetrenia, aj širší kontext 

a ciele výskumu, ktorého bolo dotazovanie súčasťou. Organizácie dotazníky rovnakým 

spôsobom, prostredníctvom osoby zodpovednej za vyplnenie dotazníka, poslali 

výskumníckemu tímu vyplnené späť.  

V snahe získať čo najspoľahlivejšie údaje sme organizácie povzbudili, aby využívali svoju 

dokumentáciu – výročné správy, účtovné záznamy. Organizácie mali vyplniť požadované 

údaje za obdobie ostatných 4 rokov, teda od roku 2011 do roku 2014, pričom údaje za rok 

2014 sme tiež brali do úvahy, aj keď len v podobe približného odhadu.  

Dotazník výskumníckemu tímu odoslalo späť všetkých 10 identifikovaných a oslovených 

organizácií. Po získaní všetkých dotazníkov sme mohli pristúpiť k realizácii rozhovorov.  
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Rozhovory prebiehali na základe vopred dohodnutého telefonátu, prostredníctvom 

telekonferencie či osobného stretnutia so štatutárkami organizácií. Naša voľba realizovať 

rozhovory so štatutárkami organizácií  vychádzala z predpokladu, že ony boli tie, ktoré  

detailne poznali činnosť organizácie, ako aj v minulosti i v čase realizácie rozhovorov 

prebiehajúce projekty a aktivity. Predstaviteľky týchto organizácií zároveň poznali problémy 

a výzvy, ktorým ich organizácie čelia, rovnako tak aj aktuálne potreby a strednodobé až 

dlhodobé plány.  

Rozhovory prebiehali približne 60 minút. Pred každým rozhovorom boli interviewovaným 

predstaviteľkám organizácií opätovne vysvetlené ciele výskumu, dôvody realizácie 

rozhovoru, využitie a spôsob prezentácie získaných údajov. Následne boli interviewované 

predstaviteľky organizácií požiadané o súhlas s nahrávaním. V prípade, že si neželali svoju 

výpoveď, alebo časť výpovede nahrávať, mohli tak urobiť.  

Rozhovory sme realizovali s 8 ženskoprávnymi organizáciami. Našou snahou bolo 

interviewovať všetkých 10 organizácií, avšak z časových i pracovných dôvodov to nebolo 

možné. Pri realizácii rozhovorov sme sa snažili absolvovať rozhovor s organizáciami z každej 

podskupiny, čo sa nám aj podarilo.  

3.3.2 Validita údajov a etika výskumu  

Platnosť nadobudnutých údajov býva ovplyvnená mierou návratnosti rozposlaných 

dotazníkov, ktorá bola v tomto prípade na úrovni 100% (desať z desiatich dotazníkov bolo 

odoslaných späť výskumníckemu tímu). Oblasti skúmania, resp. dotazovania sme volili 

s ohľadom na otázky, ktoré motivovali celý výskum. Pri zostavovaní dotazníka sme 

predpokladali, že organizácie budú požadované údaje schopné vyplniť. Len v dvoch 

prípadoch sme vedeli, že organizácie nevyplnia všetky nami požadované údaje. Išlo o tie 

údaje,  ktoré sa viazali na obdobie rokov 2011 a 2012, teda na obdobie, kedy tieto organizácie 

ešte neexistovali, nakoľko doba ich existencie je kratšia ako štyri roky.  

Dotazníky boli jednotlivým organizáciám v snahe urýchliť proces vzájomnej komunikácie, 

rozposielané i prijímané prostredníctvom elektronickej pošty. Aj napriek snahe poctivo 

uplatniť prísne etické kritériá, osobná komunikácia nezaručovala anonymitu respondentov, 

keďže sme mali možnosť organizáciu v plnej miere identifikovať.  

Aj preto sme sa otázky v dotazníku snažili formulovať citlivo, s ambíciou nenarušovať krehkú 

hranicu, ktorá súvisí so zverejňovaním a zdieľaním informácií, ktoré má právo každá 
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organizácia vnímať ako dôvernú až strategickú
83

. V každom bode nášho výskumu sme sa 

preto snažili o garanciu bezpečia a tým napomôcť čo najpresnejšiemu vypĺňaniu dotazníkov.  

Dôležitým kontextom výskumu je fakt, že výskumný tím pozostával z osôb, ktoré 

predstaviteľky organizácií, zodpovedné za vyplnenie dotazníka a ktoré sa zúčastnili aj 

rozhovorov, osobne poznali. Celý výskum preto vychádzal z výskumnícky dôležitého postoja 

posilňovať vzájomnú dôveru a úctu, nespochybňovať a nezneužiť získané informácie. Týmto 

pravidlom sme sa snažili riadiť po celý čas realizácie výskumnej úlohy.  

3.4 Výsledky a zistenia výskumu   

V nasledujúcej časti sú prezentované výsledky výskumných zistení, ktoré považujeme 

vzhľadom na otázky, ktoré sme si dali za cieľ zodpovedať, za najdôležitejšie. Výsledky 

a zistenia, ktoré z výskumu vzišli, sú formulované s ohľadom na celú výskumnú vzorku, ktorú 

tvorilo desať feministických ženskoprávnych organizácií, pôsobiacich na Slovensku v oblasti 

prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.  

3.4.1 Charakteristika a profil organizácií 

Ako uvádzame vyššie, základný súbor predstavovalo 10 feministických organizácií, 

pôsobiacich v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Všeobecne možno 

konštatovať, že takmer všetky organizácie sú relatívne malé, vzhľadom na veľkosť i na 

rozpočet.  

Ako ukazuje Tabuľka č. 1, z deviatich organizácií tri organizácie vznikli v období 90. rokov, 

v období zásadného rozvoja a posilňovania občianskej spoločnosti; tieto organizácie 

predstavujú organizácie s 15+ ročnou históriou a patria medzi organizácie so silným hlasom 

a reputáciou v sektore mimovládnych organizácií, najmä však organizácií, ktoré sa zaoberajú 

ochranou a dodržiavaním ľudských práv, vrátane práv žien. V období dekády od 2000 vznikli 

ďalšie štyri organizácie, po roku 2011 len dve.  

Rok založenia organizácie Počet organizácií (spolu 9)   

1990 - 2000 3 

2000 - 2011 4 

po 2011 2 

Tab. č. 1 
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Práva ženskoprávnych organizácií je zásadným spôsobom ovplyvňovaná nielen rôznymi 

internými, ale aj externými faktormi a vplyvmi. Ženskoprávne organizácie uskutočňujú svoje 

aktivity na rôznej úrovni, majú vplyv na rôzne typy a počet aktérov, ale aj inštitúcií či celých 

spoločenstiev. Vo vzťahu k aktivitám, ktorú ženskoprávne organizácie uskutočňujú, ako aj 

podpore, ktorú si ich práca vyžaduje, je dôležité pozorovať, či budú expandovať
84

 a v akom 

kontexte dokážu byť prítomné.  

Tabuľka č. 2 ukazuje, že organizácie, ktoré odpovedali na dotazník, pôsobia najmä na 

miestnej a regionálnej úrovni. Regionálne zameranie pôsobenia pravdepodobne súvisí 

s charakterom činnosti, ktoré organizácie vykonávajú – inými slovami, či sa primárne 

zameriavajú na poskytovanie služieb a spoluprácu s miestnymi partnermi, alebo sa napríklad 

sústreďujú na zmeny legislatívy. Geografická úroveň pôsobenia sa dá teda chápať aj ako 

úroveň dopadu aktivít organizácie, ako najvyššia miera efektívneho pôsobenia činnosti 

organizácie.  

Úroveň pôsobenia  Počet organizácií  

(pre každú úroveň max. 9)  

miestna, okresná  5 

regionálna 7 

štát, SR 4 

stredná Európa 1 

medzinárodná 1 

Tab. č. 2 

Ďalšou možnosťou, ako interpretovať úroveň pôsobenia, je uplatniť perspektívu spolupráce 

s partnermi. Pokiaľ organizácie nachádzajú vhodných spolupracujúcich partnerov mimo 

svojej lokality, napríklad z iných regiónov, či dokonca zo zahraničia a táto spolupráca má 

zásadný vplyv na ich rozvoj a v konečnom dôsledku prináša efekty aj pre ich cieľové skupiny, 

geografická úroveň pôsobenia organizácií sa rozširuje. Z tohto pohľadu dve organizácie 

reflektujú vo svojej práci úroveň pôsobenia, ktorá presahuje hranice Slovenska.  

V rozložení organizácií z hľadiska geografickej úrovne pôsobenia štyri organizácie pôsobia 

na národnej úrovni. Je možné predpokladať, že sa jedná rovnako o organizácie, ktoré rovnako 

zvolili aj medzinárodnú úroveň svojho pôsobenia.  
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agencie.  



77 

 

Z hľadiska pôsobenia organizácie v kontexte problematiky násilia páchaného na ženách sa 

v rámci preddefinovaných možností organizácie samotné identifikovali s viacerými typmi 

činností. Ako ukazuje Tabuľka č. 3, deväť organizácií, ktoré túto otázku zodpovedalo, vníma 

svoje pôsobenie širšie, s presahom do iných oblastí. Identita organizácií môže byť určovaná 

dominantnou oblasťou činnosti, ktorá sa týka špecifickej cieľovej skupiny. Tá sa obyčajne 

operacionalizuje prostredníctvom realizovaných aktivít. Organizácie si však uvedomujú,  že 

pre úspešné napĺňanie svojej misie musia realizovať aj ďalšie oblasti aktivít. Tieto nie sú 

chápané ako doplnkové, ale ako rovnocenné, prepojené a vzájomne sa podporujúce
85

.  

Oblasť činnosti Počet organizácií  

(pre každú oblasť max. 9) 

Prevencia 9 

Služby 6 

Advokácia 6 

Vzdelávanie 7 

Iné 3 

Tab. č. 3 

Organizácie si uvedomujú, že pre efektívne dosahovanie svojich cieľov, ktorým je v tomto 

prípade znižovanie počtu žien, ktoré zažívajú násilie, je dôležité realizovať celú škálu aktivít – 

od preventívnych aktivít po finálne poskytovanie celého radu špecializovaných služieb 

priamo ženám ohrozeným či zažívajúcim násilie. To si vyžaduje aj rovnako špecializovanú 

prípravu a profesionálne prevedenie. Všetky dotazované organizácie, ktoré vyplnili údaj 

o oblasti pôsobenia (9 organizácií) uviedlo, že sa venujú  prevencii násilia páchaného na 

ženách. Subjektom prevencie sú jednak ženy samotné, rovnako tak aj verejnosť, komunity 

a miestne spoločenstvá a samosprávy. Preventívne aktivity stavajú na pravidelnom 

informovaní verejnosti o probléme násilia páchaného na ženách, rovnako aj o formách jeho 

predchádzania, prípadne možnostiach riešenia. Súčasťou široko poňatej prevencie je aj 

vzdelávanie o rodovej rovnosti, rodové scitlivovanie verejnosti a celková senzitivizácia 

verejnosti na násilie ako nežiaduceho javu.  

Sedem z deviatich organizácii uviedlo, že sa venuje vzdelávaniu; jedná sa o realizáciu 

vzdelávacích aktivít, uskutočnených mnohokrát v spolupráci s rôznymi typmi partnerov, 

ktorými sú najmä školy a vzdelávacie inštitúcie. V tomto smere sa podstatnou súčasťou javí 
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 V dotazníku sme sa nevenovali sledovaniu detailnému popisu štruktúry a početnostiam jednotlivých oblastí 

pôsobenia. Ak sa ďalej zmieňujeme konkrétnejšie o ich obsahu, vychádzame z osobného pozorovania a znalosti 

situácie.  
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vzdelávanie odborných pracovníkov, najmä zástupcov samosprávy a štátnej správy, 

zdravotníkov a iných pomáhajúcich profesií, ktorí sa so ženami zažívajúcimi násilie 

mnohokrát stretávajú v pozícii osoby prvého kontaktu.  

Advokáciu ako oblasť, ktorej sa organizácie venujú, uviedlo 6 organizácií. Advokovanie 

v prospech žien zažívajúcich násilie je možné realizovať na viacerých úrovniach – od 

iniciovania legislatívnych zmien, apelovania na modernizáciu zákonov, poukazovania na 

rozporuplnosť existujúcich či pripravovaných právnych noriem a opatrení na najvyššej, 

národnej úrovni, až po spustenie participatívneho procesu vytvárania podmienok pre 

poskytovanie integrovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie na lokálnej úrovni. 

Advokačný aspekt práce ženskoprávnych organizácií nesie v sebe záväzok dôkladnej znalosti 

situácie žien, porozumenia faktorom a štrukturálnym podmienkam násilia, schopnosti 

preformulovať tieto poznatky aj ostatným aktérom, napr. pracovníkom polície a z 

pomáhajúcich profesií a zasadzovať sa za uplatňovanie účinných krokov smerom 

k posilňovaniu a podpore žien priamo v praxi.  

Poskytovanie služieb ako jednej zo svojich činností uviedlo 6 organizácií. Pod službami sa 

myslí poskytovanie špecializovaných psychologických, právnych a sociálnych služieb a 

poradenstva pre ženy, ktoré zažívajú násilie. V súvislosti s geografickou úrovňou pôsobenia 

organizácie je možné sa domnievať, že služby poskytujúce organizácie sú tými, ktoré pôsobia 

primárne na miestnej a regionálnej úrovni. Úzky kontakt s miestnymi spoločenstvami, znalosť 

lokálnej/regionálnej situácie, možností a obmedzení pre spoluprácu, to všetko sú výhody, 

ktoré organizácie môžu využívať. Na druhej strane, na región orientované organizácie sú 

vystavené menšej viditeľnosti výsledkov ich práce, nižšej celospoločenskej informovanosti o 

iniciovaných a realizovaných smelých, miestami pionierskych zámerov. 

3.4.2 Ľudské zdroje a odborné kapacity  

Jedno z hľadísk, ako nazerať na fungovanie organizácií, predstavujú ľudské kapacity 

organizácií. Zaujímalo nás, či organizácie disponujú plateným personálom, resp. personálom, 

ktorého práca pre organizáciu je založená na základe nejakej formy pracovnej zmluvy. Ak 

áno, zaujímalo nás, koľko takýchto zamestnaných osôb organizácie majú.  

Z pohľadu ľudských zdrojov, fungovanie všetkých dotazovaných organizácií bolo 

v sledovanom období zabezpečené prostredníctvom platených zamestnancov či 
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zamestnankýň
86

. Znamená to, že počas existencie organizácie, ani jedna z organizácii 

nefungovala výhradne na dobrovoľníckej báze. Organizácie v tomto období dokázali 

zabezpečiť finančné zdroje na uhradenie pracovných odmien/miezd svojich zamestnancov či 

zamestnankýň.  

Ako je uvedené v Tabuľke č. 4, v období rokov 2011 – 2014 organizácie zamestnávali 

súhrnne niečo vyše 40 osôb, len pre rok 2014 je možné pozorovať mierny nárast. Ten je 

možné dať do súvislosti so zmenenou finančnou situáciou organizácií, resp. sa tak mohlo 

udiať v dôsledku úpravy pracovných vzťahov (menšie pracovné úväzky pre viac 

zamestnaných osôb v organizácii).  

Rok 2011 2012 2013 2014 

Počet zamestnaných osôb pre 10 organizácií súhrnne   40 41 42 59 

  Tab. č. 4 

Pri uvedených ročných hodnotách počtu zamestnancov a zamestnankýň, vychádzajú na 

jednu z desiatich organizácií v priemere približne 4 zamestnané osoby. Vzhľadom na objem 

a kvalitu práce, ktorú tieto organizácie vykonávajú, to považujeme za veľmi nízky stav. 

Konkrétnejšie údaje nám o situácii v organizáciách za jednotlivé roky ukáže Graf č. 1.  

 

                                                 
86

 V prípade dotazovaných feministických  ženskoprávnych organizácií je možné hovoriť takmer výlučne 

o zamestnankyniach. 
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Graf č.1 

Graf č. 1 popisuje rozloženie organizácií vzhľadom na počty zamestnaných osôb 

v organizáciách, v členení za jednotlivé roky. Tento vzťah sme skúmali so zámerom sledovať 

dynamiku rastu organizácií. Pre lepšiu názornosť sme operatívne určili 5 kategórií  

organizácií, podľa počtu zamestnaných osôb. Jednotlivé kategórie sú veľmi malé, nakoľko, 

ako ukázali dáta, aj veľkosť organizácií z hľadiska počtu zamestnaných osôb a teda vlastných 

ľudských kapacít je malá
87

. Navyše, je možné usudzovať, že akýkoľvek progresívny posun 

smerom k vyššiemu počtu zamestnaných osôb v organizáciách môže znamenať značnú 

finančnú záťaž.  

Kým v roku 2011 z celkového počtu desiatich organizácií zamestnávala 1 až 3 osoby 

polovica organizácií, v roku 2014 to bola realita 3 organizácií. Počet organizácií je od 

kategórie 3-5 zamestnancov každým nasledujúcim rokom progresívny, to znamená, že počet 

organizácií v kategórii 1-3 zamestnaných osôb sa znižuje v prospech nasledujúcich kategórií 

a teda väčšieho počtu zamestnaných osôb. Celkovo je v roku 2014 vidieť nárast počtu 

organizácií s vyšším počtom zamestnaných osôb.  

Z grafu je možné pozorovať, že organizácie zďaleka nedosahujú také počty svojich 

zamestnancov a zamestnankýň, ktoré by viedli k diverzifikácii pracovných pozícii. 

Z celkového počtu organizácií, pre roky 2011 – 2014 len jedna organizácia uviedla, že v nej 

pracuje 10 až15 osôb. Pre rok 2014 tento údaj uviedla rovnako len jedna organizácia. Tento 

fakt nás vedie k úvahe, nakoľko majú organizácie kapacity, aby vykonávali súbory náročných 

úloh a aktivít, ktoré majú napĺňať ich poslanie. Ako sme videli vyššie (Tabuľka č. 3), 

angažovanie sa organizácií v širokom spektre oblastí, od prevencie po advokovanie 

v prospech žien zažívajúcich násilie, si vyžaduje aj prítomnosť a využívanie odborných 

kapacít.  Tento fakt nás núti k úvahe, že organizácie musia v záujme plnenia svojich zámerov 

svoje pracovné pozície kumulovať.  

V našom kontexte nie je zanedbateľné sledovať podmienky, v akých zamestnanci a 

zamestnankyne organizácií pracujú. Tu máme na mysli, či pracujú v riadnom, pracovnom 

pomere za odplatu (mzdu) alebo na živnosť. Zodpovedanie tejto otázky vychádzalo zo snahy 

popísať mozaiku možných foriem pracovných vzťahov, ktoré sme vnímali ako indikátor 

                                                 
87

 V zisťovaniach zameraných na popis stavu, v akých sa nachádzajú ženskoprávne organizácie, sa uvádzajú 

kategórie až do 25 a viac zamestnaných osôb. Pozri napríklad výskumy AWID (Association of Women in 

Development), či analýzy zahraničných donorov, ktorí podporujú ženské práva prostredníctvom svojich 

špecializovaných programov. Zaradiť otázku o počte zamestnaných osôb v škále do 25 a viac ako 25 ľudí by 

bolo pre potreby našej analýzy irelevantné, keď nemáme vedomosť o žiadnej ženskoprávnej organizácii, ktorá 

by disponovala takýmto počtom zamestnaných osôb.  
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stability organizácií. Konkrétne, predpokladali sme, že vzhľadom na finančnú náročnosť 

zamestnávania na pracovný pomer, v dôsledku vysokého odvodového zaťaženia, organizácie 

by mohli voliť iné formy zamestnávania svojich zamestnancov a zamestnankýň. Vychádzali 

sme pritom z faktu, že zabezpečiť financie na realizáciu obsahových i operačných aktivít 

organizácie, je nanajvýš náročné. Práca v riadnom pracovnom pomere predstavuje ideálny aj 

bezpečný stav, kedy sa zamestnanci a zamestnankyne nemusia obávať o úhrady sociálnych 

a zdravotných odvodov, nakoľko tento záväzok v plnej miere preberá za zamestnané osoby 

zamestnávateľ. Miera odvodového zaťaženia, pokiaľ je veľmi vysoká, predstavuje pre 

zamestnávateľa vysoký výdavok, ktorý musí započítať do svojich nákladov. Tento fakt platí 

rovnako aj v prípade mimovládnych organizácií, ktoré musia v prípade limitovaných zdrojov 

starostlivo zvažovať, koľko finančných prostriedkov môžu nasmerovať na pracovné odmeny 

pre svojich zamestnancov.  

Graf č. 2 ukazuje, že organizácie sa snažia vytvárať podmienky pre zamestnancov 

a zamestnankyne, aby mohli pracovať v pracovnom pomere. Ďalšími preferovanými formami 

sú práca na živnosť a na rôzne typy dohody o vykonaní práce mimo priamy pracovný pomer. 

Keď si skúsime dať do súvislosti tento fakt s predchádzajúcim pozorovaním o počte osôb 

zamestnaných v organizáciách, je možné usudzovať vzťah medzi rastúcim počtom 

zamestnancov organizácií a rastúcim uplatňovaním vyššie zmienených foriem úpravy 

pracovnoprávnych vzťahov a z toho následného odmeňovania. Inými slovami, údaje, ktoré 

poskytli organizácie napovedajú, že od roku 2013 je možné pozorovať nárast práce vo forme 

pracovného pomeru na plný i čiastkový úväzok, tak aj na rôzne formy dohôd. Je treba ale 

opätovne pripomenúť, že na hodnotách o počte osôb v triedení podľa typu pracovnoprávneho 

vzťahu má vplyv aj započítanie informácií od dvoch organizácií, ktoré vznikli po roku 2011 

(pozri vyššie Tab. č. 1).  



82 

 

Graf č.2 

Z uvedeného vyplýva, že situácia v roku 2014 sa od situácie v roku 2011 pomerne výrazne 

líši, a to v počte zamestnaných osôb, ktoré dotazované organizácie zamestnávajú. V tomto 

smere je možné pozorovať nárast kapacít, aj keď len minimálny. Z hľadiska štruktúry foriem 

pracovnoprávnych vzťahov sa javí, že organizácie majú ambíciu ponechať si v stálom 

pracovnom pomere aspoň minimálny počet osôb. V záujme znižovania personálnych 

nákladov (miezd) je možné, že volia iné kroky, v snahe znížiť inak vysoké zaťaženie, ktoré je 

kladené na financovanie odborného i administratívneho personálu. Nie nadarmo organizácie 

opisujú situáciu ako ťaživú, až neistú. Členky organizácií sú mnohokrát nútené uvažovať nad 

alternatívnymi krokmi, ktoré minimalizujú operačné náklady organizácií . Na druhej strane, 

schopnosť zabezpečiť finančné prostriedky určené na pokrytie personálnych kapacít znamená 

reálne udržať organizáciu v existencii a tým v pripravenosti realizovať programy a aktivity. 

V súvislosti s personálnymi kapacitami je treba poznamenať, že ženskoprávne organizácie, 

najmä tie, ktoré sa plne zaoberajú poskytovaním špecializovaných služieb, vykonávajú 

vysoko odborné činnosti, ktoré nie je možné realizovať výhradne na dobrovoľníckej báze
88

. 

Na základe pozorovania i osobnej znalosti je možné potvrdiť, že členky dotazovaných 

organizácií majú vysokoškolské vzdelanie, min. II. stupňa, čo ich aj vzhľadom na poslanie 

                                                 
88

 V prípade  organizácií, ktoré sa sústredia aj na poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy je zákonne 

daná povinnosť mať dosiahnuté VŠ vzdelanie, pozri napr. zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách.  
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organizácií kvalifikuje do roly expertiek na danú oblasť. Aj preto je otázka financovania 

ženskoprávnych feministických organizácií, ktoré pôsobia v náročnej oblasti prevencie 

a eliminácie násilia páchanom na ženách otázkou ich odborného ocenenia a uznania, ktorá je 

v iných sektoroch nespochybniteľná.  

Dôležitú súčasť profilu ženskoprávnych organizácií predstavuje veľkosť skupín 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, s ktorými dokážu a môžu spolupracovať. Všeobecne platí, 

že väčšie organizácie s väčšími skupinami stálych zamestnancov a zamestnankýň, sú zároveň 

tými, ktoré dokážu úspešne oslovovať aj dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ochotných 

v organizáciách pôsobiť bez nároku na odmenu. Na druhej strane, menšie organizácie sú tými, 

ktoré môžu zo spolupráce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami naozaj úspešne čerpať rôzne 

výhody, dokonca spolupráca s nimi môže niekedy výrazným spôsobom posilniť aj samotný 

rozvoj organizácie.  

Dôvodom, prečo sa niekedy javí, že väčšie organizácie sú v oslovovaní dobrovoľníckych 

posíl úspešnejšie je, že majú väčší dosah, sú viditeľnejšie, ich práca sa môže záujemcom 

a záujemkyniam o dobrovoľnícku prácu v organizácii javiť profesionálnejšia. Zároveň, môžu 

do svojich štruktúr a systému práce zapojiť viac dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, môžu 

efektívne a flexibilne riadiť väčšie dobrovoľnícke tímy. Záujem o dobrovoľnícku prácu 

v organizáciách vzrastá aj s reputáciou organizácie, alebo so znalosťou a verejným prijatím 

témy, ktorú zastupuje.  

V prípade ženskoprávnych organizácií môže byť spolupráca s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami ukazovateľom, ako úspešne dokážu organizácie tlmočiť tému, ktorú 

reprezentujú. Zároveň je však aj testom ich kapacít, nakoľko práca s dobrovoľníkmi 

a dobrovoľníčkami si rovnako aj z ich strany vyžaduje čas, prípravu a pravidelné kultivovanie 

vzájomných vzťahov.  

Podľa Grafu č. 3 je možné vidieť, že minimálne tretina organizácií v období rokov 2011 až 

2014 spolupracovala aspoň s jedným dobrovoľníkom či dobrovoľníčkou. Potešiteľné je, že 

ďalšia tretina až polovica organizácií v rovnakom období spolupracovala so šiestimi až 

desiatimi dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami.  
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Graf č.3 

V porovnaní s plateným personálom organizácií, počet dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

mierne presahuje počet zamestnaných osôb. Hoci sme sa na to organizácie v dotazníku 

nepýtali, otázkou je, pri akých typoch činností dobrovoľníci a dobrovoľníčky s organizáciami 

spolupracujú. Z rozhovorov, pozorovaní aj osobných skúseností je možné usudzovať, že sa 

jedná o rôzne podporné práce, ktoré organizácie využívajú jednak na pravidelnej báze 

a jednak nárazovo (realizácia kampaní). Každopádne platí, že dobrovoľnícka sila, nech je 

akokoľvek hodnotná, v organizáciách nikdy nenahradí prítomnosť zamestnaných osôb.  

3.4.3 Financovanie ženskoprávnych organizácií 

Personálne kapacity organizácie sú prepojené s organizačnými kapacitami organizácií, t.j. 

so schopnosťou vypracovávať strednodobé až dlhodobé plány, získavať a riadiť financie 

a úspešne realizovať aktivity. V závislosti od veľkosti organizácií môžu uvedené procesy 

plánovania a riadenia variovať, od veľmi jednoduchých až po značne komplikované. 

Organizačné kapacity a schopnosti ženskoprávnych organizácií ovplyvňujú možnosti 

získavania financií, obzvlášť v podobe väčších grantov. Na druhej strane, samotní donori 

zasahujú do procesu získavania financií svojimi prioritami a špecifickými podmienkami.  

Získavanie finančných prostriedkov nie je pre ženskoprávne organizácie, ktoré sú 

nositeľmi špecifickej odbornosti a zároveň iniciátormi smelých postupov, z ktorých primárne 

majú profitovať ženy, jednoduché. Prostredie možností pre získanie finančných prostriedkov 

je poznačené viacerými prekážkami, ktoré sú nie v nemalej miere vytvárané aj samotnými 

donormi a ich prioritami a podmienkami, kladenými pre vzájomnú spoluprácu. V získavaní 

finančných prostriedkov zohrávajú nie zanedbateľnú rolu aj personálne a organizačné 
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kapacity samotných organizácií.  

Dostupnosť finančných prostriedkov pre prácu ženskoprávnych organizácií pôsobiacich 

v širokom spektre ženských práv a konkrétne v oblasti násilia páchaného na ženách, je 

ovplyvňovaná aj trendmi donorského prostredia, ako aj širším spoločenským a politickým 

kontextom. Všeobecne povedané, tu máme na mysli najmä odhodlanosť, ochotu 

a pripravenosť donorských organizácií podporovať témy, ktorými sa v našom prípade 

ženskoprávne organizácie zaoberajú a celkovú spoločenskú klímu smerujúcu k podpore 

ženskoprávnych organizácií. To všetko vytvára ráz prostredia, v ktorom ženskoprávne 

organizácie pôsobia a rozvíjajú sa.  

Objemy finančných príspevkov  

Spomedzi 10 ženskoprávnych organizácií, ktoré zodpovedali dotazník, pre sledované 

obdobie rokov 2011 – 2014 všetky organizácie deklarovali nejakú formu príjmu89. Na 

základe údajov sa ukazuje, že v rokoch 2011 - 2014 je relatívne stabilná koncentrácia 

organizácií na hladine rozpočtu 20 001 – 50 000 EUR a 50 001 - 100 000 EUR (Graf č. 4). 

Najvýraznejšie zmeny je možné pozorovať v rokoch 2014, kedy sa počet organizácií, ktoré 

dosiahli úroveň svojho rozpočtu v škále 50 001 – 100 000 EUR, oproti predchádzajúcim 

rokom, zdvojnásobil.  

Z grafu je  možné vidieť, že len jedna organizácia vykazuje príjem vyšší ako 100 000 

EUR, a to v rokoch 2012 a 2014. Domnievame sa, že z celkového počtu organizácií 

predstavuje jedna organizácia veľmi nízky počet.   

                                                 
89

 Otázky v dotazníku používali pojem rozpočet, ktorý sme nechápali v zmysle plánovaného, resp. dosiahnutého 

finančného stavu, ale ako preukázaný príjem organizácie.   
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Graf č.4 

Keďže nemáme znalosť o presnej výške ročných rozpočtov organizácií, pre vyčíslenie 

celkovej výšky príjmu v triedení podľa jednotlivé roky, ktorou disponujú všetky dotazované 

organizácie, sme sa rozhodli spočítať stredné hladiny kategórií, ktoré uviedli vo svojich 

odpovediach. Na základe týchto súčtov môžeme veľmi približne vidieť dynamiku rastu 

príjmu finančných prostriedkov za súbor ženskoprávnych dotazovaných organizácií. Súhrnne 

je rast príjmov organizácií možné pozorovať najmä v roku 2014 (Tab. č. 5).   

Rok Príjem všetkých ženskoprávnych organizácií  

2011 345 000 € 

2012 377 500 € 

2013 353 000 € 

2014 627 500 € 

Tab. č. 5 

Celkový príjem ženskoprávnych organizácií, sledovaný za roky 2011 – 2014 umožňuje 

konštatovať, že k najvýznamnejšej zmene došlo v roku 2014. V roku 2014 sa celkový príjem 

ženskoprávnych organizácií zvýšil takmer o dvojnásobok. Dôvody treba hľadať v možnosti 

získať finančné prostriedky aj z iného zdroja, ktorý významne mení finančnú situáciu 

ženskoprávnych organizácií. Predpokladáme, že od roku 2013 je to prítomnosť financií z tzv. 

EEA grantov, ktoré majú ženskoprávne organizácie možnosť využívať.   
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Aj napriek zvýšenému príjmu ženskoprávnych organizácií v roku 2014, sa tento príjem zdá 

byť veľmi nízky. V priemere je to na jednu organizáciu niečo vyše 60 000 EUR, čo zďaleka 

nemôže dostatočne pokryť úhradu požadovaných nákladov v členení 

inštitucionálne/projektové výdavky
90

.  

Dôležitú informáciu o finančnom profile organizácií predstavuje údaj o veľkosti 

príspevkov/grantov, ktoré dokážu ženskoprávne organizácie získať. Distribúcia najväčších 

grantov za roky 2011 – 2014 tak, ako ich uviedli organizácie, prezentuje Graf č. 5. Ak 

zoberieme do úvahy, že dve organizácie vznikli až po roku 2012, najvyšší príspevok, ktorý 

organizácie dokázali získať predstavoval pre väčšinu z nich v rokoch 2011, 2012 aj 2013 

grant vo výške od 20 001 do 50 000 EUR. V roku 2014 polovica z desiatich organizácií 

získala grant väčší ako 50 001 EUR.  

 

Aj v súvislosti s vyššie uvedenými údajmi o rozpočtoch organizácií, ktoré sa zmenili najmä 

v roku 2013, resp. 2014, za príčinu zmien v ostatných rokoch je možné považovať vstup 

a prítomnosť donorov, ktorých podpora otvorene smerovala k podpore aktivít ženskoprávnych 

organizácií pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti a konkrétne násilia páchaného na ženách.  

 

Pri bližšom pohľade na vzťah medzi rozpočtami organizácií a najvyššími príspevkami je 

možné usudzovať, že najvyššie príspevky sa stávajú kľúčovými zložkami v celkových 

príjmoch organizácií. To nabáda k intenzívnejšej diskusii o celkovej štruktúre finančných 

zdrojov ženskoprávnych organizácií.  

                                                 
90

 Pripomíname, že v tejto úvahe sme nemali k dispozícii presné údaje o ročných príjmoch a teda rozpočtoch 

organizácií; aj preto je táto uvedená na úrovni modelu. Domnievame sa však, že od reality sa výrazne neodkláňa 



88 

 

 

Graf č.5  

Vlastnosťou i potrebou ženskoprávnych organizácií je dosahovanie autonómie. Je to 

takpovediac univerzálny princíp, ktorý sa snažia uplatňovať nielen pri práci so ženami, ale aj 

v internom prostredí svojho fungovania a externom prostredí budovania vzťahov s rôznymi 

partnermi. Súčasťou tohto komplexu je aj potreba nadobudnutia a udržania si finančnej 

nezávislosti. Jednou z ciest, ako dosahovať finančnú nezávislosť je veľkosť príjmu, a 

diverzifikovaná štruktúra finančných zdrojov.  

Pokiaľ ročné rozpočty organizácií tvorí z veľkej miery jeden alebo dva najväčšie granty, 

ktoré pre príslušný rok organizácia získa, je to signál toho, že organizácie sa nachádzajú 

finančne vo veľmi krehkej situácii. Tento fakt nás núti jednoznačne uvažovať nad dlhodobou 

finančnou udržateľnosťou organizácií, ktorá je nevyhnutná aj vzhľadom na náročné plnenie 

nimi vytýčených a všeobecne prospešných cieľov.  

Štruktúra financovania ženských práv: zdroje finančných príspevkov  

Ktoré subjekty financujú prácu ženskoprávnych organizácií a teda ženské práva?  

V dotazníku sme sa ženskoprávnych organizácií pýtali, aby uviedli, z akých zdrojov sa 

im podarilo v rokoch 2011 – 2014 získať finančný príspevok. Touto otázkou sme chceli zistiť, 

aká je štruktúra donorov, teda tých subjektov, ktoré priamo finančne podporujú aktivity 

ženskoprávnych organizácií pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách.  

Ženskoprávne organizácie získavajú finančné prostriedky od donorov z rôznych sektorov, 
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pričom štruktúra donorov môže zahŕňať jednotlivcov, firmy, samosprávy, vládu, zastupiteľské 

orgány cudzích krajín, súkromné nadácie, rozvojové agentúry a podobne.  

V definovaní súboru donorov, ktorí reálne aj potenciálne mohli podporovať ženskoprávne 

organizácie, pôsobiace na Slovensku v oblasti násilia páchaného na ženách sme vychádzali zo 

znalosti domáceho prostredia.  

Ako ukazuje Tabuľka č. 6, štruktúra príjmov ženskoprávnych organizácií je pomerne 

pestrá. Viaceré organizácie využívajú možnosti podpory zo strany štátu i samosprávy, 

domácich neštátnych donorov a z 2% z daní. V menšej miere využívajú príspevky od 

jednotlivcov a firiem, ktoré by presahovali rámec 2% daňovej asignácie.  Ženskoprávne 

organizácie využívajú len minimálne možnosti financovania svojej činnosti zo Štrukturálnych 

fondov Európskej únie (ŠF EÚ)  ako aj iných grantových programov EÚ. Táto štruktúra 

ostáva v zásade nemenná po celé obdobie rokov 2011 – 2013. Výraznejšiu zmenu je možné 

pozorovať v roku 2014, kedy väčší počet organizácií využíva podporu z EEA finančného 

mechanizmu (tzv. Nórske fondy).  

 2011 
91

 

(8 org.) 

2012 

(8 org.) 

2013 

(10 org.) 

2014 

(10 org.) 

Štrukturálne fondy EÚ 1 1 1 1 

Grantové výzvy Európskej komisie 0 0 0 0 

Iné programy EÚ okrem ŠF EÚ 2 1 0 0 

EEA granty 3 1 3 7 

Vláda SR 3 3 3 4 

Miestna samospráva 2 2 2 2 

Regionálna samospráva 4 5 5 7 

Domáci neštátni donori (pracovisko v SR) 4 5 3 4 

Zahraniční neštátni donori (pracovisko mimo SR) 1 1 1 0 

2% z daní 7 6 8 7 

Príspevky od firiem (okrem 2%) 1 2 2 2 

Príspevky od jednotlivcov (okrem 2%) 3 4 5 5 

Vlastná činnosť (predaj tovarov, služieb) 2 1 2 1 

Iné  2 2 2 2 

Tab č. 6 

Z hľadiska príjmov, resp. získaného najvyššieho grantu/dotácie, sa organizácie opierali 
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najmä o príspevky od vlády SR, regionálnej samosprávy a neštátnych donorov pôsobiacich na 

Slovensku. Od roku 2014 sa javí, že finančná podpora ženskoprávnych organizácií pochádza 

z EEA finančného mechanizmu. Dá sa povedať, že príspevky týchto donorov predstavujú 

hlavné zdroje ročných príjmov ženskoprávnych organizácií.  

V štruktúre finančných príspevkov (grantov, dotácií), ktoré ženskoprávne organizácie 

prijímajú z rôznych typov zdrojov, je dôležité vedieť, či organizácie disponujú viacročnými 

grantmi alebo sú nútené spoliehať sa na podporu určenú na realizáciu ročných projektov 

(ročné granty). Finančné príspevky viazané na jeden rok predstavujú pre ženskoprávne 

organizácie vysokú mieru neistoty a skutočnú výzvu, aj s ohľadom na vyššie uvedenú 

oprávnenú potrebu dosahovania organizačnej autonómie a finančnej nezávislosti. Jednoročné 

granty neumožňujú organizáciám dosahovať finančnú udržateľnosť. Navyše, pokiaľ sú 

jednoročné granty projektovo orientované, to znamená, že nenesú v sebe možnosť výraznejšej 

inštitucionálnej podpory, nedokážu byť v plnej miere prínosom pre dlhodobý inštitucionálny 

a organizačný rozvoj organizácie. Získavanie finančných príspevkov, ktoré sú projektovo 

motivované (teda získavané najmä kvôli realizácii konkrétnych projektov),  ovplyvňuje 

možnosti organizácií dlhodobo plánovať, rozvíjať sa a rásť vo verejnom vplyve. Aj z tohto 

dôvodu sa javí, že organizácie akoby fungovali na báze predlžovania svojej činnosti vždy 

o rok (uplatňujúc tzv. model prežitia).  

Pri otázke, či organizácie získali viacročný grant sme získali nasledujúce údaje: 6 

organizácií z desiatich uviedlo, že v období 2011 – 2014 získali viacročné granty. 

Z perspektívy roka udelenia viacročného grantu, týchto šesť organizácií uviedlo, že viacročný 

grant im bol udelený v roku 2013 a/alebo v roku 2014 (Tab. č. 7).  

Rok udelenia viacročného grantu Počet organizácií (max. 8-10 org.)  

2011 0 

2012 1 

2013 5 

2014 4 

Tab. č. 7 

Viacročné granty v prípade 6 ženskoprávnych organizácií nie sú určené výhradne na  

inštitucionálnu podporu, teda na základnú podporu organizácie nasmerovanú na jej 

posilnenie, rozvoj a rast. S tým súvisela aj naša ďalšia otázka, z akých zdrojov pokrývali 

organizácie svoje kľúčové výdavky92. Polovica organizácií uviedla, že na pokrytie 
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 Kľúčové výdavky spadajú do kapitoly inštitucionálnej podpory, základného financovania organizácie.  
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základných výdavkov, ako sú mzdy a nájomné priestorov93, mali k dispozícii inštitucionálny 

grant.  

Udeľovanie inštitucionálnych grantov, ktoré vytvárajú mimovládnym organizáciám 

priestor pre rozvoj, je v našich podmienkach ojedinelé. Vo financovaní ženských práv 

zohrávajú preto dôležitú úlohu aj ženské fondy, či samostatné programy rôznych donorov, 

ktorí sa prostredníctvom svojich špecializovaných programov aktívne angažujú v prospech 

strategickej podpory ženskoprávnych organizácií, rodovej rovnosti a ľudských práv žien.  

Ako vyplýva z Tabuľky č. 8, popri inštitucionálnych grantoch si ženskoprávne organizácie 

pri krytí kľúčových výdavkov vypomáhali projektovými grantmi. Pri projektových grantoch 

platí, že ich donori určujú, aký podiel z nich sa môže využiť na pokrytie režijných nákladov
94

.  

Máme inštitucionálny grant, ktorý nám umožňuje plne pokryť nájomné a mzdy 4 

Máme granty na realizáciu projektov, ktoré nám umožňujú vykryť mzdové náklady a 

nájom 

5 

Máme iné zdroje príjmov 2 

Iné 2 

Tab. č. 8 

Zaujímavým je údaj, že na pokrytie kľúčových výdavkov organizácie využívajú aj vlastné 

zdroje príjmov. Aj keď sa tejto otázke detailne nevenujeme, v samofinancovaní a vlastnom 

generovaní príjmov mimovládnych organizácií vidíme veľký potenciál. V kontexte práce 

ženskoprávnych organizácií, je možné predpokladať, že iné zdroje príjmov dokážu zabezpečiť 

najmä služby poskytujúce organizácie95 a organizácie, ktoré poskytujú rôzne typy 

špecializovaných konzultácií.  

V snahe získať ucelený obraz sme sa pýtali, aké tri priority rozvoja organizácie by 

ženskoprávne organizácie volili  v prípade obmedzených zdrojov. Vychádzali sme z predstavy, 

že v situácii limitovaných možností dokážu subjekty robiť voľby, ktoré nejakým spôsobom 

vyhodnocujú strategicky, smerom k posilňovaniu organizácie.  

Väčšina organizácií sa zmienila, že by posilňovala existujúce kapacity a organizačný 

rozvoj organizácie ako aj existujúce programy a aktivity organizácie (Graf č. 6). Tieto dve 

kategórie vidíme ako navzájom prepojené a dopĺňajúce sa. Posilňovanie a rozvoj kapacít 

organizácií prioritne zasahuje do ich fungovania, dlhodobého napĺňania zámerov smerom 
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 Tieto dve kategórie sme vybrali spomedzi komplexného súboru kategórií, ktoré sa dajú chápať ako 

výdavkové, nakoľko ich krytie je pre organizácie kľúčové.  
94

 Táto otázka preto podlieha samostatnému skúmaniu zavedenej praxe donorských subjektov, aký podiel 

z projektových financií (obyčajne v %) je možné alokovať na krytie režijných výdavkov.  
95

 Tu je možná napríklad symbolickú úhradu ubytovania v zariadeniach pre ženy zažívajúce násilie.  
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k cieľovým skupinám a kľúčovým aktérom. Zároveň nevytvára tlak na testovanie inovácií na 

programovej úrovni fungovania organizácie, ktoré si inak vyžaduje čas a rôzne typy 

doplnkových zdrojov.  

Treťou ústrednou prioritou rozvoja bolo zahájenie spolupráce s novými skupinami aktérov. 

Široká i odborná verejnosť, rovnako ako aj zástupcovia verejných inštitúcií, sú vnímaní ako 

dôležití partneri a spojenci v dosahovaní sociálnej zmeny a zlepšovaní kvality životov žien.  

Koniec koncov, spájanie sa so skupinami kľúčových aktérov, pre podporu ochrany 

a dodržiavania ženských práv a následne pre podporu priamych aktivít ženskoprávnych 

organizácií je dôležitým strategickým krokom dosahovania cieľov.  

Štyri organizácie z desiatich zaradili medzi svoje priority rozšírenie tímu o nových ľudí, 

a len dve organizácie vytvorenie úplne nových programov a aktivít organizácie. Ako sme 

naznačili vyššie, je možné, že ostatne menované kategórie sú náročné na čas, investíciu 

množstva interných aj externých zdrojov a prípravu celkovej stratégie rozvoja organizácie.  

 

Graf. č. 6 

Z uvedeného vyplýva, že organizácie by sa viac sústredili na posilnenie toho, čo robia, 

vrátane rozvoja svojich interných kapacít, budovania sietí spolupracujúcich partnerov, 

programov a aktivít. Túto informáciu však možno čítať aj ako všeobecné volanie po možnosti 

rozvoja existujúcich organizačných/inštitucionálnych kapacít.  
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3.5 Možnosti pripravenosti ženskoprávnych organizácií podieľať sa na 

podpore procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru  

V predchádzajúcej časti sme sa snažili získať predstavu o situácii ženskoprávnych 

organizácií, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Volili 

sme typ analýzy, ktorý sa opieral o spracované údaje zozbierané prostredníctvom 

dotazníkového šetrenia. Našou snahou bolo zistiť, v akej situácii sa ženskoprávne organizácie 

pôsobiace v oblasti násilia páchaného na ženách nachádzajú, t.j. akými finančnými 

prostriedkami disponujú, aká je štruktúra ich donorov, personálne kapacity. Získané údaje 

chápeme priamočiaro, t.j. v priamej závislosti; od uvedených parametrov závisia možnosti 

rozvoja organizácií ako aj možnosti pre posilňovanie vzájomnej spolupráce a realizovanie 

spoločných akcií, o. i. zameraných aj na podporu procesov, akými je ratifikácia 

a implementácia Istanbulského dohovoru.  

V nasledujúcej časti prezentujeme informácie, ktoré boli získané od organizácií formou 

pološtrukturovaných rozhovorov s predstaviteľkami – štatutárkami ženskoprávnych 

organizácií, ktoré boli v pozícii informátoriek/respondentiek96. V rozhovoroch sme sa 

sústredili na subjektívne popisy a reflexie situácie organizácií, aj vzhľadom na možnosti 

participovať v podpore procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru.  

Kým predchádzajúca časť prezentovala údaje najmä numerickej povahy, v tejto časti sa 

sústredíme na prezentáciu nenumerických dát. Prostredníctvom rozhovorov sme chceli získať 

nielen deskripciu stavu, ale aj popis a vnímanie kontextov, postoje a skúsenosti organizácií. 

Zaujímalo nás, ako sa organizácie cítia a ako uvažujú v špecifickom kontexte, v akom sa 

nachádzajú, aj vzhľadom na aktuálne trendy v dianí v problematike rodovej rovnosti, 

ženských práv a násilia páchaného na ženách.  

Ako je uvedené vyššie, rozhovory sme uskutočnili s 8 organizáciami. Rozhovory dopĺňali 

dotazník, pričom sme sa zameriavali aj na oblasť spolupráce organizácií, na možnosti, aké 

organizácie majú pre podporu procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru, 

ako aj potreby, ktoré pre úspešnú účasť v tomto procese majú. Všetky rozhovory boli na 

základe súhlasu informátoriek nahrávané, následne prepísané štandardizovaným spôsobom97. 

Výpovede predstaviteliek organizácií, ktoré sme sa rozhodli prezentovať v texte na podporu 

našich tvrdení, v texte uvádzame kurzívou; v záujme zachovania anonymity, výpovede 

                                                 
96

 V texte používame obidva pojmy informátorka aj respondentka zameniteľne. Niekedy sa v texte namiesto 

osoby, zmieňujeme o organizácií. V tomto prípade sa nám významovo pojem osoba – organizácia zjednocuje, 

nakoľko vyjadrenie predstaviteľky organizácie vnímame ako vyjadrenie v mene a za celú organizáciu. 

Subjektivita osoby je tu spojená so subjektom organizácie.  
97

 Išlo o presné prepisy rozhovorov.   
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zakončujeme kódom s označením o-číslo (o1, o2 a pod.), ktorý bol každej z 8 organizácií  

priradený náhodne.  

Spôsob, akým prezentujeme zistenia z kvalitatívnej časti zberu údajov, vychádza 

z induktívneho spracovania kvalitatívnych dát.  Tomu podliehal zber, triedenie 

a organizovanie údajov, ich konceptualizovanie, následná interpretácia a vyvodenie 

kľúčových záverov. Keďže platí, že zber dát a ich analýza je súbežný, resp. zbiehavý proces, 

kedy už zber dát určuje spôsob ich spracovania a interpretácie, pri spracovaní sme brali do 

úvahy postup, ktorý sme uplatnili už pri zbere údajov. Oporou pri spracovaní dát nám bol 

scenár okruhov s otázkami, ktorý sme používali pri rozhovoroch.  

Vo výpovediach respondentiek sme sa snažili identifikovať spoločné črty, ako aj variácie, 

v snahe zachytiť princípy, spoločné pre všetky prípady ako aj individuálne perspektívy. 

Zaujímalo nás, v čom sa vo svojich úvahách organizácie stretávajú, o čom uvažujú rovnako 

a naopak, v čom sa v opisoch svojich skúseností, ako aj v postojoch, líšia. To všetko má 

v diskusii o možnostiach spoločného postupu smerom k podpore ratifikačného procesu veľký 

význam.  

V skupine 10, resp. 8 organizácií ani jedna nie je replikáciou tej druhej. Naopak, skupina 

ženskoprávnych organizácií predstavuje značne diverzifikovanú a pestrú skupinu subjektov. 

Ich spoločnou črtou je pevné dodržiavanie feministických východísk v interpretácii násilia 

páchanom na ženách, čo sa premieta aj do spôsobu prezentovania tejto problematiky 

verejnosti a ďalším aktérom, ako aj v spôsobe práce so ženami (ako je v prípade organizácií, 

ktoré ženám zažívajúcim násilie poskytujú špecializované služby).   

Formálne sú v tejto skupine rozdiely prítomné na úrovni hlavnej definujúcej činnosti (pozri 

vyššie, rámcové rozdelenie: služby – advokácia – vzdelávanie98). Ďalším rozlišujúcim 

prvkom je dĺžka pôsobenia organizácií, teda to, ako dlho tá ktorá organizácia v oblasti rodovej 

rovnosti, resp. násilia páchaného na ženách (nielen) na Slovensku pôsobí. ...tá perspektíva je 

iná, proste, keď to robíš od polovice 90-tych rokov a keď do toho nastúpiš, ja neviem, v roku 

2010. Si celkovo v inej situácii. (o1) 

3.5.1 Situácia ženskoprávnych organizácií 

V rozhovoroch s predstaviteľkami ženskoprávnych organizácií sme sa snažili diskutovať ich 

situáciu, to znamená, subjektívny popis situácie, v akej sa ich organizácie nachádzajú, ako aj 

popis faktorov a podmienok, ktoré túto situáciu ovplyvňujú. Zameriavali sme sa na popis ich 
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 Prevenciu uviedla väčšina organizácií ako jednu z hlavných činností, ktoré vykonávajú. Dá sa preto považovať 

za prierezovú.  
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kapacít (finančných, ľudských, technických), ako i potrieb. Uvažovanie o potrebách 

prebiehalo vždy v rámci predstáv o tom, čo je reálne a ako by to mohlo vyzerať ideálne 

(relácie reálneho a ideálneho stavu), aj vzhľadom na to, že predstava o ideálnom stave má 

vždy svoje zakotvenie v reálnych skúsenostiach a dotýka sa reálnych možností
99

.  

3.5.2 Kapacity ženskoprávnych organizácií a inštitucionálny rozvoj  

Takmer všetky interviewované organizácie v rozhovoroch uviedli, že sa nachádzajú vo veľmi 

ambivalentnej situácii. Na jednej strane pociťujú postupné stabilizovanie organizácie, aj 

v dôsledku substantívnejšej finančnej podpory (najmä EEA finančný mechanizmus).  

...tie posledné roky, to bolo naozaj proste, že zlé. S príchodom Nórskych fondov, teraz, akože 

tak krátkodobo, ale strednodobo by som povedala, tá situácia sa zlepšila... (o3) 

Na druhej strane, organizácie pociťujú neistotu, ktorej zdrojom je:  

- finančná neudržateľnosť fungovania organizácie a z toho vyplývajúce možnosti 

realizácie aktivít, najmä po ukončení grantovej podpory  

- silnejúca kontrola zo strany štátnych/ verejných inštitúcií a orgánov na prácu a činnosť 

ženskoprávnych organizácií, najmä tých, ktoré poskytujú špecializované služby ženám, 

ktoré zažívajú alebo sú v ohrození násilia 

- silnejúci tlak (ultra)konzervatívnej časti verejnosti na prácu ženskoprávnych 

organizácií, čo nevyhnutne mení profil aktivít ženskoprávnych organizácií, ktoré sa 

snažia na tento tlak reagovať.  

Stabilita organizácií je popisovaná jednoznačne v termínoch finančných prostriedkov. Inými 

slovami, dostatok finančných prostriedkov je v závislom vzťahu s úspešnou činnosťou 

organizácií. Pokiaľ organizácie nemajú finančné prostriedky, nemôžu pomýšľať na svoj 

inštitucionálny a organizačný rozvoj, zvyšovanie svojho verejného vplyvu a efektívneho 

dopadu svojich aktivít. Pri absencii finančných zdrojov nemôžu plánovať, nie len aktivity 

v ďalšom kalendárnom (prípadne fiškálnom) roku, ale ani v strednodobom (5 rokov), nieto 

v dlhodobom horizonte (viac ako 5 rokov): ...my ten rozpočet nemôžeme ani navrhnúť. Takže 

plánujeme len minimalistický rozpočet, aby sme zabezpečili aspoň jednu čiastkovú zmluvu 

a základný prevádzkový chod. (o1) 
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 Jeden z metodologických postupov; prostredníctvom diskusie o ideálnom stave sa prezentujú normatívne 

predstavy reálneho stavu, normatívna podoba toho, ako by to malo byť.  
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Faktom je, že objem zdrojov finančných prostriedkov, v zmysle štruktúry a kapacít 

donorského prostredia je na Slovensku limitovaný100, čo má za následok, že ženskoprávne 

organizácie vstupujú do súťaže o finančné prostriedky s množstvom iných subjektov/ 

organizácií občianskej spoločnosti. V zásade platí, že činnosť organizácií občianskej 

spoločnosti je takmer plne závislá z externých zdrojov, nech už sú akejkoľvek povahy 

(súkromný, verejný sektor). V súťaživom prostredí udeľovania finančných príspevkov 

prostredníctvom grantov či iného typu dotácií je úspešnejší ten subjekt, ktorý disponuje 

finančnými rezervami (čo znamená, že ich dokáže kumulovať), že má k dispozícií dostatok 

personálnych kapacít a adekvátnu technickú podporu (priestory, technické a administratívne 

vybavenie) – inými slovami zázemie. Budovanie finančnej rezervy je dôležité o. i. pre prípad 

neúspechu v súťaži o finančné prostriedky s inými organizáciami. 

Z dotazovaných organizácií niekoľko organizácií uviedlo, že výrazným problémom sa pre ne 

stáva vytváranie dlhodobej finančnej rezervy. Tá je súčasťou (1) priamej rozpočtovej kapitoly 

určenej pre chod organizácie, teda súčasťou tzv. základného financovania organizácie a (2) 

kapitoly určenej na rozvoj organizácie formou priamych budúcich investícií, miestami 

s neistou návratnosťou. V podmienkach prostredia, v ktorom donori vyžadujú od organizácií 

spoluúčasť na financovaní, je otázka ich udržateľného fungovania značne ohrozená. ...My si 

nemôžeme dovoliť ani 10% spoluúčasť, lebo nemáme žiadne zisky, čiže, katastrofa. (o6) 

Nemožnosť mobilizovať finančné prostriedky sa u organizácií premieta do výšky ich príjmov, 

resp. rozpočtov, ktoré sú, ako sme videli vyššie, nízke. V dôsledku toho sa organizácie 

kontinuálne nachádzajú v stave neistoty a prežívania (survival logic), kedy sú závislé od 

množstva malých grantov, resp. od jedného kľúčového donora. 

Zo súboru dotazovaných organizácií len niekoľko uviedlo, že sa nachádzajú v priaznivej 

situácii, ako finančnej, tak aj po stránke personálnych kapacít. Dosiahnuť takýto stav je 

želaním a dlhodobým cieľom každej organizácie. V prípade ženskoprávnych organizácií je 

dosiahnutie tohto cieľa o to dôležitejšie, že sa jedná o profesionálne organizácie a nie 

organizácie, ktoré vykonávajú svoje kľúčové činnosti na dobrovoľníckej báze.  

...situácia nie je až taká tragická ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. My sme sa 

profesionalizovali, asi od toho roku 2007, 2008 sme sa dohodli, že budeme na tom pracovať, 

aby sme dokázali tú službu udržať... Lebo od toho roku 2003 to bolo také hore-dole a vždycky 
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 Štruktúra donorského prostredia, priority a stratégie grantovania rôznych donorských subjektov nie je v centre 

detailného skúmania tejto analýzy.  
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to bolo skôr na takej dobrovoľníckej báze a robili sme to, tie, čo sme pracovali v téme popri 

nejakom inom zamestnaní a v roku 2007, 2008 sme sa rozhodli, že sa budeme venovať len 

tejto téme lebo polovičato sa to robiť nedá. (o5) 

Organizácie však skôr poukázali na poddimenzovanosť svojich kapacít, resp. nedosahovanie 

želaného počtu osôb v organizácií. Organizácie si uvedomujú, že na to, aby naplno realizovali 

svoju činnosť smerom k napĺňaniu svojej misie, musia vykonávať rad špecializovaných 

činností na úrovni riadenia a rozvoja organizácie101. Mnohokrát sa jedná o špecializované 

činnosti, ktoré v plnej miere zodpovedajú profilu práce samostatnej pracovnej pozície. 

Poddimenzovanosť personálnych kapacít preto vedie rovnako k realizácii limitovaného 

objemu aktivít. To je v príkrom rozpore s potrebami organizácií, nakoľko limitované objemy 

finančných prostriedkov im v realizácii súboru špecializovaných aktivít zabraňujú.  

...[pociťujeme, pozn.] nedostatok finančných prostriedkov; nemôžeme si dovoliť zobrať 

nových ľudí. Čiže je nás málo, máme málo finančných prostriedkov, robíme niekedy ako 

keby zadarmo. ...ostatné veci ako keby vzdelávanie, alebo že by bola nejaká pracovná 

skupina, alebo čo ja viem,  školy [vzdelávacie aktivity v školách, pozn.], všetko ide bokom, 

lebo nemáme na to ľudí. (o6) 

Ekonomicky sme na tom tak, že by sme potrebovali ešte jeden väčší grant, aby sme mohli 

pokryť personálne tie pozície, ktoré vlastne dlhodobo nemôžeme zastrešiť. Aby sme mohli 

pokryť pozície, ktoré by sme potrebovali na posilnenie poradne. (o8) 

Situácia ženskoprávnych organizácií, ktorá je opísateľná v termínoch finančnej a personálnej 

stability, má dopad na úroveň osobného prežívania a preciťovania. Väčšina predstaviteliek 

ženskoprávnych organizácií sa podieľala na vzniku týchto organizácií; ak aj nie, u mnohých 

z nich je možné predpokladať vysokú mieru zodpovednosti za existenciu a zdravé fungovanie 

organizácie. V dôsledku osobnej väzby s činnosťou, poslaním i históriou organizácie, ako aj 

na okolnosti fungovania organizácií, to, v akej situácii sa organizácie nachádzajú, môžu 

prežívať veľmi osobne.  

...to financovanie je také komplikovanejšie a mám pocit, že čoraz viac. Ale to by nebol až 

taký zásadný problém, aj keď samozrejme, bez peňazí sa nedá. Ale celkovo taká atmosféra, tá 

celospoločenská, ako je nastavená v kontexte rodovej problematiky, sa dotýka moc aj nás aj 
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 Ide napríklad o získavanie zdrojov (fundraising), budovanie strategických partnerstiev, rozvoj organizácie na 
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posilňovanie verejnej prezentácie a viditeľnosti (PR a marketing organizácie) a pod.  
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kolegýň. ... momentálne je to také smutnejšie. Chýba nám niečo, nový náboj, nejaká šťava čo 

by nás inšpirovala, nenachádza sa... chýba tam tá radosť. ...čakáme na inšpiráciu. (o2) 

3.5.3 Spolupracujúci aktéri: rola štátu v inštitucionálnej podpore 

ženskoprávnych organizácií a autonómia ženskoprávnych organizácií  

Väčšina organizácií si uvedomuje, že svoju činnosť musí prispôsobovať externým 

podmienkam: pravidlám a podmienkam subjektov, ktorí sú v pozícii poskytovateľov 

finančných prostriedkov zameraných na podporu činnosti organizácie (donorov). Prípady, aby 

boli ženskoprávne organizácie (či iné mimovládne organizácie, ktoré sú subjektom finančnej 

podpory od rôznych typov darcov/donorov) pravidelne prizývané k tvorbe grantových 

programov, určených pre financovanie ich činností, sú veľmi zriedkavé. Obzvlášť žiaduce sa 

to javí byť v prípade prvo-stupňových donorov
102

, ktorým je napríklad súkromný sektor, 

alebo štát, resp. štátne a verejné inštitúcie (ministerstvá, Úrad vlády, samosprávne kraje, 

mestá a obce a ďalšie verejné inštitúcie).  

Prístup subjektov, ktoré administrujú verejné finančné prostriedky a rozhodujú o ich udelení 

ženskoprávnym organizáciám, bol organizáciami v mnohých prípadoch vnímaný ako 

reštriktívny, obmedzujúci, nereflektujúci ich potreby a neznalý situácie a kontextu, v akom 

pôsobia. ...Proste oni si vôbec ani nevedia predstaviť, že keď vydávaš publikáciu, tak vlastne 

na nej rok, dva roky pracuješ. Proste, že to nie je tak, že teraz si to vysypeš z rukáva a ide to. 

A ja absolútne neviem, že čo s týmto. (o1) 

...my si nemôžeme dovoliť byť len watching dog a byť naozaj brechajúci a upozorňujúci, lebo 

nemôžeš hrýzť ruku, ktorá ťa kŕmi. (o5) 

...Čiže my aj s... máme nervy, že vlastne oni nepočúvajú, to, čo my hovoríme. Oni tomu asi ani 

nerozumejú, a ani nechcú, aby sme im to nejako my vysvetlili. Oni to proste berú po svojej 

línii. Čiže ani s VÚC-kou to nie je také. Lebo aj teraz máme jednoducho problém s financiami 

a oni to nechcú pochopiť. Oni chcú  svoj systém, to čo majú, tak to musíte urobiť. ... Ten 

odbor na nás tlačí a určuje nám čo a ako. (o6)  

Dôvody, prečo prizývať ženskoprávne organizácie k spolupráci aj k tvorbe 

grantových/dotačných mechanizmov a systémov podpory vyplývajú z toho, že štát a verejný 
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 Prvostupňový donor je priamym zdrojom administrovaných finančných prostriedkov  určených na 

poskytnutie finančnej podpory (priame grantovanie vs. regrantovanie). V pozícii prerozdeľovania priamych 

zdrojov je (1) štát, prostredníctvom svojich inštitúcií, ktorý disponuje a spravuje verejné prostriedky, a (s) 

súkromný sektor, ktorého subjekty prerozdeľujú v záujme podpory mimovládnych organizácií svoj zisk.  
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sektor z činnosti ženskoprávnych organizácií plne profituje
103

. Ženskoprávne organizácie 

svojimi aktivitami plnia množstvo pre spoločnosť užitočných činností, z ktorých čerpá 

výhody množstvo osôb, v tomto prípade najmä ženy. Vykonávaním verejno-prospešných 

aktivít, čo je jednou zo základných charakteristík mimovládnych organizácií, ženskoprávne 

organizácie v mnohých ohľadoch nahrádzajú samotný štát. Mimovládne organizácie plnia 

funkcie, ktorých by sa mali inak naplno zhostiť štátne a verejné inštitúcie. Z perspektívy 

ženskoprávnych organizácií to znamená, že v oblasti ochrany a dodržiavania práv žien, 

ženám, ktoré zažívajú alebo sú ohrozené násilím, poskytujú plne kvalifikovanú viacúrovňovú 

podporu. Navyše, ako ukazujú naše údaje, aj pri veľmi nízkych príjmoch dokážu vytvárať 

inovatívne modely práce so ženami, testovať nové metodiky, oslovovať verejnosť, 

monitorovať činnosť verejných inštitúcií a pritom reflexívne spochybňovať zaužívané a zažité 

spôsoby jednania a myslenia, dokonca aj v rámci svojich vlastných štruktúr fungovania. Aj 

preto je pre nich kľúčová otázka ich vlastnej ideologickej a finančnej autonómie 

a nezávislosti.  

V zmysle vyššie uvedeného, ako dôležité sa javí vzájomné uznanie funkcií a rol, ktoré obidva 

sektory (mimovládny/občiansky/ženskoprávny a štátny/verejný) majú. Z toho vyplýva aj 

vytváranie podmienok pre vyššiu mieru participácie ženskoprávnych organizácií v procesoch 

tvorby finančných (grantových) stratégií na úrovni štátnych a verejných inštitúcií. Konkrétne 

to zahŕňa:  

- znalosť spôsobu práce ženskoprávnych organizácií, pôsobiacich v oblasti násilia 

páchanom na ženách, v triedení podľa dominantnej oblasti činnosti (služby – advokácia 

– vzdelávanie) 

- znalosť spôsobu práce mimovládnych organizácií celkovo (práca s rôznymi typmi 

cieľových skupín a partnerov, časový management, uplatňovanie nehierarchických 

modelov organizačného riadenia a komunikácie, a pod.).  

Od toho sa odvíja adekvátne nastavenie základného prístupu, logiky a mechanizmov finančnej 

podpory ženskoprávnych organizácií. Znamená to rekvalifikovanie toho, čo je považované za 

kľúčovú aktivitu príslušnej organizácie a čo je považované za testovanie inovácie. Aj preto, 

ženskoprávne organizácie, rovnako ako iné mimovládne organizácie navrhujú prehodnotiť, čo 

je z ich strany služba platená pre štát, z ktorého štát profituje. Inými slovami, štátne a verejné 

inštitúcie by sa nemali obávať pristupovať k ženskoprávnym organizáciám (ako súčasti 

                                                 
103

 Platí to všeobecne o mimovládnych neziskových organizáciách, resp. o organizáciách občianskej spoločnosti.  



100 

 

neziskového sektoru) podobným spôsobom, akým pristupujú k súkromnému sektoru, ktorý im 

zabezpečuje mnohé služby za úhradu.  

...do istej miery by to bolo lepšie, že vytvárať nejakú infraštruktúru základnú, pre to, aby tie 

granty boli vždy doplnkovou záležitosťou. A to sa mi zdá naozaj, že tento štát má pocit, že to 

nie je treba. To mi nie je celkom jasné, že prečo. To sa naozaj nedá bez štátnych peňazí, alebo 

teda miestnych peňazí. (o1) 

...[nech, pozn.] proste že existuje mechanizmus, ktorý ti umožňuje to dlhodobé zabezpečenie 

(o1) 

Ženskoprávne organizácie vo svojich výpovediach jasne naznačili, že pre efektívnu 

spoluprácu ženskoprávneho sektora a verejného sektora je dôležité uznanie ich expertízy 

a odbornosti, ktorú cielene kultivujú:  

- prehlbovaním vlastných poznatkov 

- budovaním kontaktov a partnerstiev so zahraničím 

- znalosťou medzinárodného kontextu  

- najmä znalosťou domáceho kontextu, v ktorom sa nachádzajú ženy a verejnosť ako ich 

primárne cieľové skupiny.  

...ideálne by bolo, keby sme naozaj mali možnosť viacej expertnej kvalitnejšej nejakej do 

hĺbky práce, ako neustále také to boj o prežitie, boj o záchranu organizácie a doslova to 

nazývam bojom... , keby štát pochopil, že investícia do občianskej spoločnosti, ale taká 

cielená [sa vypláca, pozn.].  (o4) 

Proste ja si myslím, že už sme organizácia dosť silnej expertnej pozícií, ktorá by si zaslúžila, 

že oukej, vieme čo robíte, vieme ako to robíte, tu vám dáme peniaze. Že nemusím stále robiť 

konkrétny projekt, my vieme, čo máme robiť, hej. A zvlášť v tej našej advokačnej robote, lebo 

keď príde na stôl na pripomienkovanie o strategických materiáloch, to sú proste roboty, ktoré 

prídu rýchlo a ktoré treba rýchlo urobiť. (o4) 

3.5.4 Verejný a odborný diskurz v oblasti rodovej rovnosti, ženských práv 

a násilia páchaného na ženách ako rodovo podmieneného násilia  

Pri diskutovaní toho, ako ženskoprávne organizácie vidia svoju pozíciu, sme sa snažili 

zohľadniť aj ich predstavy o ideálnom stave, aký by si priali dosiahnuť. Ideálny stav, ktorý si 

ženskoprávne organizácie pre seba a svoje prácu želajú, je vždy v kontakte s reálnymi 
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možnosťami týchto organizácií. Pokiaľ tie indikujú vo svojej práci problémy, riziká, 

prítomnosť ťaživých situácií a kontextov, ich ideálne predstavy budú tieto faktory 

zmierňovať. Inými slovami, imaginovanie o ideálnom stave neznamená, že je nereálny, 

naopak, je vyjadrením normatívneho poriadku, predstavy, ako by mali fungovať pravidlá 

a princípy tak, aby bolo naplnená ich vízia o užitočnej a prospešnej práci. Navyše, ideálny 

stav ako zrkadlový stav nepriazne či konfliktu, umožňuje diskutovať aj samotnú povahu 

konfliktu, jeho dynamiku a možné dôsledky pre každodenný život.  

3.5.5 Legitimita ženskoprávnych organizácií a problematiky rodovej rovnosti, 

ženských práv a násilia páchaného na ženách ako rodovo podmieneného 

násilia 

Ženskoprávne organizácie sa niekoľkokrát zmienili o želaní znižovať bariéry, spojené 

s dokazovaním užitočnosti svojej práce a tým legitimity problematiky rodovej rovnosti, 

ženských práv a násilia páchaného na ženách ako rodovo podmieneného násilia. 

Ženskoprávne organizácie pociťujú, že ako súčasť občianskej spoločnosti sú vystavené 

tlakom v dôsledku nepochopenia ich agendy zo strany verejnosti ako aj zástupcov a zástupkýň 

štátnej a verejnej správy. Sprievodným javom je neustále znevažovanie ich práce, 

spochybňovanie ich argumentov, výstupov, oprávnených požiadaviek. Prekvapujúcejšie je, že 

sa s tým stretávajú pri práci s kľúčovými aktérmi, ktorí by mali byť s celou rámcovou 

problematikou rodovej rovnosti oboznámení a byť spojencami v dosahovaní pozitívnej 

zmeny.   

...pre nás toto je strašne ťažké akoby stále obhajovať, že načo toto je vlastne dobré. (o1) 

...útok tých kresťanských organizácií alebo tej konzervatívnej časti spoločnosti aj konferencie 

biskupov, naozaj spôsobil alebo vyvolal taký nebývali tlak na tému . Čo je najhoršie, vyvolal 

obrovskú dezinformáciu o našej téme... to pre nás prinieslo ešte akoby zvýšený tlak na našu 

robotu, v zmysle vysvetľovania ľuďom, vysvetľovania novinárom, novinárkam, organizovania 

tlačových konferencií, omnoho väčší tlak na advokačné aktivity. (o4) 

Všetky ženskoprávne organizácie uviedli, že ich prácu zásadným spôsobom ovplyvňuje širší 

spoločensko-politický kontext. Ten priamo pôsobí na (1) možnosti ženskoprávnych 

organizácií ovplyvňovať tvorbu verejných politík a rozhodnutí od miestnej až po národnú 

úroveň a mieru kontroly plnenia výsledkov politických krokov a rozhodnutí, (2) na možnosti 

a spôsoby prezentácie problematiky rodovej rovnosti, ženských práv a násilia páchaného na 

ženách smerom k verejnosti. Organizácie konštatovali, že musia naliehavejšie prezentovať 
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argumenty za a proti v diskusii so štátnymi a verejnými orgánmi. Kontext, ktorý spochybňuje 

legitimitu problematiky ľudských práv žien a tým aj problematiky násilia páchaného 

na ženách vnímajú organizácie ako celkovo nepriaznivý v procese posilňovania demokracie, 

kde sú si ľudia vedomí svojich práv a kde majú možnosť plne ich využívať.  

...čo sa stane so spoločnosťou, ktorá nebude mať čas myslieť a premýšľať o tom, čo sa s ňou 

deje a proste nejako naozaj tak, ako sme to nazvali na začiatku svojej práce, scitlivovať sa. 

Pričom to rodové scitlivovanie teda nevnímam len ako čisto nejaké postavenie žien a mužov, 

ale vnímam to skôr ako otázku kritického vnímania spoločnosti a možnosti účasti v nej. 

A všetky také tie veci, ako sú spolupráca, komunikácia, či už na mikro či makroúrovni [do 

toho patria, pozn.]. (o1) 

...je strašne ťažké pracovať v krajine, kde ľudia nie sú si známi ľudských práv, nie sú si známi 

problematiky ľudských práv a ani svojich práv. (o4) 

Rodové vzťahy existujú v širšom kontexte medziľudského spolužitia; rodové vzťahy, resp. 

snaha dosahovať rodovú rovnosť a teda preukázať vôľu odstraňovať násilie páchaného na 

ženách, je vyjadrením želania žiť v spoločnosti citlivej na potreby druhých, v zmysle 

solidárnejšieho a spravodlivejšieho sociálneho usporiadania. To, ako sa spoločnosť 

prostredníctvom opatrení svojich verejných zástupcov stavia k problematike rodu a násilia 

páchaného na ženách, akým spôsobom vzdeláva, prerozdeľuje finančné prostriedky, ale aj 

uznanie, či aký jazyk používa, je vyjadrením jej všeobecného postoja k ženám. Ženskoprávne 

organizácie zdôraznili, že východiskovou pozíciou pre spoluprácu so všetkými zúčastnenými 

partnermi má byť spoločné zdieľanie hodnôt, vrátane rešpektovanie ľudskej dôstojnosti žien, 

ktoré zažívajú násilie.   

...že primárnou prevenciou je aj to, že vlastne, každý riadok, ktorý zaznie z úst redaktorky 

televíznych novín, alebo ktorý bude napísaný v médiách, alebo ktorý zaznie z úst ja neviem, 

psychológa, policajtky, neviem koho, bude povedaný tak, aby bol gerecht tomu problému. 

Čiže, napríklad, keď ide o problém násilia, ktorého sa dopúšťa partner na svojej partnerke 

v domácnosti, tak, že to bude presne povedané. Že nebude ďalej viktimizovaná obeť, že 

nebude obhajovaný páchateľ. (o1) 

V tejto súvislosti preto opäť vyvstáva, akú úlohu v  procese podpory rodovej rovnosti, 

dodržiavania ľudských práv žien a podpory prevencie a eliminácie násilia páchaného na 

ženách zohráva štát a jeho zástupcovia a zástupkyne, keďže Slovensko už v minulosti 
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prejavilo zámer tieto procesy posilňovať
104

. Otázkou je, či sa jedná o prejav formalizmu alebo 

sa štát vydá cestou reálneho plnenia svojich záväzkov.  

Ak chceme štát, kde je centralizovaná moc, čo už tak trošku máme, tak to neposilní štát. Ale 

chceme štát, ktorý je pluralitný, ktorý podporuje demokraciu, ktorý otvára priestor pre to, aby 

nedochádzalo k diskriminácií, k násiliu, k znevažovaniu. Jeho občanov, to samozrejme 

posilniť môže. Ak máme víziu štátu, ako povedzme Rusko, tak to štátu nepomôže, naopak 

ohrozí. Ak máme víziu štátu, ktorý je demokratický, tak to samozrejme posilní. To je všetko. 

(o2) 

3.5.6 Expertná a laická úroveň rodového diskurzu  

Pre úspešné aplikovanie princípov rodovej rovnosti a ľudských práv do konania ľudí 

i inštitúcií, je potrebná istá úroveň porozumenia a vhľadu. Opakovaná skúsenosť 

ženskoprávnych organizácií však ukazuje, že na rôznych odborných fórach sa zo svojej 

expertnej pozície musia konfrontovať s laickým chápaním tejto problematiky. Ženskoprávne 

organizácie poukazujú na to, že ani v prostredí, kde sa tvoria politiky a prijímajú závažné 

rozhodnutia, nie je možné rátať so všeobecným základným porozumením problematiky 

rodovej rovnosti a ženských práv. To sa premieta do výsledkov práce orgánov zapojených do 

tvorby verejných politík a má vplyv na charakter spolupráce všetkých zúčastnených aktérov. 

Ženskoprávne organizácie v presadzovaní ľudskoprávnych princípov do verejných politík tak 

musia čeliť závažnému protirečeniu: na jednej strane pôsobiť v prostredí presadzovania 

princípov rodovej rovnosti a ľudských práv žien, na druhej strane čeliť neporozumeniu 

základným konceptuálnym východiskám.  

...vo Výbore pre rodovú rovnosť sedia ľudia, ktorí sú proti rodovej rovnosti. To neustále 

vyvoláva tie kontroverzie... (o4) 

...tie procesy by sa mali spriehľadniť, by mali byť jednoduché a jasné a mali by mať pevnú 

ruku, ktorá to riadi. Ale stále mám pocit, že v tej expertnej skupine, je to stále lepšie ako vo 

Výbore pre rodovú rovnosť. Musím povedať, že uvažujem o tom, že odstúpim z účasti lebo ja 

nemám na toto nervy. Stále dookola sa baviť o základných veciach... keď sa to raz volá výbor 

pre rodovú rovnosť, tak asi ide o to, aby sa posilnila úloha žien v spoločnosti... Myslím si, že 

výber členov tohto výboru bol veľmi nekorektne urobený.(o5) 

                                                 
104

 Pozri Pozn. 2. a ďalšie časti analýzy pojednávajúce o prítomnosti ľudskoprávnych dokumentov ako 

východisko pre slovenskú legislatívu pre vybrané aspekty ženských práv.  
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Viditeľným príkladom je skúsenosť ženskoprávnych organizácií s pôsobením v rôznych 

poradných a participatívnych orgánoch štátnej a verejnej správy
105

. Tie majú poradný hlas pri 

tvorbe rôznych politicky významných opatrení, zameraných na ženy zažívajúce násilie ako aj 

na subjekty, ktoré s nimi primárne pracujú. Skúsenosti s aktívnou prácou v týchto orgánoch 

naznačujú prítomnosť množstva bariér, ktoré vznikajú v dôsledku neznalosti problematiky, 

uplatňovania rozdielnych východísk a používania nejednotného jazyka. Dôsledkom toho sa 

celý proces prijímania konkrétnych politických opatrení spomaľuje až brzdí, čo má priam 

zničujúce efekty na životy žien zažívajúcich násilie.  

je to expertná téma. A pokiaľ táto spoločnosť nie je pripravená na diskusiu o ľudských 

právach, čo sa ukázalo teraz pri Stratégií o ľudských právach, tak tam pre mňa diskusia 

končí. (o4) 

...v prípade legislatívnych a strategických nástrojov verejných politík, ako sú akčné plány, 

zákony a tak ďalej by mal prevažovať ten expertný hlas a netreba rozprudzovať obrovskú 

celospoločenskú diskusiu, ako ja zmením trestný zákonník. (o4) 

Problematika rodovej rovnosti a ženských práv, resp. snaha dosahovať rodovú rovnosť 

a dodržiavať ženské práva stále nie je zažívaná ako spoločenský ideál a dlhodobý cieľ. Je to 

prítomné v každodennej praxi štátnych a verejných inštitúcií. Neustály apel na ženskoprávne 

organizácie zo strany konzervatívnych skupín predkladať dôkazy o oprávnenosti požiadaviek 

pri tvorbe verejných politík ženskoprávne organizácie oberá o podporu verejnosti aj ich 

vlastný kolektívny hlas, čo je obzvlášť dôležité pri procesoch ako je ratifikácia 

a implementácia Istanbulského dohovoru.  

...od začiatku sme sa podieľali na tvorbe vôbec tej stratégie národnej. Rozhodne nevyužívame 

všetky možnosti, ktoré by sme využívať mohli; sme členkami rôznych výborov rôznych rád a 

podobne, ale naozaj, to súvisí podľa mňa aj s tým, že ja už nemám chuť chodiť na tie 

zasadnutia a počúvať do nekonečna vlastne tie veci. Momentálne sa naša organizácia v 

oblasti tvorby verejných politík obmedzila na podporu aktivít druhých a momentálne som 

schopná vyvinúť aktivitu v tom zmysle, že podporím stanoviská a dokumenty niektorých iných, 

môžem ich spropagovať na regionálnej úrovni a podobne, ale celkovo asi to vyznieva aj z 

toho ako rozprávam a čo rozprávam, že naozaj pocit vyhorenia je naozaj taký silný. (o2)  
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 Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť; Výbor pre rodovú 

rovnosť; rôzne špecializované expertné skupiny na úrovni ministerstiev, expertné pracovné skupiny na úrovni 

pôsobenia samosprávnych krajov, miest a obcí.  
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3.5.7 Účasť ženskoprávnych organizácií na tvorbe verejných politík  

Vo vzťahu k tvorbe verejných politík je dôležité, ako ženskoprávne organizácie 

konceptualizujú verejné politiky. Poňatie verejných politík zameraných na podporu rodovej 

rovnosti a ľudských práv žien aj pre oblasť násilia páchaného na ženách uplatňuje širokú 

i úzku definíciu. Operacionalizované definovanie verejných politík vychádza z úvahy, 

nakoľko organizácie môžu svojou činnosťou efektívne prispievať k jej tvorbe, resp. 

ovplyvňovať jej výstupy.  

Otázka je, čo sú to tie verejné politiky. Lebo ja sa domnievam, že, keďže väčšina našej práce 

má verejné výstupy, tak vlastne je to súčasť verejnej politiky. ...Problém je v tom, ale to súvisí 

s tým, keď som hovorila, o tom prenesení ťažiska, že vlastne, keď sa za verejnú politiku 

považuje ako keby len istý okruh problémov, a tie iné veci sa nepovažujú za toľko relevantné, 

tak pre nás sú tam omnoho menšie možnosti takej konkrétnej participácie. (o1)  

ja si myslím, že pri tých verejných politikách by malo byť rovnako dôležité to, ako sa to 

napíše, ako sa to sformuluje, čo to vypovedá, kde to treba zložitejšie vysvetliť a podrobnejšie, 

ako sa to dá zjednodušiť, tak, aby si zase nezobrala tomu nejaké významy zbytočne. Proste, ja 

si myslím, že v tomto smere stále nejakým spôsobom máme istú užitočnosť. (o1) 

Všeobecne platí, že  účasť na tvorbe verejných politík a možnosť ich ovplyvňovať sa vníma 

v rovine priamej spolupráce so štátnymi a verejnými inštitúciami. V tomto smere participácia 

ženskoprávnych organizácií variuje v škále od národnej, cez regionálnu až miestnu úroveň 

pôsobenia. Úroveň participácie korešponduje v tomto smere s tým, ako sa organizácie vidia 

v zmysle geografického pôsobenia (štát – región – mesto, pozri vyššie).  

Pri práci na priamych zadaniach vyplývajúcich zo spolupráce so štátnymi a verejnými 

inštitúciami, sú dôležité roly a zodpovednosti jednotlivých aktérov, následne prínosy spoločne 

prijatých rozhodnutí pre nich. Z pohľadu dynamiky vzťahu je možné povedať, že 

ženskoprávne organizácie sú prizývané k spolupráci, rovnako však vzájomnú spoluprácu 

iniciujú. Formálny záväzok prizvať ženskoprávne organizácie k spolupráci vyplýva 

štátnym/verejným inštitúciám na národnej úrovni; po tom, ako je vzájomná spolupráca na 

tejto úrovni zahájená a etablovaná, môžu vyvíjať vlastnú iniciatívu. Na druhej strane, 

spolupráca so samosprávnymi orgánmi (úrady samosprávnych krajov) bola podľa vyjadrení 

organizácií iniciovaná najmä zo strany ženskoprávnych organizácií. Dôvodom bolo 

kultivovanie vzťahu s dôležitými aktérmi pre zavedenie postupov podpory pre ženy 
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zažívajúce násilie na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj spolupráca v záujme podpory ich 

činnosti (vyplývajúce aj zo zákonných záväzkov, ako je v prípade poskytovania 

špecializovaných služieb pre ženy, min. v rozsahu zákona č. 448/2008).  

...na tej regionálnej úrovni sme rozbehli pracovnú skupinu, v ktorej sú rôzne inštitúcie, čiže 

tam sme rozbehli nejaký dialóg. (o3) 

...sme iniciovali vznik takej regionálnej, regionálnej alebo krajskej expertnej skupiny na tému 

násilia páchaného na ženách aj deťoch... s VUCkou sme spolupracovali na vytvorení toho 

regionálneho plánu alebo regionálneho akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia. 

(05) 

Mesto absolútne nemá záujem a neviem, čo s tým mám robiť na tejto lokálnej úrovni. Budem 

na tom pracovať, uvidíme, budeme na nich naliehať. ...Kocky mám hodiť ja. Ale všetci 

vlastne. Ale každopádne, my budeme tím spúšťačom, aby  sme začali komunikovať a hovoriť. 

(o7) 

Absolútne nevyhnutným predpokladom úspešnej spolupráce so štátnymi a verejnými 

inštitúciami je zo strany ich zástupcov garancia plnenia prijatých opatrení. V tomto ohľade sa 

povedomie štátnych a verejných inštitúcií o plnení záväzkov javí ako veľmi nízke. Vôbec, 

úroveň zodpovedania sa štátnych a verejných inštitúcií jednotlivým aktérom a partnerom je 

z pohľadu ženskoprávnych organizácií veľmi nedostatočná. Súvisí to aj s úradníckym 

prístupom k práci, nízkou mierou spoluzodpovednosti  a s nedostatočným porozumením 

dôsledkov neplnenia záväzkov a rozhodnutí.  

...na tej regionálnej úrovni, ja to vnímam skôr tak, keď sa nejaké verejné politiky presadia, 

alebo legislatíva, tak to aplikujú v praxi konkrétni ľudia, ktorí to v tej praxi sú... a v tej praxi 

to vôbec nefunguje. Alebo veľmi málo to efektívne funguje. A domnievam sa, že je to otázka 

presne toho, že ten proces zhora dole a zdola hore musí prebehnúť tak, ako keby čosi bolo 

efektívne. (o3)  

Dôležitým parametrom efektívnej spolupráce ženskoprávnych organizácií so štátnou 

a verejnou správou je aj jej odborná pripravenosť k dialógu o problematike. Pokiaľ 

prostredníctvom špecifických úkonov štátna a verejná správa priamo zasahuje do životov žien 

zažívajúcich násilie, musí jej výkon byť plne profesionálny a zohľadňovať všetky 

individuálne aj štrukturálne aspekty dotknutého prípadu (ženy – klientky). Podľa slov 

zástupkýň ženskoprávnych organizácií, pracovníkom štátnej a verejnej správy chýba plošné 
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porozumenie problematiky, navyše mnohokrát uplatňujú mocenské vzorce jednania, 

nadradené správanie a dôsledné uplatňovanie moci (sústredenie sa na zákazy a obmedzenia, 

neriešenie problému, nehľadanie alternatív v rámci existujúcich legislatívnych a operatívnych 

možností).  

...úrad práce, ja by som povedala, že vôbec nie je [nápomocný, pozn.]. Mohla by som 

povedať, že nie. Lebo aj spolupracujeme s nimi, či s ošetrením alebo tak. Ale nie sú tie ženy 

tam maximálne scitlivené s touto témou. Vôbec. Jednoducho, oni skôr idú proti ženám ako so 

ženou. Čiže úrad práce nie. (o6) 

V procesoch zefektívnenia vzájomnej spolupráce perspektívne zohráva významnú úlohu 

Istanbulský dohovor. Ratifikáciou tohto dokumentu by sa mala posilniť pozícia 

ženskoprávnych organizácií smerom k vyžadovaniu dôsledného plnenia záväzkov prijatých za 

účelom eliminácie násilia páchaného na ženách. V rovine spolupráce s kľúčovými aktérmi 

(polícia, štátna, verejná správa) sa jedná o ich vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti. Aj 

z pohľadu odborných kapacít štátnej a verejnej správy sa Istanbulský dohovor stáva dôležitým 

nástrojom pre dodržiavanie kvalifikačných štandardov. Totiž, vychádzajúc z popisov 

skúseností ženskoprávnych organizácií, v snahe správne intervenovať v prospech žien sa 

stretávajú s rizikovými postupmi, nerešpektujúcimi situáciu a potrebu ženy, ktoré uplatňuje 

štátny aparát.  

V prvom rade by ho [Istanbulský dohovor, pozn.] mali pochopiť a mať ho naštudovaný, aby 

vedeli, o čom hovoria. A nejaká aplikácia samotná; no ono, vieš, to musí byť tomu človeku 

dané. Že má na to predispozíciu alebo nemá, aby bol citlivý. Aj pri výbere ľudí, ...brať ohľad 

na to, aby mali k tomu nejaké dispozície. Napríklad citlivosti, odbornosti, kvalifikácie 

a nejaké osobnostné predpoklady. Lebo keď máme niekoho, kto je inžinier elektrotechnik na 

pozícii sociálneho pracovníka, tak sme skončili. ...Načo Istanbul, keď toto sa nezmení na 

úrade. To je ako by si učila dieťa bicyklovať a ono ešte nevie chodiť. (o7)  

3.5.8 Spolupráca ženskoprávnych organizácií a kolektívny hlas  

Pri zvyšovaní verejného vplyvu a dopadu svojej činnosti majú ženskoprávne organizácie 

možnosti: 

- zúčastňovať sa a ovplyvňovať proces tvorby verejných politík od úrovne štátu až po 

miesto svojho pôsobenia 
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- dôsledne monitorovať výsledky verejných politík, konkrétnych opatrení zameraných na 

ženy, opäť na úrovni štátu, regiónu a mesta 

- spájať svoje sily v záujme zvyšovania svojho hlasu smerom k všetkým kľúčovým 

aktérom.  

V budovaní a posilňovaní kolektívnej sily pre podporu rodovej rovnosti a ženských práv, 

zohrávajú ženskoprávne organizácie kľúčovú rolu. Hlasné kolektívne advokovanie v prospech 

rodovej rovnosti a ženských práv, ktoré je založené na dôkazoch a znalosti kontextu prispieva 

k pozitívnej zmene na životoch žien a vnútorne k posilňovaniu ženského hnutia.  

O modeloch udržateľnej kolektívnej spolupráce ženskoprávnych organizácií je potrebné 

zamýšľať sa v kontexte podpory procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru,  

ktorý jednoznačne formuluje východiská pre chápanie násilia ako rodovo podmieneného 

násilia a poskytuje priame odporúčania pre spoluprácu kľúčových aktérov v snahe posilniť 

synergický efekt v eliminácii násilia páchaného na ženách. Aj preto v tejto časti predstavíme 

výsledky zistení, získaných z rozhovorov s organizáciami, ktoré sa týkali:  

- potenciálom Istanbulského dohovoru na úrovni (1) spoločnosti, (2) ženského 

hnutia/ženskoprávnych organizácií a (3) ženskoprávnych organizácií, ktoré pôsobia 

v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách 

- princípov a pravidiel vzájomnej spolupráce ženskoprávnych organizácií 

- stratégií úspešného prezentovania a presadzovania princípov rodovej rovnosti a 

ženských práv.  

3.6 Potenciály Istanbulského dohovoru 

3.6.1 Istanbulský dohovor ako nástroj spoločenskej zmeny 

Ako uvádzame vyššie, problematika násilia páchaného na ženách je jednou z definujúcich 

tém, ktorá na celospoločenskej úrovni mobilizuje dodržiavanie a ochranu ľudských práv žien 

všade na svete. Znamená to, že sa snaží osloviť rôzne subjekty, jednotlivcov i skupiny, 

sektorov, prijímateľov rozhodnutí aj ich vykonávateľov, a začleniť ich do úsilia násilie 

páchané na ženách odstrániť. Cieľom dlhodobých iniciatív zameraných na prevenciu 

a elimináciu násilia páchaného na ženách je dosiahnutie nulového stavu – nulová tolerancia 

násilia.  

Dôležitou súčasťou tohto kontextu je Istanbulský dohovor, ktorý vydala Rada Európy v roku 

2011. Pre prácu ženskoprávnych organizácií má nadobudnutie účinnosti Istanbulského 
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dohovoru podstatný význam. Ich očakávania smerom k Istanbulského dohovoru sa opierajú 

o znalosť jeho potenciálov; inými slovami, sú si vedomé toho, aké možnosti Istanbulský 

dohovor prináša ženám, ženskoprávnym organizáciám a spoločnosti v prípade, že bude 

ratifikovaný. Prvým krokom - ratifikáciou sa vytvárajú podmienky pre jeho účinné plnenie 

a implementáciu v praxi.  

...dôležité je, že sa naozaj do toho dokumentu podarilo dostať problematiku násilia 

páchaného na ženách do veľkej miery tak, aby bol na výške poznatkov doby a to nám teda by 

skutočne mohlo umožniť mať takú kompetentnú oporu, aj z právneho hľadiska, aj z hľadiska 

práce s verejnosťou, či už odbornou alebo laickou. A to je asi to najdôležitejšie. (o1) 

...ja to poviem tak jedným slovom, posilnenie. Ale to posilnenie na viacerých úrovniach. 

Pokiaľ ide o posilnenie situácie žien, tak je to ako keby nový impulz pre to, ako hovoriť o 

situácii žien, pretože povedzme, že legislatíva prešla, nejaké kampane boli zrealizované ...by 

sa otvorila, by sa naozaj začala realizovať diskusia podporená nejakým dokumentom tohto 

typu, tak mám pocit ako by sa posilnila samotná táto téma. ...ja mám pocit, že ako keby 

niekedy, v súčasnosti, keď sa hovorí o situácií žien, tak často sa už objavujú také floskuly, také 

vyprázdnené tvrdenia, ktoré ako keby sa nikoho nedotýkali a mám pocit, že by mohlo to 

posilnenie znamenať,  že sa vráti obsah tej problematike. Že sa vráti vážnosť... (o2) 

...je to nový jeden z najprogresívnejších dohovorov aký kedy bol v téme násilia, keďže aj tá sa 

vyvíja celosvetovo, nie len proste, tak, no proste, v takom tom celosvetovom merítku. (o3) 

Istanbulský dohovor situuje problematiku násilia páchaného na ženách do hodnotového rámca 

demokratickej, rešpektujúcej a solidárnej spoločnosti, ktorá je ochotná a plne pripravená 

smerovať svoje rôzne zdroje smerom k odstráneniu násilia páchaného na ženách. 

V dokumente sa násilie chápe ako neakceptovateľný a nežiaduci jav, ktorý nemá v moderných 

spoločnostiach žiadne miesto. Aj preto konfrontuje zaužívané vzorce myslenia a konania, 

ktoré násilie nevnímajú ako dôsledok uplatňovania moci a nerovných rodových vzťahov 

a ktoré pri násilí páchanom na ženách berie na zodpovednosť ženu.  

...ja si myslím, že by to mohol byť prostriedok ako by sa zastavili tieto propagandistické, 

nepriateľské manipulácie, rôzne vystúpenia a útoky na celú problematiku rodovej rovnosti. 

...demokraciu si treba sústavne vybudovávať a mám pocit, že prijatie dokumentov tohto typu, 

ale nie len tohto dokumentu, ale celkovo garancia ochrany systému ľudských práv má význam 
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pretože lebo ako keby stabilizuje tú občiansku spoločnosť, stabilizuje základné demokratické 

princípy. (o2) 

V politickej i spoločenskej rovine získava Slovenská republika a jej predstavitelia ohromnú 

príležitosť jasne deklarovať, akou spoločnosťou sa cíti byť, akú spoločnosť chce budovať 

a rozvíjať, aké hodnoty presadzuje a ctí a ako nahliada na svojich občanov a občianky – či 

sústredene vytvára podmienky pre ich bezpečnosť, alebo naopak, vytvára bariéry v plnení 

tohto cieľa. Istanbulský dohovor tak môže byť katalyzátorom pozitívnej zmeny a spustiť 

viaceré pozitívne procesy.  

...ratifikácia dohovoru je okrem iných aj nejaký statement, nejaké stanovisko, nejaký postoj, 

deklarovaný autoritami štátu v tomto prípade a to si myslím, že skôr toto by mohlo mať dopad 

na širokú verejnosť. (o3)  

samozrejme Istanbul si vyžaduje spoločenskú zmenu a tá bude dlhodobá, tak si viem 

predstaviť, že je to presne ten nástroj, ktorý by tú zmenu dokázal priniesť. (o4) 

...umožní to, aby sa jasne deklarovalo ako Slovensko v rámci ideológie mužsko-ženských 

vzťahov chce kráčať. Takže toto je pre mňa akože veľmi dôležité na tej spoločenskej úrovni. 

(o5) 

3.6.2 Istanbulský dohovor ako nástroj zlepšovania situácie ženskoprávnych 

organizácií  

Ďalší charakter Istanbulského dohovoru je, že sa jedná o inštrumentálny dokument; to 

znamená, že zasahuje do pozície všetkých kľúčových aktérov (štát a verejné inštitúcie – 

ženskoprávne organizácie), prítomných v posilňovaní prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách jasným popisom ich rol a zodpovedností. Z hľadiska stabilizácie pozície 

ženskoprávnych organizácií prináša jasné odporúčania smerom k zaisteniu ich udržateľného 

fungovania. V symbolickej rovine motivuje postoj štátu smerom j uznaniu expertízy, ktorú 

ženskoprávne organizácie majú a ktoré v prospech žien aj uplatňujú.  

...dohovor priamo vyzýva štát a upozorňuje ich na veľký potenciál, ktoré prinieslo feministické 

ženské hnutie a vyzýva ho na veľkú podporu týchto organizácií a nie len to, tam ide vlastne o 

to, aby štát konečne pochopil aký majú veľký potenciál experti v týchto organizáciách. Že sú 

to organizácie, ktoré proste rozumejú situácií, rozumejú potrebám žien, rozumejú kontextu 

rodovému... (o4) 
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3.6.3 Istanbulský dohovor ako nástroj zlepšovania legislatívneho prostredia 

V nemalej miere ratifikácia Istanbulského dohovoru prispieva k úprave legislatívy, ktorá 

násilie páchané na ženách ako rodovo podmienené násilie terminologicky nepozná; keďže 

v slovenskom právnom rámci sa problematika násilia páchaného na ženách v konkrétnych 

prípadoch rieši uplatňovaním postupov v intenciách trestného zákona a občianskeho 

zákonníka, ako potrebné sa javí zjednotiť legislatívny rámec pre násilie páchané na ženách. 

To znamená mať jeden zákon, ktorý by účinne a najmä rýchlo umožnil riešenie situácie ženy, 

ktorá zažíva násilie či je ním ohrozená. Faktom je, že práve ženskoprávne organizácie 

poukazujú na potrebu takejto zákonnej normy, keďže doterajšia prax im zásadným spôsobom 

v účinnej podpore a posilňovaní žien nepomáha.  

No hlavne v oblasti ľudských práv, a aj v rámci tejto problematiky, ktorú my robíme. Aj do 

legislatívy niečo uviesť, lebo aj tá naša legislatíva je [nedostatočná, pozn.]. Ani ponímanie tej 

definície nie je poriadne tam uvedené. Definície násilia. Čiže možno aj tú legislatívu upraviť 

tak, aby to pomohlo jednoducho tým ženám. (o6) 

3.6.4 Princípy a pravidlá posilňujúce vzájomnú spoluprácu 

V snahe aktívne posilniť proces ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru 

organizácie cítia potrebu silnejšej spoločnej spolupráce. Vzájomnú spoluprácu vidia vo forme:  

- Realizácie spoločných projektov a iniciatív  

- Sieťovania, ktoré má vyššie uvedenej realizácii spoločných a iniciatív napomôcť.  

Spolupráca ženskoprávnych organizácií pôsobiacich v oblasti prevencie a eliminácie násilia 

páchaného na ženách by sa podľa slov ich predstaviteliek mala riadiť niekoľkými zásadami. 

Cieľom týchto zásad by malo byť:  

- Posilnenie výmeny informácií medzi ženskoprávnymi organizáciami; výmena 

informácií by sa mala týkať:  

o aktuálnej situácie organizácie z hľadiska realizácie špecifických projektov (aké 

projekty realizuje) 

o možností získavania prístupu k finančným zdrojom (aké má skúsenosti 

s fundraisingom),  

o iniciovaných, zahájených či realizovaných spoluprácach s ďalšími partnermi 

(akú spoluprácu iniciovala, zahájila, realizovala) 
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o aktuálne prežívaných alebo vyriešených, zvládnutých problémov a ťažkostí 

interných i externých (akým problémom a ťažkostiam čelí) 

o skúseností z praxe s klientkami a spolupracujúcimi inštitúciami (aké má 

skúsenosti z poradenstva).  

Vzájomná spolupráca by mala fungovať na báze učiacej sa skupiny (learning community), 

kde každý z členov má rovnako silný hlas, jeho skúsenosti sú cenné a hodné zdieľania bez 

toho, aby ich druhá strana hodnotila a súdila.  

Organizácie sa v rozhovoroch vyslovili, že podmienkou pre spoluprácu je aj dodržiavanie 

pravidiel:  

- otvorenosť; v zmysle otvorenej diskusie o pozíciách v rámci spolupráce, „v rámci 

pravidiel hry“, to znamená dodržiavanie vopred stanovených pravidiel, ktoré sú 

výsledkom otvorenej diskusie  

- profesionalita 

...vkladám do toho ten typ profesionality, ktorý mám. Že si ho postupne aj ujasňujeme a tiež je 

dôležité, že do toho procesu tej spolupráce vkladám rovnakú energiu ako do toho výsledku. 

Pretože, významne ten výsledok a jeho kvalitu ovplyvňuje... (o1) 

- štruktúrovanie; konkrétne:  

o prerozdelenie termínov,  

o určenie úloh a toho, kto ich bude plniť;  

o stanovenie podmienok plnenia úloh (vrátane finančných)  

o kontrola plnenia úloh.  

Treba určiť termíny, ľudí a jedine tak sa dá pracovať. Ale keď to pôjde tak do stratena, 

urobíme, povieme, stretneme sa, urobí sa, tak väčšinou z toho nie je nič. To by bolo dobre, 

keby bolo určené, čo majú ľudia robiť, do kedy to majú robiť a za koľko to majú robiť a za 

akých podmienok. A potom sa dovolať, kto chce, chce, kto nechce, nechce. A keď raz niekto 

povie, že súhlasí s podmienkami, tak aj vyžadovať plnenie. (o5)  

Organizácie vyjadrili potrebu diskutovať aj spôsoby vzájomnej podpory smerom k posilneniu 

advokačných kapacít. Pre efektívne advokovanie je dôležité byť v pravidelnom kontakte so 

všetkými spornými prípadmi a situáciami, inými slovami, „mať podklady pre advokovanie“.  

... naša organizácia ostáva na tejto advokačnej úrovni a možno na úrovni primárnej 

prevencie, nejdeme sa púšťať do služieb, ale ja Vám ponúkam toto, ja môžem to, to, to. To 
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povie druhá organizácie, povie, ty môžeš toto a ja môžem toto, toto, toto. Aby to bolo 

napísané a úplne jasne kto, čo môže a aké sú tie mechanizmy alebo procesy. To znamená, že, 

ja neviem, raz za tri mesiace budeme mať tri dni spolu [diskusiu, pozn.] a my Ti tam 

donesieme [informáciu, pozn.], že toto sa stalo, toto v praxi a ty to môžeš advokovať tam. 

...my to môžeme advokovať na mesto, ďalší povie, ja to môžem advokovať na VÚC... (o4) 

[mám potrebu, pozn.]...že navzájom sa podporovať...ja ich môžem podporiť mojimi 

vedomosťami akoby z tých celonárodných alebo štátnych politík, a dobrou znalosťou tých 

procesov. Ony ma môžu podporiť tou svojou dobrou znalosťou praxe... (o4) 

Po technickej stránke, v záujme zefektívnenia spolupráce vyvstala popri riadnom stretávaní sa 

aj požiadavka pravidelného používania technológií (telekonferencie).  

3.6.5 Stratégie úspešného presadzovania problematiky násilia páchaného na 

ženách, aj v kontexte procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského 

dohovoru  

Pre podporu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru je viac než potrebné vyvíjať 

úsilie na získanie podpory verejnosti a ďalších aktérov; to znamená uplatňovať také postupy, 

ktoré by verejnosti a všetkým ďalším aktérom umožnili získať základný prehľad 

a porozumenie pre problematiku rodovej rovnosti, ženských práv a s tým súvisiacu 

problematiku násilia páchaného na ženách a umožnili aktívne vstúpiť do procesov podpory 

ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru. Vzhľadom na kontext, v akom sa 

ženskoprávne organizácie nachádzajú (tlak konzervatívnych skupín, náročné procesy tvorby 

verejných politík), je potrebné zvažovanie účinných foriem prezentácie témy a jej 

presadzovania.  

Všetky zvolené stratégie prezentovania a presadzovania témy rodovej rovnosti a ňou 

prepojenej problematiky násilia páchaného na ženách sa odvíjajú od cieľových skupín. 

Cieľovými skupinami presadzovania problematiky rodovej rovnosti, ženských práv a násilia 

páchaného na ženách sú:  

- rozhodovatelia (tvorcovia verejných politík) a vykonávatelia politík 

- široká i odborná verejnosť.  

Všetky organizácie sa zhodne vyjadrili v prospech prezentácie problematiky rodovej rovnosti, 

ženských práv i násilia páchaného na ženách na forme, ktorá je citlivá v zobrazovaní ženy, 

neinvazívna voči recipientovi, rešpektujúca ľudskú dôstojnosť.  
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Vo vzťahu k typom aktivít, ktoré napomáhajú presadzovať uvedenú problematiku, 

organizácie zdôraznili, že by sa mali vyhýbať stratégiám, ktoré používa protistrana a ktoré 

ony samy pociťujú ako nátlakové, zastrašujúce, znevažujúce, manipulujúce a jednostranné. Za 

zmienku stojí aj zvažovanie toho, ako reagovať práve na takéto formy nátlaku.  

...zo strany ľudí, ktorí sa snažia presadzovať problematiku rodovej rovnosti do verejného 

diskurzu, robíme chybu, keď priveľmi na to reagujeme. ... práve touto cestou sa ich podarilo 

posilňovať. Si myslím, že by sme mali veľmi, veľmi zvažovať, kedy vôbec reagovať, ako a na 

akom fóre. ... My mimovládky máme tú výhodu, že si to môžeme dovoliť do istej miery. Ale tiež 

by sme asi sa mali pozrieť, že teda do akej a s kým vlastne diskutujeme a prečo. Lebo ja teda 

radšej budem možno v Univerzitnom pastoračnom centre sa baviť o liste biskupov, so 

skupinou študáckou nejakou. Možno že je šanca, že dvaja ľudia si uvedomia, že to nie je 

celkom korektné vlastne vyzývať v kostole k nenávisti. (o1)  

...sa zdá, že by sme nemali robiť toto isté, zatiaľ si všímam, že tiež sa tak snažíme, lebo potom 

to tu bude také hrozné zlé, zanikne nám demokracia a bla, bla,bla. A robíme vlastne tú istú 

robotu, vlastne sa argumentuje šírením strachu. A mne sa zdá, že oveľa lepšie by mohlo 

zafungovať z praxe, nejako tak masovejšie z praxe, povedzme že so študentami, že oveľa 

lepšie je treba ukázať, že nie čoho sa je treba báť, ale z čoho sa treba tešiť. Vlastne oproti 

tomu strachu, ponúknuť radosť. (o2) 

Možno by som sa vyhla, takej veľmi agresívnej kampani, nič nehovoriacej a na takej 

celonárodnej úrovni, hlavne, keď sú všelijaké bilbordy, neobsažne a nejasne čosi vysvetľujú. 

Toto sa mne nie veľmi páči. ...myslím, že niektoré tie veľké kampane sú príliš drahé a 

pomerne cena výkon je nie príliš priaznivý a niekedy sa dá za menej peňazí dosiahnuť viac, 

takou výchovnou prácou so študentmi. (o5) 

Keďže snahou ženskoprávnych organizácií je získať pre svoje angažovanie sa v prospech žien 

čo najväčšiu podporu verejnosti, jedným z krokov je vyhnúť sa diferencovaniu podľa 

kategórií. Násilie páchané na ženách je univerzálne prítomným javom a preto by mala byť aj 

logika prezentácie univerzálna, nekategorizujúca, integrujúca a solidárna.  

...aby to nebolo o my a oni, a proti a tak, ale aby to bolo proste ešte o niečom inom. (o1) 

Z hľadiska rozsahu, organizácie vyjadrili preferencie podieľať sa na príprave a realizácii 

podujatí komunitného, nanajvýš regionálneho charakteru, čo vo veľkej miere zodpovedá 

úrovni ich pôsobenia. Uvedomujú si, že aktivita formátu celonárodnej kampane je prípravou 
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aj finančne značne náročná. Rozsahom nie veľký komunitný charakter aktivít by mal cieliť na 

scitlivenie recipientov aktivity na problematiku rodovej rovnosti a ženských práv, posilnenie 

ich solidarity a účasti.  

Smerom k verejnosti najmä laickej, si myslím, že stále zohráva najdôležitejšiu rolu, myslím, 

taká tá základná senzitivizácia problematiky násilia a rodovej rovnosti. ...oveľa dôležitejšie je 

naozaj proste ísť tým smerom, že primárne, aktívne brániť obviňovaniu obetí. Posilňovať tú 

základnú senzitivitu a proste pracovať s tými problémami, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. 

(o1)  

Praktické skúsenosti organizácií hovoria v prospech používania konkrétnych príkladov vo 

vysvetleniach mechanizmov rodovej nerovnosti, ktoré dopĺňajú vyššie spomenuté princípy 

citlivého zobrazenia, neinvazívneho oslovenia a rešpektu.  

...ukázalo sa mi, že ak argumentuje príliš odborne v diskusiách strácate pozornosť, že naozaj 

argumentácia s používaním príkladov konkrétnych zo života,  s ktorými sa ľudia môžu 

stotožniť je efektívna. ...Mne sa ukázalo, že keď napríklad hovorím o probléme rodovej 

rovnosti vo výchove a vzdelávaní, tak konkrétne príklady zo školského života, z praxe ako v 

školskej triede fungujú, a  lebo sú to veci, ktoré si každý dokáže predstaviť. (o2) 

Čo sa týka toho Istanbulu si myslím, že by bolo veľmi efektívne, nejak sprostredkovať ľuďom, 

aj mužom aj ženám, to ako to môže pozitívne fungovať. Proste otvára zase tá rodová rovnosť 

nejaký nový svet aj pre tých mužov, že oni sa môžu dostať do tej sféry, napríklad rodičovstva, 

omnoho viac ako ženy. Rozhodne by som sa pokúšala ako príklad dobrej praxe prezentovať, 

prezentovať príklady či už na Slovensku alebo v zahraničí, kde funguje rodová rovnosť reálne 

v praxi. Či už teda na tej súkromnej rovine, keď som spomínala to rodičovstvo alebo aj v 

oblasti práce a profesionálneho života, kde existuje, ja neviem, ja sa týmto veľmi nezaoberám, 

ale určite musí existovať, proste firmy, kde je nie je rozdiel či už v platovom alebo v 

podmienkach, ktoré sa vytvárajú zamestnancom alebo zamestnankyniam. Kde to naozaj 

proste funguje aj pozitívne... (o5) 

Z perspektívy aktivít, organizácie vymenovali viaceré overené aktivity, ktoré vnímali ako 

úspešné. Vychádzali pritom zo skúseností z realizácie vlastných scitlivovacích aktivít 

zameraných na primárnu prevenciu násilia páchaného a ženách.  Miestom týchto aktivít boli 

buď vzdelávacie inštitúcie (školy, univerzity) alebo vybraný verejný priestor. Išlo o tieto 

aktivity:  
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- besedy na školách určené pre mladých ľudí  

- verejné workshopy určené pre verejnosť 

- vzdelávacie stretnutia na relevantných úradoch a inštitúciách  

- prezentácia problému formou publikovania v regionálnej tlači  

- vzdelávacie tréningy pre vybrané okruhy ľudí (široká, odborná verejnosť) 

- vzdelávacie tréningy budúcich trénerov.  

Celou podstatou prezentovania a presadzovania problematiky rodovej rovnosti, ženských práv 

a násilia páchaného na ženách je namiesto presviedčania voliť cestu vysvetľovania 

a ukazovania príkladov.  

myslím si, že toto bola dobrá stratégia. Že jednoducho hovoriť vždy o tom, odspodu hovoriť 

tým ľuďom. A oni možno sa to stratí, niekto sa otočí a ide. Ale ja mám ako osobná moja 

skúsenosť je, že veľa ľudí mi povedalo, ale toto je naozaj tak. Proste toto je dobrá vec 

a naozaj, prečo ženy musia toto zažívať alebo prečo sa tí muži tak a tak správajú. Proste 

stretla som sa s veľa pozitívnymi reakciami na to, že. Ale hovorte o tom a robte túto tému 

a problematiku. Čiže toto podľa mňa bola taká pozitívna vec. Hovoriť o tom a neprestať. (o6) 

Záver  

Ženskoprávne organizácie pôsobiace v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na 

ženách, ktoré sa chápe ako rodovo podmienené násilie, sú organickou súčasťou ženského 

hnutia. V dôsledku priamej skúsenosti s rôznymi formami násilia, ktoré ženy zažívajú vo 

svojich životoch, sú silným hlasom tých žien, ktoré okolím i spoločnosťou ostávajú 

nevypočuté. Spolu s ostatnými ženskoprávnymi organizáciami sa zasadzujú za dôsledné 

dodržiavanie a ochranu ľudských práv žien, pričom k tomu vyzývajú všetkých kľúčových 

aktérov.  

V centre pozornosti tejto analýzy boli ženskoprávne feministické organizácie, ktoré pôsobia 

na Slovensku v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, ktoré pri svojej 

práci dôsledne uplatňujú feministické princípy a princípy rodovej rovnosti. Znamená to, že 

v každom bode interného fungovania v rámci organizácie ako aj v rámci externého pôsobenia 

smerom na verejnosť, spolupracujúcich aktérov či cieľové skupiny, uplatňujú zásady 

stránenia, akceptácie, posilňovania a solidarity. Prierezovo uplatňujú a preverujú univerzálne 

princípy potrebné pre dôstojné ľudské spolužitie.  
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V snahe pozitívne ovplyvňovať postoje verejnosti i verejné politiky zamerané na ženy, 

ženskoprávne organizácie vyvíjajú veľa úsilia v mobilizácii a získavaní rôznych typov 

zdrojov. V predkladanej analýze sme sa venovali popisu situácie ženskoprávnych organizácií 

z pohľadu toho, akými finančnými prostriedkami disponujú. Dôvody, prečo sme sa rozhodli 

zaoberať popisom finančnej situácie ženskoprávnych organizácií, sú nasledujúce:  

- financie sú jedným z netriviálnych prostriedkov pre úspešné fungovanie a rozvoj 

ženskoprávnych organizácií; dostatok finančných prostriedkov im umožňuje úspešne 

napĺňať svoju misiu a rad špecifických cieľov, inými slovami budovať efektívne 

stratégie v prospech žien;  

- ženskoprávne organizácie realizujú množstvo vysoko odborných a špecializovaných 

činností, od vzdelávacích aktivít, advokovanie, monitoring a watchdog, cez 

poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy; realizácia týchto činností si vyžaduje 

vysokú kvalitu, aj vzhľadom na zodpovednosti pociťované voči cieľovým skupinám; 

kvalita odborných  výstupov a úkonov ženskoprávnych organizácií si zaslúži náležité 

ocenenie a istotu, premietnutú konkrétne do reálneho finančného krytia potrieb 

organizácií tak, ako je to bežné v iných sektoroch (súkromný a najmä verejný sektor, 

ktorý z činnosti ženskoprávnych organizácií dlhodobo profituje).  

Prostredníctvom analýzy situácie ženskoprávnych organizácií sme zistili:  

- ženskoprávne organizácie sú kapacitne poddimenzované, čo má vplyv na možnosti 

plne realizovať programy a aktivity organizácie;  

- úroveň personálnych kapacít ženskoprávnych organizácií neumožňuje primeraný 

rozvoj a rast organizácií v strednodobom ani dlhodobom časovom horizonte; 

v dôsledku nízkeho počtu priamo v organizácii (organizáciou) zamestnaných osôb 

nedochádza k špecializácii pracovných pozícií (kumulovanie pracovných pozícií); 

- ženskoprávne organizácie nedisponujú dlhodobými, viacročnými grantmi plne 

zameranými na ich inštitucionálny a organizačný rozvoj; poskytovanie 

inštitucionálnych grantov je limitované na niekoľko donorov, ktorí nedokážu plne 

pokryť potreby ženskoprávnych organizácií; na jeden rok viazané,  projektovo 

motivované finančné prostriedky neumožňujú ich primeraný rozvoj; organizácie 

fungujú v tzv. móde prežitia (survival logic), teda z roka na rok, bez dlhodobej 

perspektívy finančného zabezpečenia.  

Z perspektívy mobilizácie finančných zdrojov pre ženskoprávne organizácie sa javí ako 

potrebné plne zabezpečiť inštitucionálny rozvoj ženskoprávnych organizácií prostredníctvom 
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efektívnych mechanizmov z nezávislých, resp. nezávisle administrovaných zdrojov. V tomto 

smere kľúčovú úlohu zohrávajú štátne a verejné inštitúcie a ich grantové, resp. dotačné 

mechanizmy. V smere k ženskoprávnym organizáciám odporúčame prehodnotiť objemy 

finančnej podpory, smerom k posilneniu ich dlhodobej udržateľnosti a autonómie. Ako 

argumentujeme vyššie, ženskoprávne organizácie ako významné subjekty občianskej 

spoločnosti a neziskového sektora sú rovnocenným partnerom štátu a verejného sektora vo 

vytváraní podmienok pre kvalitnejší život žien, podmienok, v ktorých môžu využívať svoje 

práva, a realizovať svoj potenciál.  

Z pohľadu perspektívy ženskoprávnych organizácií sa ako dôležité javí popri individuálnom 

získavaní finančných prostriedkov vytvárať podmienky pre spoločnú mobilizáciu finančných 

prostriedkov pre spoločné projekty ženskoprávnych organizácií. To si vyžaduje posilňovanie 

sa v sieťovaní ako nástroji určenom pre vzájomnú výmenu informácií a intra- aj 

intergeneračnú výmenu poznatkov a skúseností. Sieťovanie je významným krokom smerom 

k posilňovaniu kolektívneho hlasu ženskoprávnych organizácií a ich verejného vplyvu.  

Z pohľadu zberu dát sa ako dôležité javí pravidelný zber dát o situácii a stave ženskoprávnych 

organizácií.  

Na uvedený rámec záverov a z nich vyplývajúcich odporúčaní nahliadame v kontexte 

celospoločenskej potreby ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 

a domácemu násiliu a boji proti nemu - Istanbulský dohovor. Keďže v ňom zakotvené 

odporúčania sú v zhode s požiadavkami, ktoré explicitne pramenia zo skúmania situácie 

ženskoprávnych organizácií, je preto ratifikácia Istanbulského dohovoru vládou Slovenskej 

republiky naším najzásadnejším odporúčaním.  
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4 Rodovo podmienené násilie a LGBTI 

Andrej Kuruc 

Jednou z tém, ktoré sa vzťahujú na skupinu LGBTI ľudí je tiež téma násilia, a to či už ide 

o homofóbne a transfóbne činy z nenávisti, alebo násilie v samotných gejských a lesbických 

vzťahoch. Ohrozenou skupinou sú špecificky transrodoví ľudia a lesbické ženy. 

Rodové stereotypy, teda  všeobecné presvedčenia a očakávania o tom, ako by sa mali 

správať ženy a ako muži, zasahujú aj gejov, lesby, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych ľudí. Deje sa tak preto, lebo práve stereotypy v sebe zahŕňajú presvedčenie, 

že muži a ženy musia byť zásadne odlišní práve preto, aby sa vzájomne dopĺňali. Množstvo 

gejov a lesieb nezapadá do tradičných schém maskulinity a femininity, a aj kvôli tomu sa 

stávajú obeťami rodovo podmieneného násilia, či už doma, alebo vo svojom okolí. Tento 

stereotyp napríklad tiež vylučuje možnosť rovnocenných a hodnotných vzťahov medzi ľuďmi 

rovnakého pohlavia, ktoré sú však pre inak sexuálne orientovaných ľudí každodennou realitou 

ich partnerských vzťahov, a môže viesť aj k násiliu v rámci nich. 

Podobne, transrodoví a intersexuálni ľudia, ktorých rodová identita (teda vnútorne cítenie 

sa byť ženou, alebo mužom resp. sa nedajú zaradiť) nie je v súlade s pohlavím, ktoré im bolo 

pripísané pri narodení, zažívajú silu rodových stereotypov na vlastnej koži. Keďže sa cítia byť 

opačný pohlavím, tak sa aj podľa toho správajú, obliekajú, čo nie je v súlade s tradičnými 

rodovými predstavami.  Práve preto sú veľmi často  obeťami násilia a ich vplyv sa prejavuje 

aj v ich partnerských vzťahoch. Znamená to, že aj tieto formy násilia je potrebné 

zviditeľňovať a riešiť v kontexte prevládajúcej nerovnosti medzi ženami a mužmi, 

existujúcimi rodovými stereotypmi, rodovými  rolami a diskrimináciou a vytvoriť tak 

predpoklady pre adekvátne reakcie a opatrenia týkajúce sa tohto zložitého javu. 

Problematika násilia páchaného na LGBTI ľuďoch je na Slovensku doposiaľ neviditeľný 

a neriešený problém, o to viac v kontexte domáceho násilia, násilia v intímnych vzťahoch, 

či rodovo podmieneného násilia. Na Slovensku neexistujú relevantné štúdie na túto tému 

a problém násilia na LGBTI ľuďoch sa rieši v odbornej verejnosti a v organizáciách  

poskytujúcich služby obetiam násilia, ako aj v  organizáciách venujúcich sa ľudským právam 

LGBTI ľudí, len okrajovo. S ohľadom na príčiny a dôsledky násilia však ide aj v tomto 

prípade o rodovo podmienené násilie, ktoré je motivované túžbou potrestať osoby, ktoré 
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„vzdorujú“ rodovým normám. Celkovo v kontexte Slovenska ide o citlivú problematiku, ktorú 

treba riešiť tak, aby nebola zneužitá pri procese zrovnoprávňovania LGBTI ľudí.  

4.1 Istanbulský dohovor jeho vzťah k problematika násilia LGBTI ľudí 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji 

proti nemu (Istanbulský dohovor), vzťahuje svoje viaceré články k tejto skupine ľudí 

a zaraďuje medzi dôvody nediskriminácie aj sexuálnu orientáciu a  rodovú identitu.
106

 Článok 

4
107

 Istanbulského dohovoru o , hovorí o základných právach, rovnosti a nediskriminácii 

a uvádza: „Implementácia opatrení v dohovore zo strany členských štátov, najmä opatrení za 

meraných na práva obetí, má byť zabezpečená bez diskriminácie založenej na akomkoľvek 

dôvode, ako je pohlavie, rod, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné 

zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, 

rodová príslušnosť, sexuálna orientácia, rodová identita, vek, zdravotný stav, zdravotné 

postihnutie, manželský stav, postavenie migranta alebo utečenca alebo iné postavenie“.  

Dohovor priamo konštatuje vo svojom výklade, že gejovia, lesby a bisexuálni ľudia,  

ktorí sú obeťami domáceho násilia sú často vylúčení a vylúčené z podporných služieb z 

dôvodu ich sexuálnej orientácie. Ešte väčší problém môžu mať transrodové osoby,  ktoré 

nezodpovedajú tomu, čo spoločnosť začleňuje do kategórie „muž“ alebo „žena“.
108

 

Okrem zákazu diskriminácie dohovor hovorí aj o pozitívnych opatreniach na zabezpečenie 

toho, aby preventívne opatrenia výslovne riešili a zohľadňovali potreby zraniteľných osôb. 

Páchatelia si často vyberajú za obete takéto osoby, pretože vedia, že z dôvodu ich situácie je 

menej pravdepodobné, že budú schopné  brániť sa alebo požadovať o prešetrenie trestného 

činu a iné formy odškodnenia. Medzi zraniteľné osoby zahŕňa aj LGBTI ľudí, ako napríklad  

osoby nakazené vírusom HIV.
109

 

                                                 
106

 Výrazne k tomu prispela aj judikatúra  Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý uplatnil článok 14 na dôvody 

diskriminácie, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto ustanovení (napr. rozsudok z 21. decembra 1999 v 

prípade Salgueiro da Silva Mouta proti Portugalsku). Pozri viac: http://prison-education.oad.sk/sk/text3.pdf s. 16 

107 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence   

Rada Európy, 2011 37 s. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-

violence/convention/Convention%20210%20English.pdf 
108

Dohovor rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu 

a o boji proti nemu – výkladové stanovisko bod 53  
109

Tamtiež bod 87 

http://prison-education.oad.sk/sk/text3.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf
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Ďalej uvádza, že „pri zabezpečovaní rodovo citlivej interpretácie všetkých oblasti dohovoru 

zmluvné strany môžu, ak si tak želajú, rozšíriť výklad na jednotlivcov, ktorí sú gejovia, lesby, 

bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia, ktorí môžu taktiež čeliť určitým formám rodovo 

podmieneného prenasledovania a násilia.“
110

 

4.2 Iné ľudsko-právne dokumenty s dosahom na problematiku násilia 

Vo všeobecnosti medzinárodné právo  zakazuje kriminalizáciu rovnako pohlavného 

správania a iných foriem diskriminácie voči lesbám, gejom, bisexuálnym a transrovým 

ľuďom. Monitorovacie mechanizmy Všeobecnej deklarácie ľudských práv definovali rámec 

pojmu „pohlavie“ (sex) ako zahŕňajúce aj sexuálnu orientáciu. Výbor OSN pre ľudské práva 

rozhodol v roku 1994 v prípade Toonen v. Austrália“, že odporúčania v článku 2, paragraf 1 

a článku 26 treba brať ako zahŕňajúce sexuálnu orientáciu.
111

 Výbor OSN pre ekonomické, 

sociálne a kultúrne práva zahrnul sexuálnu orientáciu medzi zakázané dôvody diskriminácie 

v ich Všeobecnom odporúčaní č. 20.
112

 Tiež je to zahrnuté v interpretácii Všeobecného 

odporúčania č. 4 k zdraviu
113

. Výbor CEDAW priamo zdôraznil vo svojom Všeobecnom 

odporúčaní č. 28, že diskriminácia žien na základe pohlavia a rodu je jednoznačne spojená aj 

s inými faktormi, ktoré ovplyvňujú ženy, medzi inými aj sexuálna orientácia a rodová 

identita. Výbor CEDAW v ňom vyzval členské štáty, aby rozpoznali tieto viacnásobné formy 

diskriminácie a riešili negatívny dopad diskriminácie založenej na statusoch týchto žien.
114

 

Oboje môže byť rodovo podmienené. Podľa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v 

Európe (OBSE) homofóbne trestné činy z nenávisti sú charakterizované vysokou mierou 

krutosti a brutality.
115 

Násilne činy na gejoch sú často ospravedlňované tým, že útok na nich je 
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Tamtiež bod 313 
111

Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994) dostupné na: 

http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/vws488.htm 
112

GENERAL COMMENT No. 20  Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of 

the  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) dostupné na: 

http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html 

113Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 4, The right to adequate housing 

(Sixth session, 1991), U.N. Doc. E/1992/23, annex III at 114 (1991), reprinted in Compilation of General 

Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. 

HRI/GEN/1/Rev.6 at 18 (2003). Dostupné na: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm4.htm 
114

General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dostupné na: 

http://www.refworld.org/docid/4d467ea72.html 

115“Hate crime in region OSCE – incidensts and responses, Annual report for 2006, OSCE/ODIHR dostupné 

na:  
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bežný v ich rovesníckej skupine a prostredníctvom toho získa násilník vyšší status 

a akceptáciu medzi jeho priateľmi.
116

 

Podľa Jogjakartských princípov
117

, ktoré prijala skupina ľudsko-právnych odborníčok 

a odborníkov s cieľom zadefinovať ľudské práva LGBTI ľudí sa v rámci princípu 5 Právo na 

osobnú bezpečnosť definuje toto právo ako: „Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu 

či rodovú identitu, majú právo na osobnú bezpečnosť a ochranu štátom pred násilím alebo 

telesnou ujmou spôsobenou štátnymi orgánmi, jednotlivcami alebo skupinami.“ Tiež 

stanovuje pre štáty, že:  

a) prijmú všetky potrebné policajné a ďalšie opatrenia na predchádzanie  všetkým formám 

násilia a obťažovania, ktoré súvisia so sexuálnou orientáciu a rodovou identitou a na 

ochranu pred nimi, 

b) prijmú všetky potrebné legislatívne opatrenia na uloženie  primeraných trestov za 

násilie, vyhrážanie násilím, podnecovanie k násiliu a súvisiace obťažovanie z dôvodu 

sexuálnej orientácie či rodovej identity človeka alebo skupiny ľudí vo všetkých 

oblastiach života vrátane rodiny, 

c) prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie  opatrenia, aby zabezpečili, 

že sexuálna orientácia či rodová identita  obete nebude slúžiť ako odôvodnenie, 

ospravedlnenie alebo zľahčovanie takého násilia, 

d) zabezpečia dôkladné vyšetrenie spáchaného násilia a po zistení  príslušných dôkazov 

stíhanie, odsúdenie a riadne potrestanie  zodpovedných osôb, ako aj primerané nápravné 

opatrenia a náhrady škôd vrátane odškodnenia obetiam, 

e) uskutočnia kampane na zlepšovanie informovanosti zamerané na  širokú verejnosť, ako 

aj na skutočných alebo potenciálnych páchateľov násilia, aby sa čelilo predsudkom 

vedúcim k násiliu, ktoré súvisí so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.“ 

4.3 Formy násilia páchanom na LGBTI ľuďoch 

Téma násilia na LGBT ľuďoch môžeme konceptualizovať do troch oblastí: 

                                                 
116Hate crime laws. A practical guide. OSCE/ODIHR 2009 dostupné na: 

http://www.osce.org/odihr/36426?download=true 
117

Jogjakartské princípy. 6.9. novembra 2006 dostupné na: http://www.eeagrants.sk/data/att/1829_subor.pdf 
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4.3.1 Trestné činy z nenávisti a verbálne nenávistné prejavy namierené proti 

LGBTI ľuďom  

Trestné činy z nenávisti (z angl. hate crime) sa vzťahujú  k fyzickému, alebo verbálnemu 

útoku na osobu, ktorý je motivovaný predsudkom vo vzťahu k tejto osobe, kvôli jej osobnej 

charakteristike, v tomto prípade kvôli jej sexuálnej orientácii, alebo rodovej identite. Ide o 

fyzické násilie, zneužívanie, obťažovanie na základe skutočnej, alebo vnímanej sexuálnej 

orientácie a/alebo rodovej identity.  

Verbálne nenávistné prejavy (z angl. hate speech) sú výroky, alebo verejné vyjadrenia, ktoré 

šíria, podnecujú, podporujú, alebo ospravedlňujú nenávisť, predsudky, 

homofóbiu/bifóbiu/transfóbiu a diskrimináciu vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Je založený na 

nenávisti a netolerancii vo vzťahu k inakosti. Ide o nenávistné prejavy aj na internete 

a v nových médiách (facebook).
118

 

Podľa prieskumu FRA
119

 sú na Slovensku veľmi časté, alebo časté vyjadrenia nenávisti 

a averzie vo vzťahu k LGBT ľuďom v 43%,  útočné rozprávanie o LGBT ľuďoch v 41%, 

vtipy o LGBT ľuďoch v 46%,  útoky a obťažovanie v 36% .  

Vďaka novelizácii trestného zákona v roku 2013 pri výpočte priťažujúcich okolností120 

trestný zákon radí medzi osobitné motívy aj spáchanie trestného činu  z nenávisti pre sexuálnu 

orientáciu. Nezahŕňa však rodovú identitu, ktorá sa vzťahuje na transrodové a intersexuálne 

osoby, ktoré sú veľmi častými obeťami trestných činov z nenávisti.  

Verbálne nenávistné prejavy voči LGBTI ľuďom legislatíva SR špecificky neupravuje. 

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy v oblasti ochrany bezpečnosti a boju proti 

násiliu na LGBTI ľuďoch sa dajú zhrnúť nasledovne
121

: 

 zabezpečiť efektívne, bezodkladné a nestranné vyšetrenie ohlásených trestných činov 

a ostaných prípadov, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že sexuálna orientácia alebo 

rodová identita obete sú pohnútkou pre páchateľa, 

 zabezpečiť, aby pri určovaní sankcií bol motív spojený so sexuálnou orientáciou alebo 

rodovou identitou braný do úvahy ako priťažujúca okolnosť,  

                                                 
118

 Rada Európy 2011. Boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity, Štandardy 

Rady Európy Rada Európy, jún 2011 dostupné na:  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/LGBT_en.pdf 
119

 EU LGBT survey results at glance. FRA, 2013 dostupné na: http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt 

survey-results-at-a-glance_en.pdf 
120

 Výpočet priťažujúcich okolností Trestný zákon uvádza v § 140   
121

Odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov členským štátom o opatreniach v boji s diskrimináciou na 

základe sexuálnej orientácie a rodovej identity dostupné na:  http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/7468.rtf 
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 prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že obete a svedkovia zločinov z nenávisti 

súvisiacich so sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou, ale aj ostaných činov 

motivovaných nenávisťou boli povzbudzovaní oznamovať tieto zločiny a prípady, 

  všetky orgány činné v trestnom konaní, vrátane súdov majú mať potrebné znalosti 

a schopnosti na identifikáciu takýchto zločinov a poskytnúť primeranú pomoc 

a podporu obetiam a svedkom,  

  prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili bezpečnosť a dôstojnosť všetkých osôb vo 

väzení alebo osôb zbavených slobody iným spôsobom vrátane LGBT ľudí, a najmä 

prijať opatrenia na ochranu pred fyzickým násilím, znásilnením a ostanými formami 

sexuálneho zneužívania, či už spáchaných ostatnými osobami zbavenými slobody alebo 

personálom, 

 zabezpečiť, aby boli zhromažďované a analyzované relevantné údaje o počte a povahe 

prípadov diskriminácie a intolerancie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej 

identity, a najmä o „zločinoch z nenávisti” a nenávisťou motivovaných činoch 

súvisiacich so sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou, 

  prijať primerané opatrenia na boj proti všetkým formám vyjadrenia vrátane v médiách 

a na internete, ktoré by mohli byť odôvodnene chápané ako majúce tendenciu 

podnecovať, rozširovať a propagovať nenávisť a iné formy diskriminácie LGBTI ľudí, 

„nenávistný prejav“ by mal byť zakázaný a v prípade, že sa vyskytne, verejne odsúdený, 

 zvýšiť povedomie o povinnosti štátnych orgánov a inštitúcii na 

všetkých úrovniach zdržať sa vyjadrení, predovšetkým do médií, ktoré by mohli byť 

odôvodnene chápané ako ospravedlňujúce takúto formu nenávisti alebo diskriminácie, 

 verejní činitelia a ostatní predstavitelia štátu by mali byť motivovaní 

k podporovaniu tolerancie a dodržiavania ľudských práv LGBTI ľudí, kedykoľvek prídu 

do kontaktu s kľúčovými predstaviteľmi širokej verejnosti, vrátane médií, športových 

organizácií, a cirkví a náboženských spoločností. 

Prekážky a problémové oblasti pri riešení násilných činov namierených proti LGBTI ľuďom 

môžme zhrnúť do nasledovných bodov:  

 chýba opora v zákone najmä čo sa týka rodovej identity a verbálnych nenávistných 

prejavov, 

 neexistuje zatiaľ monitoring nenávistných incidentov vo vzťahu k LGBTI ľuďom zo 

strany štátnej správy, 



125 

 

 strach LGBTI ľudí podobné incidenty hlásiť kvôli prístupu orgánom činným v trestnom 

konaní, 

 neexistuje možnosť ako zamedziť šíreniu homofóbnych výrokov zo strany okolia 

a verejných predstaviteľov, 

 špecifické služby na riešenie traumy sú málo dostupné resp. chýba viac 

špecializovaných zariadení a zariadenia poradenských a psychologicách služieb 

o problematike sie sú informované.  

4.3.2 Domáce násilie páchané na LGBTI ľuďoch zo strany vlastnej rodiny a 

komunít 

LGBTI ľudia sú  často objektom násilia zo strany vlastných rodín či komunít, ak ich 

neheterosexualita prekračuje dogmy vlastné ich rodine alebo komunite.  

Dokazuje to aj prieskum, v rámci ktorého zažívali LGBT ľudia vo vzťahoch s druhými ľuďmi 

v spoločnosti negatívne dôsledky: 
122

54% jeho respondentov a repsondentiek  vnímalo 

predsudky, v 49% vnímali nevhodné poznámky, nadávky, 29% malo problémy s rodičmi, 21 

% vnímalo neznášanlivosť, nenávisť, 9% bolo sociálne izolovaných, nemali priateľov, nikto 

sa s nimi nechcel rozprávať, 8% malo problémy so spolužiakmi, 6% bolo fyzicky 

napadnutých, 5% malo problémy v práci a 4% vnímali zlé zaobchádzanie.  

Dohovor zameraný na predchádzanie násilia páchanom na ženách a domácemu násiliu a boj 

proti nim definuje
123

 domáce násilie ako „všetky akty fyzického, sexuálneho, 

psychologického, alebo ekonomického násilia, ktoré sa vyskytuje v rámci rodiny, alebo 

domácnosti, alebo medzi predchádzajúcimi, alebo súčasnými manželmi, alebo partnermi, 

nezávisle na tom, či páchateľ/ka býva spolu, alebo nebýva spolu s obeťou.“  

To znamená, že sa týka aj domácností, kde  sú LGBTI ľudia zneužívaní, či už zo strany 

rodičov, súrodencov, alebo partnerov/partneriek. Rodovo podmienené násilie voči ženám 

tento dohovor definuje ako „násilie, ktoré je namierené voči žene, pretože je žena, alebo ktoré 

ovplyvňuje ženy nepomerne viac“. V kontexte sexuálnej orientácie a rodovej identity osobitne 

ohrozenou skupinou sú práve  lesby a transrodové ženy, pretože pri nich dochádza ku 
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kumulácii ohrozenia aj s ohľadom na rodovú nerovnosť pohlaví a mocenských vzťahov vo 

vnútri rodiny a širšej spoločnosti. Celkovo dochádza k násiliu u tých ,u ktorých rodové 

prejavy nie sú v súlade s tradičnými rodovými stereotypmi.  

Prekážky a problémy riešenia tejto oblasti: 

 strach nahlásiť rodičov, súrodencov, 

 emocionálne vydieranie, zakazovanie zverejňovania LGBTI identity, 

 fyzické útoky neriešené políciou,  

 hrozba vyhodením z domu, ekonomické násilie a nemožnosť ísť niekam po vyhodení 

z domu, nie sú špecifické zariadenia,   

 násilná liečba, neadekvátne služby, 

 rodinné tabu, neochota oznamovať, udávať svojich blízkych.   

4.3.3 Násilie v párových vzťahoch LGBTI ľudí  

Domáce násilie je definované aj ako vzorec správania využívaný jedným partnerom/kou 

(tyran, alebo zneužívateľ) s cieľom uplatňovať ho na a udržiavať kontrolu nad inou osobou 

(obeť) tam kde existuje intímny a/alebo závislý vzťah.
124

 Pôvodná konceptualizácia 

domáceho násilia nebrala do úvahy násilie, ktoré sa vyskytuje v rovnako pohlavných pároch. 

Pojem „domáce násilie“ sa zmenil na termín násilie v intímnych vzťahoch, čiastočne aj pre 

rozpoznanie násilia v rovnako pohlavných vzťahoch. Násilie na gejských a lesbických 

intímnych partneroch a partnerkách  je rovnaké, ako zažívajú heterosexuálne ženy. Experti 

a expertky veria, že domáce násilie sa vyskytuje aj v komunite lesieb, gejov, bisexuálnych 

a transrodových ľudí s rovnakou frekvenciou a závažnosťou ako v heterosexuálnej 

komunite.
125

 Dlhá  história spoločenského rasizmu, sexizmu, homofóbie a transfóbie bráni 

LGBTI obetiam domáceho násilia hľadať pomoc u polície, orgánov činných v trestnom 

konaní, u súdnej moci zákonného systému kvôli strachu z diskriminácie, alebo predsudkov. 

Domáce násilie v lesbických a gejských vzťahoch nebolo oblasťou výskumu. Nedávno sa 

najmä v amerických výskumoch začali zaoberať problematikou násilia v rovnakopohlavných 

vzťahoch vo všeobecnosti, ako aj špecificky so zameraním, na gejov alebo lesbické ženy. 

Tiež sa vzťahuje na zneužívanie rovnako rodových vzťahov. Transrodoví  a bisexuálni ľudia 
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môžu zažívať násilie rôznymi spôsobmi a musia sa vyrovnávať s rôznymi prekážkami, čo sa 

týka dostupnosti služieb.  Pre gejov a niektoré lesby, ktoré žijú s HIV, alebo AIDS sa 

vzťahujú špecifické formy zneužívania, pre ktorých zverejnenie, že majú AIDS môže byť 

dvojnásobnou hrozbou. 

Merrill
126

 (1996, s.12) zdôraznila 4 bežné mylné predstavy o domácom násilí: 

1. Prepuknutie domáceho násilia u gej mužov je logické (pretože, muži resp. väčšina má 

sklony k násiliu), ale lesbické domáce násilie neexistuje (pretože ženy nemajú sklony 

k násiliu). 

2.  Násilie na rovnako pohlavnom partnerovi/ke nie je tak závažné, ako keď žena je 

zneužívaná mužom. 

3. Pretože partneri/ky sú rovnakého rodu, je to vzájomné zneužívanie, pričom každý pácha 

násilie a dostáva rovnako. 

4. Násilník musí byť muž, alebo butch lesba a obeť musí byť žena, alebo feminínna 

podobne ako je to v heterosexuálnych vzťahoch. 

Tieto mylné predstavy ,odvodené z homofóbnych predpokladov, môžu prispievať k izoláciu 

gejov a lesieb maskovaním reality domáceho násilia v rovnako pohlavných vzťahoch 

a umiestňujú zneužívanú osobu do kontinuálneho rizika.  

Podobne ako pri násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch je:  

 Psychické zneužívanie  je najbežnejšie. 

 Fyzické a sexuálne násilie sa vyskytuje spolu s ním. 

 Násilie, ktoré je priebežné, je viac časté a ťažké. 

 Viac sa vyskytuje medzi mladšími ľuďmi (pod 40 rokov veku).  

 Žiadna rasa, etnicita, trieda, alebo sociálno-ekonomický status nie sú imúnne.  

Ale v rámci násilia u rovnakopohlavných párov  sú tu isté dôležité rozdiely
127

:   

Percento žien, ktoré zažívajú násilie v intímnych vzťahoch v ich životoch sa vyskytuje viac 

u lesbických žien ako heterosexuálnych. Je to preto, lebo lesby (vs. heterosexuálne ženy) 

s väčšou pravdepodobnosťou zažívajú násilie zo strany ženských aj mužských partnerov. 

Veľa lesieb  malo intímny vzťah s mužom pred coming outom, že sú lesby. Negatívny vzťah 

však nebol dôsledkom toho, že sú lesby, ako niektorí psychológovia tvrdia. Jedna štúdia 
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o rovnako pohlavných vzťahoch zistila, že asi polovica zo 79 žien vo vzorke malo vzťahy 

s mužmi aj so ženami. Mužskí partneri môžu predstavovať väčšie riziko násilia ako ženské 

partnerky, z celkovej vzorky 39,2% uviedlo, že boli znásilnené, alebo fyzicky týrané 

partnerom v ich živote (30,4% mužský partner a 11,4% ženská partnerka). Asi 50% lesbickej 

populácie zažilo, alebo zažije domáce násilie v ich živote. V jednom roku 44% obetí LGBT 

domáceho násilia identifikovali ako mužov a 36% ako ženy. 78% lesieb hlásilo, že sa sami 

bránili, alebo bojovali  proti násilnej partnerke/partnerovi.  

Miera viktimizácie partnera/ky fyzickým násilím je vyššia medzi gejmi ako heterosexuálnymi 

mužmi.  

Kvôli spoločenskej homofóbii, gejské a lesbické obete násilia v partnerských vzťahoch môžu 

zažívať situácie, ktoré nie sú zažívané heterosexuálnymi obeťami násilia v partnerských 

vzťahoch. Násilnícký partner/ka, môže ohrozovať svojho partnera, alebo partnerku tak, že ich 

vyoutuje ich rodine, priateľom, alebo spolupracovníkom s cieľom, aby daná osoba zostala vo 

vzťahu, alebo donútiť obeť, aby násilník dostal, čo chce.  

Lesby a gejovia, ktorých rodiny a priatelia ich nepodporujú z hľadiska ich orientácie majú 

menej zdrojov podpory, a preto zvýšenú izoláciu a  majú viac ťažkostí s tým, aby opustili 

násilný vzťah. Násilní partneri/ky môžu využiť túto situáciu ako svoju výhodu pri udržaní 

vzťahu, môžu stále pripomínať obeti, ako ona, alebo on budú sami, keď sa pokúsia odísť.  

Obete, ktoré nie sú „outované“ verejne môžu byť neochotné hľadať pomoc u polície, súdov 

a iných služieb, pretože to vyžaduje od nich odhaliť ich orientáciu a môžu zažiť poníženie, 

zosmiešnenie, obťažovanie a iné. Gejské a lesbické obete volajú menej políciu ako v pároch 

opačného pohlavia. Môže to byť kvôli tomu, že privolaný policajt/ka môže považovať 

incident za vzájomný súboj a nezisťuje primárneho agresora, čo môže viesť k tomu, že obaja 

obeť aj násilník môžu byť zatknutí. 

Nie je zákonná úprava, ktorá by riešila tento problém. Na Slovensku, ale absentuje celkovo 

zákonná úprava násilia páchaného na ženách a domáceho násilia vo všeobecnosti.  

Núdzové zariadenia môžu reagovať na potreby lesbických obetí, ale je potreba viac ich 

informovať o heterosexistických postojoch, pretože sú zamerané najmä na násilie 

v partnerských vzťahoch ako na problém násilia páchaného na heterosexuálnych ženách. 

Takéto záležitosti môžu odradiť lesbické obete od hľadania núdzových zariadení a prispieva 

to k ich  negatívnym skúsenostiam.  
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Len málo občianskych združení sa špecificky venuje lesbickýcm a gejským obetiam násilia 

v intímnych vzťahoch a väčšina služieb nemá programy, ktoré by zachytili ich jedinečné 

potreby.  

Verejnosť chce, aby heterosexuálne páry pracovali na vzťahu, ak je tam násilie, paradoxne, 

pri gej a lesbických pároch chcú aby sa rozišli. Násilní partneri/ky sa môžu spoliehať na 

homofóbiu, alebo heterosexizmus ako nástroj kontroly partnera/partnerky. Tento typ 

zneužívania zahŕňa
128

:  

 Outovanie, alebo vyhrážanie sa partnerovi/ke, že ich vyoutujú pred priateľmi, rodinou, 

políciou, kostolom, alebo zamestnávateľom.  

 Povedať partnerovi/partnerke, že stratia opatrovníctvo svojich detí, ako výsledok toho, 

že budú outovaní. 

 Povedať partnerovi/ke, že polícia, alebo súdny systém im nepomôže, lebo systém 

zákonnej spravodlivosti je homofóbny. 

 Povedať partnerovi/ke, že násilné správanie je normálne v gej vzťahoch a presvedčiť 

zneužívaného partnera/ku, že nerozumie gejským a lesbickým vzťahom a sexuálnym 

praktikám.  

Špecifické formy násilia sa vyskytujú vo vzťahoch, kde jeden partner/ka  transrodový. Patrí 

mezi ne
129

 používanie útočných zámien ako „to“, čiže  hovoriť o transrodovom partnerovi/ke 

v tretej osobe, zosmiešňovanie tela a vzhľadu transrodového partnera/ky, opakovanie  

transrodovému partnerovi/ke, že on, alebo ona nie sú skutočný muž, alebo 

žena,zosmiešňovanie identity transrodového partnera/ky pomenovaniami ako  transka, sissy, 

butche gender queer atď., ako aj odmietnutie prístupu transrodových partnerov/riek 

k medicínskej liečbe, alebo hormónom.  

Existencia HIV/AIDS  statusu v násilnom vzťahu môže viesť k špecifickým formám 

zneužívania vrátane outovanie, alebo ohrozenia, že sa to povie iným,HIV+ partner násilník 

môže opakovať, že môže ochorieť, alebo zomrieť ak ho partner/ka opustí, bránenie HIV+ 

partnerovi k získaniu potrebnej lekárskej  starostlivosti, alebo liekov. Môže dôjsť k zneužitiu 

HIV+ status partnera a jeho zdravia na  kontrolu  jeho/jej ekonomických záležitostí, vytvoriť 

partnerovu/kynu závislosť na násilníkovi, HIV+ násilník môže infikovať, alebo hroziť 

infikovaním partnera.  
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Problémové v oblasti násilia v partnerských vzťahoch LGBTI ľudí: 

 LGBT domáce násilie je značne nehlásené, nepriznané a často hlásené ako niečo iné ako 

domáce násilie.  

 Zneužitie identity – použitie osobných charakteristík na poníženie, manipulovanie 

a kontrolovanie partnera/ky. Táto kategória podlieha sociálnym „ismom“ vrátane homofóbie, 

ohrozenie vyotovaním.  

 Presvedčenie, že domáce násilie sa nevyskytuje vo vzťahoch LGBTI ľudí, 

 Spoločenské predsudky voči LGBTI ľuďom (homofóbia, bifóbia a transfóbii).   

 Strach, že diskusia o problémoch medzi LGBTI populáciou zabrzdí progres v dosiahnutí 

rovnosti.  

 Nedostatok vhodného tréningu vo vzťahu k domácemu násiliu LGBTI ľudí u poskytovateľov 

služieb. 

 Zariadenia domáceho násilia sú typicky len pre ženy, tak transrodoví ľudia a gejovia môžu 

mať problém sa do nich dostať, kvôli ich rodovému/genitálnemu/právnemu statusu.  

4.4 Organizácie venujúce sa právam LGBI ľudí 

Mimovládne organizácie venujúce sa ľudským právam LGBTI ľudí na Slovensku  môžu 

byť významným príspevkom  a aj sú pri riešení problematiky rodovej rovnosti, rodovo 

podmieneného  násilia páchaného na ženách. Zároveň svojimi advokačnými aktivitami 

podporujú feministické organizácie pri ich činnosti a aktivitách zameraných na prevenciu 

a predchádzanie rodového podmieneného násilia. Prispievajú k tomu napríklad podporou 

uznesení v rámci Výboru pre ľudské práva LGBTI ľudí a spoločnými stanoviskami 

predkladanými na Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
130

. 

Takisto k tomu prispievajú prostredníctvom šírenia kampaní na sociálnych sieťach napr. 

v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ale tiež svojimi 

osvetovými aktivitami ako napr. divadelné inscenácie.  

Nižšie sú uvedené najvýznamnejšie organizácie, ktoré riešia problematiku LGBTI ľudí 

a môžu prispieť aj podpore k problematike predchádzania rodovo podmieneného násilia 

a boju proti nemu. 
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4.4.1 Iniciatíva Inakosť
131

 

Hlavným cieľom Iniciatívy Inakosť  je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, 

bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých 

foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie 

spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Medzi ďalšie ciele vo vzťahu k téme patria napríklad 

prinášanie objektívneho, neskresleného, komplexného a nestereotypného obrazu LGBTI ľudí 

do verejného priestoru, búranie predsudkov, odstraňovanie homofóbie a transfóbie, a to aj 

v ich internalizovanej forme, alebo zakotvenie trestnoprávnej zodpovednosti za verbálne 

prejavy nenávisti voči LGBTI ľuďom a zabezpečenie, aby sa motív spojený so sexuálnou 

orientáciou alebo rodovou identitou bral do úvahy pri stanovení trestu za trestný čin páchaný 

z nenávisti.  

Cieľovými skupinami organizácie sú lesby, gajovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni 

ľudia ohrození homofóbiou/bifóbiou/transfóbiou, ale aj psychologickí poradcovia 

a poradkyne, terapeuti a terapeutky, ktorí/ktoré pracujú s LGBTI klientmi a klientkami. Tiež 

svojimi advokačnými aktivitami pôsobí na zákonodarné orgány – parlament, vláda SR, 

verejné správa, ďalšie úrady s vplyvom na legislatívu a jej uplatnenie v praxi. V rámci 

vzdelávania oslovuje aj študentov a študentky VŠ (vysoké školy) a SŠ (stredné školy).  

Organizácia má vytvorenú webovú stránku www.homofobia.sk. Postredníctvom nej 

monitoruje hlásené prípady homofóbie/bifóbie/transfóbie, ako aj diskriminácie. Pri ich riešení 

spolupracuje s  príslušnými inštitúciami (polícia, úrady atď), aby reagovali primerane a čo 

najskôr na dané prípady ako aj s komunitným centrom pre LGBTI ľudí Q-centrom. Poskytuje  

informácie obetiam trestných činov z nenávisti a verbálnych nenávistných prejavov a pôsobí 

preventívne. Má vytvorené informačné materiály o homofóbii a jej dôsledkoch.
132

 

Tiež realizovala projekt Psychologická podpora LGBTI ľudí, v rámci ktorého prebehol kurz  

osobného rozvoja pre LGBTI ľudí,prieskum  psychologických a vzťahových problémov 

LGBTI ľudí v spoločnosti, hľadanie riešení a odporúčaní, ako aj príprava info-edukčaných 

materiálov pre LGBTI ľudí, o coming oute, pre ich rodičov a blízkych ako zlepšiť svoju 

kvalitu života, o LGBT pároch
133

. Výsledky prieskumu sú zverejnené v príručke 
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a odporúčaniach pre  psychológov a psychologičky o potrebách LGBTI klientov 

a klientiek.
134

 

Vykonáva aj monitoring dodržiavania ľudských práv LGBTI ľudí prostredníctvom 

pravidelných monitorovacích správ a advokačné aktivity zamerané na zlepšenie ľudských 

práv LGBTI ľudí  - právna analýza, strategické plánovanie, členstvo vo výboroch, lobbying, 

ako aj informačné kampane  s témou ľudských práv LGBTI ľudí. Jej zástupcovia 

a zástupkyne sa podieľali napríklad na tvorbe Celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv 

v častia venovaným problematike LGBTI ľudí a vzdelávaniu a výchove k ľudským právam.  

Podieľa sa a na vzdelávaní rôznych cieľových skupín o  problematike ľudských práv LGBTI 

ľudí. V rámci neho sa venuje takým oblastiam ako základné pojmy spojené s problematikou 

LGBTI ľudí,mýty a predsudky o LGBTI ľuďoch, právna ochrana  LGBTI ľudí v Európe a na 

Slovensku, oblasti znevýhodnenia/problémov LGBTI ľudí, ako pracovať s homofóbiou, 

transfóbiou, ktoré ovplyvňujú postoje vo vzťahu k LGBTI ľuďom, ako správne komunikovať 

o ľudských právach LGBTI ľudí a zlepšiť si  komunikačné a argumentačné zručnosti pri 

formulovaní svojich stanovísk, aké zručnosti sú potrebné pre občiansky aktivizmus. 

Dlhoročnú tradíciu má Filmový festival inakosti, čo je prehliadka filmov s LGBTI tematikou, 

sú zamerané aj proti homofóbii a xenofóbii, na podnecovanie spoločenskej diskusie a riešenie 

problémov stále prehliadanej LGBTI minority na Slovensku. Vznikol, aby kultivovane, 

prezentovaním kvalitných diel svetovej a domácej kinematografie, zabával filmových 

fanúšikov, hetero i neheterosexuálnych.
135

 

V spolupráci so Škótskou organizáciou LGBT Youth Scotland realizovalo dva ročníky 

mesiaca LGBTI histórie, čo je séria informačných, kultúrnych a verejných aktivít s cieľom 

zviditeľniť a rozprávať sa o histórii a životoch LGBTI  ľudí jeden mesiac v roku (dva roky 

február, v súčasnosti máj). Ide  najmä  o diskusie, divadelné predstavenia, filmové prehliadky, 

party, výstavy atď.. V rámci projektu bola vytvorená  metodická príručka, ako ralizovať 

osvetové aktivity. Posledný ročník Iniciatíva Inakosť realizovala  v spolupráci s divadlom 

 NOMANTINELS v rámci projektu Dúhový rok.  

Z hľadiska personálnych kapacít má organizácia výkonného riaditeľa, finančného manažéra, 

dvoch expertov/expertky, pričom ani jeden človek nie je na plný, ani polovičný úväzok. 
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Financovanie organizácie je poddimenzované. V súčasnosti realizuje tri projekty, jeden 

projekt zameraný na advokáciu LGBTI ľudských práv (ILGA), jeden zameraný na 

Vzdelávanie v problematike ľudských práv LGBTI ľudí (Nadácia pre deti Slovenska) 

a projekt zameraný na podporu rôznych foriem rodín (NOS, nérske granty).  

V rámci možnosti zapojenia do problematiky rodovo podmieneného násilia, násilia páchaného 

na žen, organizácia rieši monitoring homofóbnych, bifóbnych a transfóbnych nenávistných 

útokov a verbálnych prejavov, prevenciu a vzdelávanie v oblasti homofóbie, bifóbie  

a transfóbie a informačné kampane. 

4.4.2 Queer Leaders Forum (QLF)
136

 

Víziou združenia  je rovnoprávna spoločnosť, v ktorej sexuálna orientácia nie je dôvodom na 

diskrimináciu a upieranie akýchkoľvek ľudských či občianskych práv. Aktívnym 

presadzovaním práv neheterosexuálnych ľudí smeruje k ich úplnému – občianskemu, 

legislatívnemu a spoločenskému – zrovnoprávneniu s majoritnou spoločnosťou. Na 

dosiahnutie svojej vízie a cieľov  spoluvytvára a formuje vnútrokomunitný, medzikomunitný 

a celospoločenský dialóg o občianskych a ľudských právach neheterosexuálnych ľudí,  

zároveň deklaruje snahu o získanie adekvátnej štátnej podpory pre činnosť ich združení, resp. 

jednotlivcov, v obdobnom rozsahu, akým disponujú iné menšiny v Slovenskej republike. 

Jej cieľovými skupinami sú LGBTI ľudia ohrozený vylúčením, diskrimináciou, násilím, ktorí 

potrebujú právne, psychologické a sociálne poradenstvo. Tiež sa podieľa na vzdelávaní 

výchovných poradcov a poradkýň, psychológov a psychologiečiek, ktorí a ktoré pracujú 

s mladými ľuďmi. Ale poskytuje služby aj širokej verejnosti na organizáciu vlastných 

podujatí, konzultáciami k odbroným prácam a knižnicou.  

Najdôležitejšou aktivitou združenia je Q-centrum – komunitné centrum pre LGBTI ľudí. 

Komunitné centrum je bezpečný priestor, kde LGBTI ľuďom pomôžu, poradia a miesto, kde 

stretnú starých známych aj nových neznámych. Ponúka psychologické poradenstvo, sociálne 

poradenstvo, právne poradenstvo, podporné skupiny, online poradňu, LGBT knižnicu, 

komunitnú obývačku, možnosť rezervácie priestorov pre iné LGBT organizácie a skupín, 

konzultácie k bakalárskym a magisterským prácam, kultúru, workshopy.Poskytuje tiež  

pomoc pri vyrovnávaní sa so špecifickými situáciami v živote ako coming-out, porozumenie a 
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prijímanie svojej sexuálnej, orientácie a rodovej identity, homofóbia v sebe, rodine a 

najbližšom okolí, strach, úzkosť, obavy, pocity hnevu, narušené partnerské vzťahy, 

osamelosť. Prostredníctvom podporných skupín poskytuje prácu na osobnostnom raste,  

poznanie svojho prežívania a hodnoty, reálneho sebaobrazu, objavovanie vlastného potenciálu 

riešiť ťažké životné situácie. Pomáha aj blízkym a príbuzným LGBTI ľudí pri lepšom 

porozumení a akceptácii sexuálnej orientácie, či rodovej identity svojich detí, rodičov 

a blízkych. Bezplatne poskytuje individuálne právne poradenstvo a asistenciu v čo najširšej 

palete právnych oblastí s primárnym dôrazom na ľudské a občianske práva, rodinné právo a 

pracovno-právnu oblasť. Realizuje popritom vzdelávanie a prevenciu v oblasti sexuálne 

prenosných ochorení (najmä so špecifikom na LGBT), zvyšuje informovanosť o sexuálne 

prenosných ochorení a ich testovaní, ako workshopy  pre výchovných poradcov a poradkyne. 

V rámci sociálneho poradenstva sa zameriava na pomoc, sprevádzanie, informácie a prípravu 

pri procese tranzície (prepisu rodu), pomoc pri vybavovaní dokladov alebo pri ich zmene, 

návštevy sexuologičky, asistencia pri lekárskych návštevách a pod. Poskytuje asistencii pri 

hľadaní zamestnania, právne poradenstvo v prípade diskriminácie na pracovisku, pomoc pri 

písaní životopisu a pod., právne poradenstvo v súvislosti s rozvodom manželstva, najmä v 

súvislosti s úpravou práv a povinností voči maloletým alebo plnoletým nezaopatreným 

deťom, výživného, ako aj informácie o štátnych dávkach alebo inej finančnej podpore. 

Dôležitou osvetovou aktivitou je Dúhový PRIDE – pochod za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí, 

čo je slovenský pochod za ľudské práva LGBTI ľudí  a ich rodín,  za ich spoločenské a 

politické zrovnoprávnenie, ako aj  oslavou ich hrdosti. PRIDE zviditeľňuje komunitu LGBTI 

 ľudí ako celok, zbližuje ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, 

podporuje zrovnoprávnenie gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí 

a ich partnerských a rodinných vzťahov. Koná sa od roku 2010, v súčasnosti sa realizoval 

štvrtý ročník, spoluorganizátormi sú aj združenia Iniciatíva Inakosť, NOMANTINELS, 

Transfúzia. 

Organizácia má riaditeľku, ktorá je zároveň projektovou manažérkou, 2 psychologičky, 

sociálna pracovníčku, právničku, ktorí tam však nepracujú na plný úväzok.  

Financovanie aktivít združenia je poddimenzované a nepravidelné a sústreďuje sa najmä na 

zabezpečenie služieb komunitného centra. V súčasnosti realizuje projekty na podporu služieb 

v rámci OSI, nórskych grantov a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  
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Organizácia sa môže zapojiť do problematiky najmä v oblasti poskytovania sociálnych, 

právnych a psychologických služieb pre obete násilia zo skupiny LGBTI ľudí, ako aj v oblasti 

prevencie homofóbnej a transfóbnej šikany na školách v rámci vzdelávania so špecifickým 

zameraním na lesby a transrodových ľudí. 

4.4.3 NOMANTINELS
137

 

Cieľmi divadla sú šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, podpora 

odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti, podpora rodovej rovnosti, prevencia 

násilia páchaného na ženách a ľudských práv LGBTI ľudí. Z hľadiska rodovej rovnosti sa 

venuje najmä  podpora rodovej rovnosti a prevencii  diskriminácie na základe pohlavia, alebo 

rodu  a násilia páchaného na ženách  rôznymi formami kultúrno-spoločenskej činnosti a 

organizovaním vzdelávacích, poradenských a kultúrnych aktivít. Zároveň produkuje 

inscenácie súčasnej slovenskej  drámy riešiacich uvedené problematiky. Vzdeláva tiež 

verejnosť prostredníctvom workshopov, festivalov, informačných seminárov, vydávania 

publikácií. 

Cieľovými skupinami združenia sú študenti a študentky, mladí ľudia zaujímajúci sa o tému 

ľudských práv  LGBTI ľudí, LGBTI ľudia, ako aj široká verejnosť prostredníctvom 

kultúrnych podujatí a osvetových aktivít.  

Primárne sa venuje tvorbe a prezentácií divadelných inscenácii na rôzne témy ako  boj proti 

rodovým stereotypov a rodovo podmienenému násiliu
138

, problematike coming outu, téme  

rodovej diskriminácie na pracovisku spojenej s informačnou kampaňou, životu žien 

migrantiek na Slovensku, hľadaniu queer identity a realizácii literárnych večerov na queer 

témy.  

Realizovalo workshop so zameraním na rodové stereotypy v divadelnom umení, pre LGBTI 

ľudí, ktorí prechádzajú coming outom,o problematike rodovej diskriminácie na pracovisku, 

kreatívny workshop Mesiac LGBTI histórie ako nástroj zmeny. 

Minulý rok divadlo pripravilo prvý Queer Drama divadelný festival na Slovensku, čo je 

prehliadka divadelných inscenácií s LGBTI a rodovou problematikou. Prvý ročník bol 

v novembri 2013, prezentovaných bolo päť inscenácií. 
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V súčasnosti prebieha projekt Dúhový rok, v rámci ktorého ide o sériu kultúrnych, osvetových 

podujatí, ktorých cieľom je priblížiť životy LGBTI ľudí a zníženie homofóbie/bifóbie 

a transfóbie v spoločnosti a podpora komunitnej pamäti. V rámci neho sa uskutočňuje 

historický výskum o teplom aktivistovi Imrichovi Matyášovi, výstava, inscenácia, odborná 

publikácia. Vyhlásená bola literárnej súťaž Kvírenie Ivana Požgaia. Plánuje sa zrealizovať  

divadelná inscenácia o vzťahoch LGBTI ľudí. Zrealizovaná bola informačná kampaň Mesiac 

LGBTI histórie v máji spojená so sériou podujatí
139

. Projekt realizuje v spolupráci s partnermi 

Iniciatíva Inakosť a Lotosové kvety.  

V súčasnosti pracuje v organizácii riaditeľ, projektový koordinátor a finančný manažér, PR 

koordinátorka. Ani jeden nepracuje na plný pracovný úväzok. Tiež spolupracuje s 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktoré  a ktorí pomáhajú pri zabezpečení aktivít združenia.  

Finančné potreby divadla nie sú naplnené, v súčasnosti realizuje  projekt Dúhový rok (EHP, 

Nórske granty, OSF), má podporu z Ministerstva kultúry SR a MPSVR SR, pripravuje sa 

projekt zameraný na hate speech z Ministerstva zahraničných vecí a európksych záležitostí 

SR.  

Organizácia sa do témy môže zapojiť prostredníctvom prevencie a osvety v oblasti násilia 

páchaného na ženách, rodov podmieneného násilia  a prevencie a osvety v oblasti násilia 

páchaného na LGBTI ľuďoch 

4.4.4 Transfúzia
140

 

Cieľom organizácie je  zasadzovať sa za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv 

trans* ľudí, odstraňovať predsudky a stereotypy voči trans* ľuďom a všetky formy 

diskriminácie z nich vyplývajúce a zlepšovať kvalitu života trans* ľudí na Slovensku. Tiež sa 

zameriava na presadzovanie rodovej rovnosti a rešpektu k ľuďom všetkých variantov 

rodového prejavu a rodového prežívania.  

Jej cieľovými skupinami sú transrodoví ľudia a intersexuálni ľudia a ich blízki, odborníci 

a odborníčky, najmä lekári a lekárky pracujúci v tejto téme a široká verejnosť.  

Medzi aktivity združenia patrí podpora miestneho trans aktivizmus, lokálne podporné 

skupiny, ktorej cieľom je združovanie a posilňovanie trans komunity,budovanie kapacít trans* 

organizácie. Tiež organizuje v spolupráci s Q-centrom skupinové stretnutia podpornej skupiny 
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pre trans* ľudí a ich blízkych. Podieľa sa na výskumnom projekte "Transrodoví ľudia v 

procese zmeny pohlavia a zdravotnícka starostlivosť", ktorého cieľom je získať prehľad o 

špecifikách ovplyvňujúcich situáciu trans žien a trans mužov v slovenskom kontexte a 

identifikovať relevantné oblasti a autority, ktoré sú kľúčové pre nastavovanie advokačných 

aktivít. Venuje sa vzdelávaniu budúcich lekárov a lekárok združených Bratislavským spolkom 

medikov, ktorého cieľom je vytvorenie scitlivenejšej a informovanejšej generácie lekárov a 

lekárok v prostredí predsudkov v súčasnosti vedúcim až ku kastračným praktikám. Realizujú 

tiež osvetové  diskusie  na tému Trans fenomén na Slovensku o skúsenostiach ľudí so zmenou 

rodu/pohlavia a rodičovstvom a monitoring situácie transrodových ľudí.   

Organizácia má riaditeľku, 2 projektových koordinátorov a  dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, 

nikto nepracuje na plný pracovný úväzok. V súčasnosti organizácia buduje kapacity 

prostredníctvom projektov Miestny trans aktivizmus (Slovensko-český ženský fond), 

Budovanie kapacít trans organizácie (EHP, Nórske granty, OSF)   

Organizácia významne prispieva k riešeniu rodovo podmieneného násilia najmä 

prostredníctvom poradenských služieb pre transrodových ľudí zažívajúcich násilie, môže 

realizovať prevenciu a osvetové aktivity na predchádzanie tranfóbie  a môže realizovať 

špecifické intervencie pre transrodové ženy. 

4.4.5 Saplinq
141

 

Cieľom organizácie je vytvoriť bezpečné, otvorené a inkluzívne prostredie pre LGBTQ 

mládež, v ktorom sa môžu mladí ľudia stretávať, spoznávať a rozvíjať svoju identitu a 

osobnosť. 

Cieľovými skupinami sú mladí LGBTI ľudia a široká verejnosť. Združenie organizuje  Pride 

Dúhové Košice, čo je pochod za ľudské práva LGBTI ľudí v druhom najväčšom slovenskom 

meste v Košiciach (realizoval sa prvý ročník). Podporuje tiež skupinu mladých queer ľudí v 

BA, ktorí chcú spoločne urobiť niečo viac/nové pre LGBTQ mládež pod názvom FREEQ, 

organizácia párty, výlety, akcie stretnutia, diskusie, workshopy. 

V organizácii pracuje riaditeľ a dobrovoľníci/dobrovolníčky, nikto nepracuje na plný, alebo 

čiastočný úvúzok. Financovanie je poddimenzované, v súčasnosti majú dva malé projekty na 

podprou Pride v Košiciach zo Slovensko-českého ženského fondu a Nórskych grantov.  
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Možnosť zapojenia do problematiky rodovo podmieneného násilia, násilia páchaného na 

ženách je v rámci prevencie násilia špecificky medzi mladými LGBTI ľuďmi. 

4.4.6 Amnesty international Slovensko LGBT
142

 

Cieľom organizácie je šírenie tolerancie a prelamovanie predsudkov a stereotypov o LGBTI 

ľuďoch. LGBTI group Amnesty International je aktivistickou skupinou, ktorá sa snaží 

presadzovať dodržiavanie ľudských práv LGBTI ľudí  na Slovensku i v zahraničí a 

poukazovať na prípady ich porušovania. Cieľový skupinami sú LGBTI ľudia a široká 

verejnosť. Medzi činnosti organizácie patrí informovanie o prípadoch násilia na LGBTI 

ľuďoch v zahraničí a na Slovensku, monitoring dodržiavania ľudských práv LGBTI ľudí 

najmä na medzinárodnej úrovni a odborná a kultúrno-zábavná činnosť s cieľom eliminovať  

predsudky voči LGBTI ľuďom na Slovensku. 

V organizácii pracujú dobrovoľníci a dobrovoľníčky a financovaná je zo zdrojov Amnesty 

International. 

Medzi možnosti zapojenia do problematiky rodovo podmieneného násilia páchaného na 

ženách patrí najmä osveta v oblasti násilia páchanom na LGBTI ľuďoch. 

4.4.7 ODDYSEUS
143

 

Cieľom organizácie je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života 

ohrozených komunít osôb užívajúcich drogy, osôb pracujúcich v sex-biznise, detí a mladých 

ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám a tým prispievať k ich 

rovnocennému postaveniu v spoločnosti. Cieľovými skupinami sú ženy ohrozené násilím 

v sex bussinise, ľudia s HIV/AIDS statusom a ľudia závislí od drôg. 

Organizácia poskytuje služby v rámci prístupu harm reduction, vykonáva terénnu sociálnu 

prácu, podporuje k svojpomoci, informuje a vzdeláva, podporuje a rozvíja verejné 

zdravie, zastupuje záujmy členov ohrozených komunít, sprostredkováva kontakt medzi 

majoritnou spoločnosťou a členmi ohrozených komunít, zabezpečuje prevenciu sexuálne 

prenosných chorôb a poskytovanie služieb a advokáciu potrieb ľudí s HIV/AIDS statusom.  
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  Počet rokov pôsobnosti: 28. júna 2010 iniciatívou aktivistov a aktivistiek vznikla LGBT skupina, patrí pod 

Amnesty International Slovensko  

https://www.facebook.com/amnestyglobal 
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 Počet rokov pôsobnosti: 17 rokov webová stránka  www.oddyseus.org 
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Organizácia má predsedníčku, 3 koordinátorky a 2 administratívne pracovníčky, na plný 

a čiastočný pracovný úväzok. Financovaná je zo zdrojov Bratislavského samosprávneho 

kraja, MPSVR SR, Nórskych grantov atď.  

Medzi možnosti zapojenia do problematiky rodovo podmieneného násilia páchaného na 

ženách patria služby ženám ohrozeným násilím v sex bussinese, v rámci obchodovania 

s ľuďmi, ako aj služby osobám s HIV/AIDS statusom ohrozeným násilím. 

4.4.8 Ženská sieť Heppy, Museion
144

 

Organizácie sa prioritne venujú  komunitnej práci, pravdivému zviditeľňovaniu a medializácii 

života jednotlivcov i skupín nehetrosexuálnej komunity a zapájajú sa do politického a 

spoločenského lobingu za ľudské a občianske práva neheterosexálnych ľudí. Hlavnou 

politickou ambíciou združenia je dosiahnutie úplnej právnej rovnosti neheterosexuálnych a 

heterosexuálnych partnerstiev. 

Cieľovými skupinami sú LGBTI ľudia, špecificky lesby, verejná správa a verejnosť. 

Medzi ich aktivity patrí napríklad cielené vyhľadávania lesieb s cieľom ponúknuť im 

prirodzené sociálne prostredie lesbickej komunity, v ktorej lesby nie sú vystavení/é pocitu 

vylúčenosti a samoty, a v neposlednom rade im tiež poskytuje priestor na nadväzovanie 

partnerských vzťahov. Tieš realizuje podporné svojpomocné ženské skupiny s cieľom 

pomôcť ženám prekonať strach zo svojho pocitu negatívnej výnimočnosti a vylúčenosti zo 

spoločnosti, pomáhame im získať sebadôveru a sebavedomie pozitívnej jedinečnosti a 

schopnosti žiť normálne svoj vlastný život tak, ako ho samy prirodzene cítia. Tiež sa 

zameriava na kontinuálne získavanie spoločenskej a politickej podpory na prijatie zákona o 

životnom partnerstve gejov a lesieb, presadenie jeho prijatia Národnou radou Slovenskej 

republiky (NR SR) a jeho implementovanie tak do právneho poriadku SR ako aj do 

povedomia širokej verejnosti. Vtvorili webovú stránku www.zivotnepartnerstvo.sk, 

samostatnú infolinku k petícii, publikovanie mnohých tlačových správ, pôvodných 

publicistických a argumentačných textov.  

Na čele organizácie je predsedníčka a jej financovani je z dobrovoľníckych príspevkov.  

V rámci  násilia páchaného na ženách môže pomôcť najmä v oblasti prevencie a služieb 

zameraných špecificky na lesby ohrozené násilím. 
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Webová stránka: www.lesba.sk 
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Záver/zhrnutie 

 

Záverom možno zhrnúť, že organizácie, ktoré sa venujú ľudským právam LGBTI ľudí  sú 

dôležité pri zavádzaní Istanbulského dohovoru do praxe a riešení rodovo podmieneného 

násilia a násilia páchaného na ženách. Poskytujú širokú paletu aktivít, v rámci ktorých tak 

môžu robiť. Jednak môžu rozvíjať poradenské služby pre LGBTI ľudí ohrozených násilím, 

špecificky pre lesby, transrodových ľudí, mladých LGBTI ľudí a LGBTI osoby s HIV 

statusom. Tiež majú široké pole pôsobnosti v oblasti prevencie a osvety, či už prostredníctvom 

divadla, vzdelávania pre odborníkov a odborníčky, ale aj diskusií pre širokú verejnosť, 

v rámci ktorých môžu upozorňovať na potrebu prijatia Istanbulského dohovoru, ako 

významného ľudsko-právneho mechanizmu, ktorí zastrešuje aj nediskrimináciu a služby pre 

LGBTI ľudí ohrozených násilím.   
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Zoznam použitých skratiek:  

Skratky vyjadrujú zaužívané označenie v slovenskom alebo v inom (najčastejšie anglickom) 

jazyku. V niektorých prípadoch sú zaužívané skratky uvedené v slovenskom a aj v inom 

jazyku.  

CEDAW – Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien  

CEDAW Výbor –  Výbor pre odstránenie diskriminácie žien  

CEDAW – OP – Opčný protokol k CEDAW  

EDĽP – skratka zaužívaná v slovenskom jazyku pre Dohovor o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd  Rady Európy (označovaný tiež ako Európsky dohovor o ľudských 

právach) 

EÚ – Európska únia 

Istanbulský dohovor: Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 

násiliu a o boji proti nemu 

LGBTI – lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia (lesbian, gay, bisexual, 

transgender and intersex people) 

MPVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

MVO– mimovládne organizácie  

OSN – Organizácia Spojených národov  

RE – Rada Európy  

SNSĽP – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

SR – Slovenská republika 

VDĽP – Všeobecná deklarácia ľudských práv (Universal Declaration of HumanRights) 

VOP – Verejný ochranca práv, ombudsman 

VZ OSN – Valné zhromaždenie OSN 


