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Každý má právo na ochranu pred násilím
irenka prišla do nášho azylového 
domu vo vysokom štádiu 
tehotenstva. Z jej strhanej tváre 
nebolo možné určiť jej skutočný 
vek. bola smutná, mĺkva, 
„zničená životom“. neskôr sa 
rozhovorila. o alkoholizme 
partnera - otca svojich detí, 
o deložovaní, o hlade... 
potom akoby hanblivo, 
tichučko začala hovoriť 
o jeho bití, fackovaní, 
ničení vecí, vulgárnom 
urážaní, vyhrážaní, tiež aj 
o znásilňovaní. keď začala 
byť v ohrození i jej najstaršia 
dcéra, ušla. nemala však 
bývanie, a tak deti putovali 
do krízového centra. 
pri slovách o deťoch sa vždy 
rozplakala. 

Bol to veľmi smutný príbeh jednej 
rómskej ženy. Plný týrania a násilia. 
Avšak pri domácom násilí platí, že 
sa vyskytuje v rodinách bez ohľadu 
na ich spoločenskú príslušnosť, rasu, 
vierovyznanie či vzdelanie. Dokonca 
sa rovnako vyskytuje v ekonomicky 
vyspelých krajinách, ako aj v krajinách 
rozvojových. 

Domáce násilie je závažný čin, pri 
jeho páchaní sú porušované základné 
ľudské práva, a to i právo na život, 
právo na nedotknuteľnosť osoby 
a jej súkromia, právo na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti, právo na ochranu 
pred neoprávneným zasahovaním 
do súkromného a rodinného života 
a právo na slobodu pohybu a pobytu. 

V rodinách 
zároveň ide 
o zákernejšiu podobu násilia ako 
medzi cudzími osobami. Deje sa 
totiž v skrytosti, v súkromí, medzi 
najbližšími osobami, teda tam, kde 
očakávame prijatie a bezpečnosť. Pod 
domácim násilím si ľudia predstavujú 
zväčša iba fyzické násilie, existujú však 
aj iné formy. Psychické – zahŕňa aj 
obťažovanie a terorizovanie vo forme 
sústavných telefonátov, výhražných 
listov, špehovanie a prenasledovanie, 
ničenie majetku, rozbíjanie alebo 
poškodzovanie vecí, na ktorých 
obeti zvlášť záleží, citové vydieranie, 

vyhrážanie... Násilným správaním je aj 
izolovanie od styku s rodinou alebo 

priateľmi, uzamknutie do bytu, 
zväzovanie obete, zákaz 

zamestnania, zablokovanie 
telefónu či neustála 

kontrola. Z praxe 
viem, aké je pre ženy 

nesmierne bolestivé 
a zahanbujúce 
hovoriť o sexuálnom 
násilí. 
Niektorí hovoria, 
že ide o súkromie 
rodiny, že sa 
do rodiny nemá 

nikto starať. Toto nie 
je na mieste. Zvlášť, ak 

sú v rodine prítomné 
deti. Tie sú často 

svedkami násilia, ale aj 
samotnými obeťami týrania 

či sexuálneho zneužívania. 
Na Slovensku existuje sieť 

poradní a krízového bývania pre 
obete domáceho násilia. Vo väčšine 
prípadov ide o matky s deťmi. Bolo 
by však dobré, aby ohrozené osoby 
hľadali pomoc oveľa skôr. Dnes je 
už možné anonymne zatelefonovať 
na rôzne linky pomoci, kde poskytnú 
obetiam informácie o riešení ich 
krízového stavu alebo ich nakontaktujú 
na ďalších odborníkov v blízkosti 
bydliska.
Násilie nemôžeme tolerovať v žiadnej 
podobe. Každý z nás má právo 
na ochranu pred ním.

anna Verešová, 
riaditeľka neziskovej organizácie

Áno pre život
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Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

stali sme sa desiatou krajinou 
európskej únie, kde takáto linka 
funguje. Vznikla v rámci národného 
projektu prevencia a eliminácia 
násilia na ženách. Záväzok 
na zriadenie národnej linky pre 
ženy zažívajúce násilie vyplýva 
z národného akčného plánu 
na prevenciu a elimináciu násilia 
na ženách.

 „Národná linka musí spĺňať určité 
štandardy a kvalitu. Ich súčasťou je 
napríklad to, že je bezplatná, dôverná, 
všetky údaje sú anonymné a funguje 
nonstop. Takáto kombinácia tu doteraz 
nebola. Boli, a sú, tu telefonické linky 
mimovládnych organizácií, ktoré 
pomáhajú ženám zažívajúcim násilie, 
ale linka s takýmito parametrami tu 
doteraz nebola,“ informovala Daša 
Malíková, vedúca Národnej linky pre 
ženy zažívajúce násilie.
Na linke pracuje osem poradkýň. Počas 
týždňa sú v službe dve, v noci a počas 
víkendov jedna. „Čo je dôležité, pracujú 
tu len ženy - poradkyne. Keď zavolá 
žena, zodvihne jej telefón zase žena. 
Zavolať môžu kedykoľvek, v piatok 
v noci, v sobotu ráno, linka funguje 
nepretržite. Nečakali sme, že na linku 
bude takmer tesne po jej vzniku taký 
veľký nápor. Čím viac sa telefónne číslo 
linky stáva známejšie a rozšírenejšie, 

tým viac žien volá. Očakávame, že to tak 
bude aj v budúcnosti. Linka si v krátkom 
čase získala dôveru žien. Dôležitým 
faktorom je skutočnosť, že je bezplatná, 
a teda dostupná pre ktorúkoľvek 
ženu, ktorá má problémy s násilím,“ 
pokračuje Daša Malíková. Podľa jej 
skúseností to majú v niektorých 
prípadoch dvojnásobne ťažšie rómske 
ženy, ktoré zažívajú násilie, a keď sa 
obrátia o pomoc, tak sa často stretnú 
s diskrimináciou. Na Národnej linke však 
nerozlišujú, či je žena, ktorá volá, Rómka 
alebo nie je. Podporu a krízovú pomoc 
poskytnú každej žene, ktorá zažíva 
násilie zo strany manžela/bývalého 
manžela, partnera/bývalého partnera 
alebo od iného muža vo svojom okolí.
Od zriadenia linky vo februári tohto roku 
do konca augusta volalo na Národnú 
linku 346 žien, ktoré zažili násilie. Počet 
hovorov týkajúcich sa násilia od žien 
bol 1877. Na linku volajú aj osoby, 
ktoré majú vo svojom okolí ženy, ktoré 
zažívajú násilie, prípadne sa chcú 
poradiť alebo sprostredkovať kontakt. 
Mnohokrát sú hovory opakované. 
Poradkyne na linke sú pripravené 
hovoriť o všetkých formách násilia, 
s ktorými sa ženy vo svojich životoch 
stretávajú. Spolu s volajúcou sa 
snažia minimalizovať riziko ohrozenia 
v násilnom vzťahu. Pri akútnom 
ohrození, alebo v iných presne 
vymedzených situáciách, kontaktujú 

poradkyne so súhlasom ženy políciu, 
záchrannú zdravotnú službu alebo 
inú inštitúciu, ktorá môže pomôcť. 
„Nekonáme však za ženy bez ich 
súhlasu a vedomia, pretože by sme 
mohli ohroziť ich bezpečie. Ak robíme 
nejaké kroky, tak vždy so súhlasom ženy 
a za stanovených podmienok. Privolanie 
polície nemusí byť pre ženu a jej deti 
v danej situácii to najbezpečnejšie 
riešenie. S volajúcou ženou hovoríme 
o všetkých možnostiach, ktoré má. 
Rozhodnutia o svojom živote robí ona 
sama. Volajúca je pre nás partnerkou, 
s ktorou spolu hľadáme najlepšie 
a najbezpečnejšie riešenie. Zároveň 
volajúcu ženu motivujeme k vyhľadaniu 
pre ňu dostupnej osobnej podpory 
a ochrany jej práv. Poskytneme jej 
kontakty na mimovládne organizácie, 
ktoré sa téme násilia páchaného 
na ženách venujú dlhoročne,“ vysvetlila 
Daša Malíková.
Národnú linku pre ženy zažívajúce 
násilie zriadil Inštitút pre výskum práce 
a rodiny a pracujú v nej poradkyne, 
ktoré sú vzdelaním psychologičky, 
sociálne pracovníčky a sociálne 
pedagogičky. Na špecializovanom 
vzdelávaní poradkýň sa podieľali 
expertky z mimovládnych organizácií 
Fenestra, Žena v tiesni a Možnosť voľby, 
právnik a právnička, ktorí spolupracujú 
s mimovládnymi organizáciami, ako 
aj špecialisti z Operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby Slovenskej 
republiky. 
Ženy majú v dnešnej dobe oveľa viac 
možností bezpečne a dôverne hovoriť 
o násilí, ktoré zažívajú, ako tomu 
bolo v minulosti. Jednou z nich je aj 
bezplatná nonstop Národná linka pre 
ženy. Ak žena vie, že môže zavolať 
na takúto linku a všetky informácie 
sú absolútne dôverné, tak to s veľkou 
pravdepodobnosťou urobí. V blízkej 
budúcnosti sa budú môcť ženy spojiť 
s poradkyňami okrem telefónu aj 
cez internetový hovor alebo chat. 
Nepočujúce ženy taktiež budú môcť 
komunikovať s poradkyňou, ktorá 
ovláda posunkový jazyk.

od februára tohto roku 
funguje na slovensku 
telefonická linka 
0800 212 212, ktorá 
poskytuje ženám podporu 
a krízovú pomoc v prípade 
násilia a potrebné 
informácie.

Linka sa realizuje v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý implementuje Inštitút 
pre výskum práce a rodiny. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. Odborným garantom a iniciátorom zriadenia Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie 
je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Jaroslav Kizek | Ilustračné foto: Shutterstock
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Nalákali ich na fiktívnu prácu,
aby varovali potenciálne obete 
pred hrozbou ich zneužívania
obchodovanie s ľuďmi je kategória, ktorú mnohí radíme do dávnejšej minulosti. myslíme 
si, že nejde o problém slovenska a modernej európy, a keď, tak sa domnievame, že táto 
situácia sa nás nemôže týkať. realita dokazuje opak. ani 5-miliónové slovensko nie je 
ušetrené od bolesti novodobého otrokárstva. desiatky obetí roČne prichádzajú o svoju 
slobodu a základné práva, pretože podľahli ponuke „superzárobku“ bez toho, aby si 
informácie dôkladne overili. 0800 800 818 je bezplatná linka pomoci takýmto obetiam. 
pracovníci ministerstva vnútra sú na nej k dispozícii a informujú, akým spôsobom má 
volajúci žiadať o pomoc. jedným z tých, ktorí sa téme venujú, je i jozef halcin. pre romane 
nevipena potvrdil zarážajúce štatistiky v tejto oblasti.
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Ľudia si myslia, že otroctvo bolo zrušené 
v 19. storočí, žiaľ, nie je to pravda. Podľa 
zverejnených údajov je 27 miliónov ľudí 
na svete držaných v otroctve. Slovensko 
nie je žiadnou výnimkou, aj tu sa 
objavuje problém obchodovania s ľuďmi. 
Môže ísť o nútený sobáš, nútenú 
kriminalitu, nútenú prácu, odoberanie 
orgánov, sexuálne služby – to je 
najčastejšou formou otrokárstva. 
Obete bývajú rôzneho veku, pohlavia, 
vierovyznania a národnosti. 
Na Slovensku ročne identifikujeme 30 
až 40 obetí, ktoré vstupujú do našich 
programov a staráme sa o nich. Ide 
o neuveriteľnú traumu, neskutočné 
utrpenie. Snažíme sa, aby spolupracovali 
s políciou pri odhaľovaní trestného činu.  
Platí, že kde je jedna obeť, tam ich bude 
pravdepodobne viac.

sú najčastejším objektom zneužívania 
ženy?
Áno, ale stúpa aj počet zneužívaných 
mužov. Súvisí to s nútenou prácou. 
Zväčša ich nalákajú na nejakú výhodu, 
ktorá súvisí s ponukou práce. Veľký 
plat za nič. Máme i príbehy študijných 
a jazykových pobytov. Dokážu vylákať  
mladých ľudí na fantastický život 
v zahraničí a získanie nových skúseností.

podarilo sa vám spustiť projekt 
na identifikáciu a lokalizáciu 
potenciálnych obetí novodobého 
otrokárstva. o čo išlo a s akými 
výsledkami? 
Išlo o kampaň www.superzarobok.
sk. Na internete sme spustili 
fiktívne pracovné ponuky 
a sledovali sme, kto na ne 
zareaguje, napriek 
tomu, že ponuky 
nemajú žiadne 
relevantné údaje. 
Naša skúsenosť bola 
zdrvujúca. 
Za tri a pol 
dňa navštívilo 
stránku viac ako 
40-tisíc ľudí, 
zaregistrovalo sa 
2300 návštevníkov. 
Pri registrácii sme 
mali podmienku, že 
záujemca musí pridať 
ďalšie dve osoby a ich 
kontakty, takže sme získali 
približne 7000 kontaktov - 

potenciálnych 
obetí. 
Pre nás je dôležité 
identifikovať, ako 
najlepšie komunikovať s možnými 
obeťami.  Všetkých sme informovali 
spätným mailom, že išlo o fiktívnu prácu 
a myslím, že viacerí na túto skúsenosť 
nikdy nezabudnú.

ako sa dá najlepšie identifikovať 
falošná ponuka?
Popri stránke www.superzarobok.sk sme 
urobili ešte druhú, www.novodobiotroci.

sk, kde poskytujeme všetky dôležité rady 
a informácie. 
Všeobecne platí, že takéto ponuky sú 
charakteristické vysokou odmenou, 
referencie ľudí sú bez kontaktov, chýba 
popis spoločnosti, ktorá prácu ponúka, 
korektný kontakt. 
V rámci spomínanej stránky 
novodobiotroci.sk  máme kategóriu 
ako nenaletieť, a tam zhŕňame všetky 
dôležité informácie.

keď sa vám obete ohlásia na linku, 
ako ďalej postupujete, ako 

vyzerá konkrétna pomoc?
Ide o komplexnú podporu. 

Sociálnu, psychologickú. 
Obetiam zabezpečujeme 

v nejednom prípade 
chránené bývanie, 
pretože sa nemajú 
častokrát kam 
vrátiť. Celú 
situáciu podrobne 
posudzujeme 
a snažíme sa 
zabezpečiť to, čo je 
potrebné. V prípade, 

že sa človek nedokáže 
vymaniť z neslobodného 

prostredia, doma alebo 
v zahraničí, vtedy zasahujú 

policajné tímy. 

Vanda Tuchyňová | Ilustračné foto: Shutterstock,
Ministerstvo vnútra SR
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Vanda Tuchyňová | Ilustračné foto: Shutterstock

TýraNé žeNy a deTi 
sa majú kam obrátiť
tiesňová linka generálnej 
prokuratúry sa osvedČila, 
od marca žiadali o pomoc 
desiatky žien.

Pol roka od spustenia bezplatnej 
tiesňovej linky odstúpila 
generálna prokurátora 

na riešenie už 328 prípadov. Telefónne 
číslo 0800 300 700 je nepretržite 
k dispozícii týraným ženám a deťom, 
ktoré sa cítia v ohrození, ale aj tým, 
ktorí sú svedkami páchaného násilia 
na iných. K dispozícii je aj e-mail 
tyranie@genpro.gov.sk.
„Ide o jeden zo spôsobov odbúravania 
vysokej latencie kompetentných 
v týchto prípadoch. Verím, že ak 
zozbierané poznatky budú preskúmané 
Generálnou prokuratúrou Slovenskej 
republiky (GP SR), tá má všetky 
možnosti bez zbytočných prieťahov 
prijať adekvátne opatrenia,“ vyhlásil 
Jaromír Čižnár pri spustení linky. 
Generálna prokuratúra vedie ucelený 
zoznam údajov o prípadoch a môže 
tak v ktorejkoľvek veci požadovať 
operatívne správy o stave konania 
a prijatých opatreniach. Podľa Jaroslava 
Čižnára je práve v tomto rozdiel oproti 
iným linkám pomoci.

ako to funguje?
Hlasové záznamy volajúcich osôb 
a e-mailové podania vyhodnocujú 
určení prokurátori trestného odboru 
GP SR. Oznámenia následne preberie 
príslušná krajská prokuratúra. 
Telefonická linka a e-mailový kontakt 
nie sú určené ako právna poradňa, 
pretože prokurátor zo zákona nie je 
oprávnený poskytovať právne rady, 
ani výkladové stanoviská k právnym 
predpisom (žiadnej fyzickej osobe, 
právnickej osobe, ani inému orgánu). 
Určení prokurátori starostlivo 
vyhodnocujú skutočnosti uvedené 

volajúcimi a píšucimi osobami 
a podľa obsahu ich posudzujú ako 
trestné oznámenia alebo podnety 
na preskúmanie postupu orgánov 
činných v trestnom konaní v konkrétnej 
trestnej veci. 
Zámerom generálneho prokurátora 
je v blízkej budúcnosti zaviesť 
tieto linky i na jednotlivé krajské 
prokuratúry s tým, že včasnosť 
prijímania nevyhnutných opatrení 
bude pravidelne prísne kontrolovaná 
zo strany Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky.

konkrétne výsledky
Jeden z prípadov volajúcich žien 
riešila Okresná prokuratúra v Prievidzi, 
ktorá v marci poskytla miestnemu 
oddeleniu polície zvukovú nahrávku 
volajúcej ženy. Polícia mala okamžite 

celú situáciu preveriť a volajúcu ihneď 
kontaktovať. 
Výsledkom bolo podanie trestného 
oznámenia a vznesenie obvinenia 
proti mužovi pre prečin nebezpečného 
vyhrážania. Obvinený skončil vo 
väzbe. Páchateľ sa totiž od septembra 
minulého roka opakovane slovne 
vyhrážal zabitím, zničením a vulgárnymi 
výrazmi svojej matke. V minulosti 
napadol aj matku ohlasovateľky 
oznámenia. 
Prokuratúra expresne reagovala aj 
na ďalší telefonát. Na telefonickú linku 
zatelefonovala príbuzná, ktorá oznámila 
psychické a fyzické týranie ženy jej 
manželom (okres Stará Ľubovňa). 
Na základe odstúpenia zvukovej 
nahrávky začala konať miestna 
prokuratúra a polícia. Aj v tomto 
prípade stíhajú obvineného väzobne.

Ilustračné foto
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Slovensko bude mať špeciálneho 
komisára pre deti

Text: Vanda Tuchyňová

od septembra je v platnosti zákon o nezávislej funkcii na ich ochranu

doposiaľ sa otázkami ochrany 
práv detí zaoberali štátne 
inštitúcie a orgány, rolu detského 
ombudsmana prevzala na seba 
verejná ochrankyňa práv. Veľmi 
dôležité  miesto v ochrane práv detí 
zastávajú na slovensku  neziskové 
organizácie, ktoré viditeľne rozširujú 
ponuku služieb pre potreby 
a ochranu detí.

Napriek tomu, podľa ministerstva práce 
Slovensko nemalo doposiaľ inštitút 
nezávislého mechanizmu prijímania 
a preskúmavania sťažností od detí 
alebo v ich mene. Rovnako mu chýbal 
nezávislý mechanizmus, ktorý by  
monitoroval, ako sa uplatňujú dohovory 
zodpovedajúce Parížskym princípom 
(špecifické inštitúty na ochranu práv 
detí). 

„Možno povedať, že prijatím zákona 
o detskom ombudsmanovi sme si  
po 23 rokoch splnili medzinárodný 
záväzok v oblasti ochrany práv detí,“ 
píše sa v stanovisku ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny.  
Ochranca práv detí  má byť vyprofilovaný 
nezávislý odborník,  na ktorého sa 
môže obrátiť dieťa priamo alebo 
prostredníctvom inej osoby. Budúceho 
komisára vyberie minimálne päť 
reprezentatívnych záujmových skupín - 
rôznych združení, ktoré obhajujú záujmy 
detí. Post obsadia na šesť rokov. 

aké problémy deti riešia?
Skúsenosti ukazujú, že deti majú 
problémy a dokážu sa s nimi podeliť 
a požiadať o radu, či pomoc. Napríklad, 
na stránku www.detskyombudsman.
sk prišlo v priebehu niekoľkých rokov 
viacero otázok a podnetov. Deti sa zvykli 
pýtať na otázky súvisiace so sexuálnym 

zneužívaním, riešili rodinné vzťahy, 
alkohol, drogy, priateľstvá, samotu, 
strach.
Platí však, že verejný ochranca práv 
prípady nerieši ako bežný podnet, ale 
právnici kancelárie  na  ne odpovedajú. 
Ide skôr o nasmerovanie a poradenie 
deťom a mladým v núdzi, ako majú 
postupovať v rôznych školských či 
rodinných situáciách. 
Vo výnimočných prípadoch, ak právnik 
zistí možné porušenie práv, takýto 
prípad eviduje ako bežný podnet, 
ktorým sa verejná ochrankyňa práv 
zaoberá.  Naopak, úlohu preveriť, či 
nejde o porušenie práv dieťaťa, bude 
mať po novom práve komisár pre deti. 
Aj keď i verejná ochrankyňa práv Jana 
Dubovcová sa neplánuje otázok ochrany 
detí vzdať. Podľa stanoviska z jej úradu 
bude i naďalej prijímať individuálne 
podnety detí, aj iniciovať vlastné 
prieskumy.

ak sa dieťa nemôže alebo nechce obrátiť na rodiča, učiteľa či iného dospelého vo svojom okolí, 
môže kontaktovať bezplatné číslo 0800 19 12 22, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. 
 
Z mimovládnych organizácií poskytujú služby pomoci viaceré akreditované subjekty:
linka detskej istoty (tel. číslo: 116 111, bezplatne, nonstop + Linka pre nezvestné deti a mládež 116 000, 
bezplatne, nonstop)
 
detská linka záchrany Centra slniečko, n.o. (tel. číslo: 0800 12 12 12, bezplatne, po-pia 15:00 – 20:00)
 
linka detskej dôvery spoločnosti priateľov detí li(e)nka (tel. číslo: 055/234 72 72, po-pia 14:00 – 
20:00)
 
občianske združenie ipčko prevádzkuje internetovú poradňu (bezplatne, nonstop): www.ipcko.sk
 
V priebehu septembra začne fungovať samostatná webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk, 
ktorej kľúčovou súčasťou bude práve súhrnný zoznam a interaktívna mapa s kontaktmi pomoci na 
inštitúcie, organizácie a zariadenia v Slovenskej republike. 

Kam všade môže volať dieťa v ohrození?
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Prijmú každú ženu, 
ktorá potrebuje 

Pomoc

myšlienka sa nenarodila pri stole, 
ale prišla ako požiadavka zdola. 
kolegyňu marcelu dobešovú 
oslovil farár marián kuffa zo 
Žakoviec, ktorý pracoval a pracuje 
s bezdomovcami a vnímal v tom čase, 
že pomoc potrebujú i ženy, ktoré sú 
osamotené, týrané, tehotné a nemá 
im kto pomôcť. 

Nápad nás veľmi oslovil. S podobnými 
prípadmi sme sa stretávali vo svojom 
okolí, problém sme vnímali, ale nikdy 
nám neprišlo na um veci takto riešiť. 
Až keď do nás ťukli, povedali sme si, že 
slov už bolo dosť a poďme pomáhať 
veľmi konkrétne. Založili sme dom pre 
osamelé tehotné ženy, ale ako sme ho 
otvorili, už v priebehu dvoch týždňov 
klopali na dvere ženy, ktoré čelili násiliu. 

nezisková organizácia áno pre život so sídlom v rajeckých tepliciach už 17 rokov 
prevádzkuje dom, v ktorom prijíma ženy v núdzi. stovky žien utekajú do krízového centra 
pred násilím mužov a pred blízkymi, ktorí ich proti 
vôli nútia vzdať sa dieťaťa a prerušiť 
tehotenstvo. v krízovom zariadení, 
ktorého miesto organizácia 
nezverejňuje, sa podarilo ukryť 
už stovky žien a zachrániť desiatky 
ešte nenarodeným detí. riaditeľka 
anna verešová nám v rozhovore 
prezrádza, ako projekt pred 
rokmi vznikol, a aké má výsledky.
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Zaskočilo vás to?
Téma násilia v tom čase (v roku 1998) 
vytŕčala veľmi, ale úprimne, nečakali sme 
taký záujem z tejto strany. 

ako ste reagovali? 
Otvorili sme dvere a začali pomáhať. 
Učili sme sa za pochodu, študovali, 
vzdelávali. V tom čase, v roku 2000, sa 
týmito témami zaoberali len feministické 
organizácie, ktoré do tejto témy priniesli 
veľa dobrého a my sme sa od nich učili. 
V rámci výcvikov sme prevzali veľa vecí 
do našej praxe. 

ako je to dnes, keď sa s objaví žena 
pred vašimi dverami a povie, že čelí 
násiliu? prijmete ju?
Samozrejme. Môže zaklopať na dvere 
alebo ešte predtým zatelefonovať 
na bezplatnú linku pomoci 0812 0024. Je 
to číslo pre celé územie Slovenska. Linku 
sme zriadili v roku 2003 a už funguje 12 
rokov. Je k dispozícii celých 24 hodín. 

aké podmienky musí splniť, aby ste sa 
o ňu postarali?
Keď  deklaruje, že je v núdzi, nepýtame 
sa, okamžite ju prijmeme. Potom 
vzapätí skúmame, šetríme situáciu 
do podrobností a pre ženu hľadáme to 
najvhodnejšie riešenie. 
Ešte sa nám nestalo, aby sme niekoho 
nezobrali, keď potreboval pomoc, a my 
sme náhodou aj nemali voľné miesto. 
Vždy sme situáciu dokázali krízovo 
riešiť tak, aby žena neostala na ulici 
v ohrození.  Pomáhame ženám, keď sú 
v tiesni, v priemere u nás ostávajú 3, 4, 5 
mesiacov. 
Počas tohto obdobia sa snažíme jej 
situáciu stabilizovať a dostať ju do jej 
prirodzeného prostredia. Sme totiž 
presvedčení, že inštitucionálna pomoc 
má byť dočasná, a je dobré, keď sa 
pomáha rodinám v ich domácom 
prostredí. Funguje u nás psychológ, 
právnik, špeciálny pedagóg, situáciu teda 
posudzujeme komplexne.

koľko žien ste za tých 17 rokov už 
prijali?
Bolo to viac ako 700 klientov. Z toho 400 
detí. Z celkového počtu tu bola polovica 
práve pre násilie. 

V prípade osamelých tehotných žien, 
ktorých rodina, partner, manžel žiadali 

o prerušenie tehotenstva a žena sa 
u vás skryla, aby dieťa zachránila – 
koľko detí sa takto podarilo priviesť 
na svet?
Za tých 17 rokov je to dohromady 53 
detí. Reálne sme ich videli, narodili 
sa v žilinskej nemocnici. Ale tým 
mamičkám, ktorým sme pomáhali 
na diaľku, v rámci poradenstva, tých bolo 
reálne viac. 
Zaujímavý je ešte jeden údaj. Z toho 
čísla 53 zachránených detí: ich matky 
k nám prišli s tým, že deti porodia, ale 
vychovávať ich nemôžu, lebo im to 
nedovoľuje situácia. Výsledok je však 

taký, že nakoniec skončili  v adopcii 
len tri deti. Aj to išlo naozaj o veľmi 
vážne dôvody matiek. Boli to zdravotné 
problémy alebo totálna osamotenosť, 
keď mamička bola odchovankyňou 
detského domova a nemala vôbec 
nikoho, kto by jej pomohol. 
Z týchto skúseností môžeme povedať, 
že ženy prichádzajú k nám v krízových 
situáciách, keď sa zdá, že je stav 
neriešiteľný. Príbeh sa ale vyvíja ďalej, 
a keď pominie stres, keď žene dokážeme 
podať pomocnú ruku, stav sa otočí 
a drvivá väčšina z nich mení svoj postoj 
a dieťatko si ponechá.

Vanda Tuchyňová | 
Foto: Nezisková organizácia Áno pre život

Priestory domu ponúkajú príjemné a bezpečné prostredie pre ženy v núdzi.
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antidiskriminácia rómov 
so zameraním na práva 
obyvateľov rómskych 
komunít na bývanie 
bola témou národného 
seminára, ktorý sa konal 
22. a 23. septembra 2015 
v piešťanoch.

podujatie bolo určené pre právnikov 
zo slovenska, ktorí pracujú, 
alebo plánujú pracovať, v oblasti 
antidiskriminácie rómov, a ktorí 
obhajujú práva rómov najmä 
v oblasti bývania. 

Cieľom tréningu bolo posilniť 
povedomie, právne znalosti 
a schopnosti právnikov. V rámci 
prednášok lektori prezentovali príslušné 
medzinárodné a národné právne 
predpisy, vrátane noriem Organizácie 
spojených národov a Rady Európy. 
Účastníci seminára dostali aj praktické 

rady na aplikovanie týchto noriem.
Program začal v utorok 22. septembra 
uvítacími príhovormi splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity Petra 
Polláka a Sergeja Dikmana z Národného 
implementačného oddelenia pre ľudské 
práva Riaditeľstva pre ľudské práva 
Rady Európy. Po krátkej prestávke 
nasledovala prvá časť prednášky Sergeja 
Dikmana na tému Aktivity Rady Európy 
pre právnikov v oblasti vzdelávania 
o ľudských právach, Európsky program 
vzdelávania pre právnikov v oblasti 
ľudských práv (HELP). V druhej časti 
svojej prezentácie sa Sergej Dikman 
venoval téme Rada Európy a Rómovia: 
antidiskriminačné štandardy. Okrem 
odborných informácií z tejto oblasti mali 
účastníci seminára možnosť diskutovať 
o modelových prípadoch zo života. „Išlo 
o to, aby sa účastníci pohrali s faktami, 
stimulovala sa diskusia. Môžem povedať, 
táto skupina bola veľmi aktívna, 
pozitívna. Hlavným cieľom nebolo, aby 
len počúvali prednášku, ale aj kládli 
otázky, rozmýšľali, hľadali v diskusii 
riešenia,“ vysvetlil Sergej Dikman.
Popoludní pokračoval program seminára 
prezentáciou advokátky a národnej 
trénerky Aleny Mikudovej, ktorá 
spolupracuje s Európskym centrom pre 
práva Rómov. V rámci tejto spolupráce 
rieši niektoré kauzy, ktoré sa týkajú 

ohrozenia práva na bývanie v rómskych 
komunitách. Alena Mikudová prednášala 
na tému Právo na bývanie v Slovenskej 
republike. Nasledujúci deň, v stredu 
23. septembra, pokračoval seminár 
prednáškou Michala Zálešáka na tému 
Medzinárodné štandardy v oblasti 
práva na bývanie. V druhej časti svojho 
vystúpenia sa tento medzinárodný 
tréner venoval téme Judikatúra 
Európskeho súdu pre ľudské práva – 
prípady z praxe.
Seminár bol vyjadrením úsilia Rady 
Európy podporovať implementáciu 
Štrasburského vyhlásenia o Rómoch 
Rady Európy a cielenou pomocou 
členským štátom zdokonaliť 
uplatňovanie Európskeho dohovoru 
o ľudských právach v zmysle výkladu 
Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Podujatie umožnilo aj výmenu 
praktických skúseností a príkladov 
v praxe, spoluprácu orgánov štátnej 
správy, územnej samosprávy, 
medzinárodných partnerov, vrátane 
rómskych odborníkov a občianskej 
spoločnosti.
Národný seminár organizovalo 
Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky – Úrad splnomocnenca vlády 
SR pre rómske komunity v spolupráci 
s Generálnym riaditeľstvom pre rómsku 
problematiku Rady Európy.

Jaroslav Kizek | 
Foto: ÚSVRK SR

Právnici si doplnili vedomosti v oblasti 
antidiskriminácie a bývania rómov
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servis

Projekt e-roma resource – 
vyhľadávanie, používanie, zdieľanie 
a rozširovanie obzorov
Medzinárodný projekt e-Roma Resource realizuje na Slovensku 
Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Jeho hlavným cieľom je 
podporovať, vymieňať  a šíriť realizované činnosti z rôznych 
zdrojov v oblasti začleňovania Rómov. Partner konzorcia stavia 
na skúsenostiach a už existujúcich osvedčených postupoch, 
ktoré realizovali viaceré organizácie, inštitúcie, orgány a ďalšie 
zainteresované strany.
Aktivity projektu sú orientované na podporu celoživotného 
vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách za účelom 
vytvorenia informačnej a vzdelávacej online platformy. 
Celý projekt je realizovaný s jasným zameraním na potreby 
užívateľov e-RR online platformy, ktorá bola vyvinutá 
na základe zistených potrieb cieľových skupín. Až do konca 
projektu (koniec roka 2015) bude platforma stále vo výstavbe 
a bude vyvinutá a zlepšovaná i na základe hodnotenia rôznych 
príjemcov.
Katedra verejného zdravotníctva usporiada aj v októbri 
(7. a 15. 10. 2015) workshopy v štýle World Café, ktorých 
témou je predstavenie, obsah, štruktúra a návrhy na zlepšenie 
vytvorenej online platformy určenej všetkým profesionálom - 
učiteľom, vychovávateľom, rómskym terénnym pracovníkom, 
zdravotným asistentom, poskytovateľom zamestnania, ako aj 
ďalším profesionálom v oblasti práce s rómskou komunitou. 
Workshopy sa budú niesť v príjemnej kaviarenskej atmosfére 
v priestoroch fakulty vždy v čase od 8:30 do 12:00 h. Spektrum 
účastníkov (maximálne 15) bude zámerne rôznorodé, 
za účelom dosiahnuť hlbšiu diskusiu v danej problematike. 
Z projektu bude možné poskytnúť finančnú náhradu 
na cestovné náklady spojené s účasťou na workshope. Účasť 
na workshope je bezplatná, po jeho absolvovaní dostane 
každý účastník certifikát o účasti.
Bližšie informácie o projekte môžete získať na  webovej stránke 
projektu, na Facebook konte alebo na e-mailovej adrese 
michaela.machajova@truni.sk.

Vyšehradský fond – malé granty
Malé granty: 
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie), 
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie), 
3. vzdelávania (semináre, letné školy), 
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne 
aktivity pre deti a mládež), 
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – 
do 50 km od hraníc), 
6. podpory turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).
Plánovaná výška prostriedkov na rok: 640 000 eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 eur
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2015
Viac informácií nájdete na stránke: 
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Kreatívna európa - Kultúra
Projekty európskej spolupráce. Priority programu: 
− podporovať medzinárodné kultúrne aktivity, ako sú 
napríklad výstavy, výmeny a festivaly, 
− podporovať pohyb európskej literatúry s cieľom zabezpečiť 
jej čo najväčšiu dostupnosť, 
− podporovať prácu s publikom ako prostriedok 
na stimulovanie záujmu o európske kultúrne diela a hmotné 
a nehmotné kultúrne dedičstvo a na zlepšovanie prístupu 
k nim. 
Kategória 1 – Projekty spolupráce menšieho rozsahu. 
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 eur. 
Kategória 2 – Projekty spolupráce väčšieho rozsahu. 
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 000 eur.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu nie je 
zverejnená.
Uzávierka prijímania žiadostí: 7. október 2015, 5. október 2016, 
4. október 2017...
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-
spoluprace

Nadácia Tatra banky - Viac pre regióny
Zamestnanecký program je určený na podporu významných 
mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej 
z verejnoprospešných oblastí v každom regióne. Nejde 
iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu 
spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá 
prispeje k rozvoju regiónu web: www.rozvojvidieka.sk, 
e-mail: zprvbb@gmail.com
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 
40 000 eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená
Termín otvorenia programu: 30. september 2015 
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. november 2015
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-
programy/zamestnanecke-programy/

Nadácia Poštovej banky
Od svojho vzniku pravidelne podporuje žiadosti o finančnú 
pomoc od individuálnych žiadateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej 
životnej situácii. Cieľom nadácie je smerovať pomoc práve 
tam, kde je potrebná a zmysluplná.
Grantový program pre jednotlivcov je určený pre 
individuálnych žiadateľov o finančnú pomoc, predovšetkým 
v oblastiach vzdelávanie, šport, zdravotníctvo 
a sociálna pomoc. Keďže v súčasnosti akceptujeme 
a do schvaľovacieho procesu zaraďujeme iba elektronické 
žiadosti o podporu, prosíme o dôsledné vyplnenie 
elektronického formulára. Čím viac relevantných informácií 
nám poskytnete, tým lepšie sa nám bude vyhodnocovať 
Vaša žiadosť.
Pre vyplnenie online žiadosti sa treba zaregistrovať 
v systéme egrant. Pri registrácii je potrebné vybrať si 
správny grantový program, do ktorého sa chcete zapojiť.
Informácie nájdete na http://www.nadaciapabk.sk/ziadosti/.
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rómska kuchyňa / tavuťňi 

dedele
Pirohy s lekvárom

Tavibnaskere: 
 ½ kg hladko aro   2 dcl paňi   khil  

 ľekvaris   praškovo cukros   makos

Tavas: Aro le loneha zmišinas 
la paňaha the keras hladko 
sano chumer. O loparis 

začhivas le aroha the savoro 
ušanas the vaľkinas pre saňi marikľi. 

O chumer prečhinas pro duj kotora. 
Le duje rojenca kidas o ľekvaris 

the makhas les jekhtones pre jekh 
chumeriskero jepaš. Kana hino calo makhlo 

le ľekvariha, thovas pre late aver chumeriskero jepaš. 
La čhuraha paľis o platos prečhinas avka, aj te jel o ľekvaris 
mištes zaphandlo andro dojekh pišot the keras pišota. 
O pišota čhivas andre keraďi paňi. Skontrolinas, či hine pišota 
ke peste lačhes zľepimen, aj te amenge o ľekvaris na čuľol avri 
andro čaro. 
Tade pišota makhas le khileha, čhivas le makoha the praškovo 
cukroha.

Suroviny: 
 1/2 kg hladkej múky   2 dcl vody   soľ   

maslo   lekvár   práškový cukor  
 mak

Postup: Múku so soľou zmiešame 
s vodou a vypracujeme hladké 
cesto.

Lopár posypeme múkou a z cesta 
vyvaľkáme tenučkú placku. Uprostred si 
naznačíme ryhou polovicu.
Pomocou dvoch lyžičiek naberáme lekvár 
a kladieme ho v pravidelných rozostupoch na jednu 
polovicu cesta. Akonáhle je celá pokrytá kôpkami lekváru, 
preložíme na ňu druhú polovicu cesta. Príborovým nožom 
potom plát rozkrájame na kúsky tak, aby lekvár bol dobre 
uzavretý v každom kúsku.
Pirohy vhadzujeme do vriacej vody. Vždy skontrolujeme, či 
sú okraje k sebe pevne prilepené, aby nám lekvár nevytiekol 
do hrnca. Uvarené pirohy pomastíme maslom, posypeme 
makom a práškovým cukrom.

dedele
Gule ľekvariskere

1. c, 2. a, 3. d, 4. c, 5. a, 6. b, 7. a, 8. a, 9. b, 10. c

rómsky kvíz / romane phuČkeribena
1. predpokladá sa, že indickí 
predkovia rómov patrili 
k najspodnejšej kaste. boli to:
a) brahmani
b) kšatrijovia
c) šudrovia
d) vajšiovia

2. o najnižšej kaste v indii, do ktorej 
patrili predkovia rómov, sa tiež 
hovorilo, že je to kasta
a) nedotknuteľných 
b) ohrozených
c) zatracovaných 
d) nenapraviteľných 

3.  najstarším pomenovaním rómov 
v európe je:
a) Rómovia 
b) Hindi
c) Gitanos 
d) Cigáni 

4. na základe lingvistických 
a etnografických poznatkov možno 
pokladať za domovinu rómov:

a) indické štáty Džammú a Kašmír
b) indický štát Gudžarát
c) indické štáty Rádžastán a Bihár
d) indický štát Harijána

5. kedy si každoročne pripomíname 
deň rómskeho jazyka?
a) 5. novembra
b) 5. októbra
c) 5. septembra
d) 5. augusta 

6. V roku 1930 bola založená 
liga pre kultúrne povznesenie 
Cigánov. V ktorom meste sa to 
uskutočnilo?
a) Brno 
b) Košice
c) Banská Bystrica 
d) Zvolen 

7. ktorý dokument zrovnoprávnil 
rómov po ii. svetovej vojne 
v československu?
a) Košický vládny program
b) Program Nové Československo 

c) Benešove dekréty
d) Pražské dekréty

8. rómske vzdelávacie centrum 
(roCeo) je súčasťou:
a) Metodicko-pedagogického centra 
b) Štátneho pedagogického ústavu
c) IUVENTY 
d) Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania 

9. kedy bolo založené prvé rómske 
divadlo romathan na slovensku?
a) 1991
b) 1992
c) 1990
d) 1993

10. V ktorom meste vzniklo v roku 
1993 najstaršie rómske periodikum 
romano nevo ľil v ére samostatného 
slovenska?
a) Martin
b) Košice 
c) Prešov 
d) Banská Bystrica


