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„Nepotrebujeme jednoduché a nebezpečné rady ako: Prečo od neho neodídeš?“
„Násilie na nás zanecháva jazvy na tele aj na duši.“

„Potrebujeme aktívnu a efektívnu ochranu, rešpekt, pochopenie a posilňujúcu podporu.“

Násilie páchané na ženách je porušovanie ľudských práv a oberá ženy o ich schopnosť uplatňovať si základné slobody. V 
skutočnosti ide o jedno z najčastejšie porušovaných ľudských práv na svete a Slovensko nie je v tomto smere žiadnou vý-
nimkou. Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch sa vyskytuje v každom členskom štáte Rady Európy napriek po-
zitívnemu vývoju v oblasti legislatívy, tvorby politík a praxe. Štáty majú povinnosť rešpektovať, ochraňovať a dodržiavať 
ľudské práva všetkých svojich občanov a občianok. Preto musia zabezpečiť prijatie všetkých primeraných opatrení, aby 
predchádzali, vyšetrili a potrestali všetky formy násilia páchaného na ženách, vrátane násilia v rodine. Násilie páchané na 
ženách je komplexný problém, obzvlášť vtedy, keď sa odohráva v domácnosti. V závislosti od reakcie inštitúcií, na ktoré 
sa žena obráti, sa môže násilie ešte zhoršiť a v niektorých prípadoch môže dôjsť k zabitiu žien a detí. 

Súčasné štúdie ukazujú, že jedna štvrtina až jedna tretina žien v Európe je vystavená násiliu zo strany jednotlivcov z ich 
bezprostredného sociálneho prostredia. Až na niekoľko výnimiek sú páchateľmi muži: partneri, manželia, otcovia, lebo 
bratia. Ak vezmeme do úvahy socio-ekonomické podmienky, ktoré v našej spoločnosti prevažujú, sú mnohé ženy, ktoré 
týra člen rodiny nútené odísť z domu, aby unikli násiliu, mohli chrániť svoj život a hľadať ochranu a bezpečie. Veľkú časť 
z nich v mnohých európskych krajinách prijímajú bezpečné ženské domy, ktoré sú kľúčovými  inštitúciami v boji proti ná-
siliu páchanému na ženách a deťoch. Bezpečné ženské domy sú dôležitým faktorom spoločenského rozvoja nielen tým, 
že poskytujú ženám a deťom bezpečné prostredie, ale aj presadzovaním rovnakých práv a príležitostí pre ženy a mužov, 
ako aj základných ľudských práv.

V Európe bol spoločenský problém násilia páchaného na ženách a deťoch zo strany mužov marginalizovaný ako tabuizo-
vaná téma až do začiatku 70-tych rokov, vo východnej Európe do začiatku 90-tych rokov. Úplne prvý bezpečný ženský 
dom bol založený v roku 1972 v Londýne. Na Britských ostrovoch otvorili ďalšie bezpečné ženské domy skôr, než sa ženské 
hnutie rozšírilo do západnej, strednej a severnej Európy a neskôr do južnej Európy, až nakoniec, po páde železnej opony, 
do krajín východnej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti je v celej Európe asi 1500 bezpečných ženských domov. Mno-
hé európske krajiny – najmä krajiny južnej a východnej Európy – však doteraz trpia nedostatkom bezpečných ženských 
domov, ktoré by ženám a ich deťom poskytli ochranu. Ženy, ktoré sa rozhodnú založiť bezpečný ženský dom, musia často 
zdolávať neprekonateľné prekážky: nedostatok finančnej podpory alebo politickej vôle na strane štátnych alebo samo-
správnych orgánov. Na Slovensku nemáme bezpečné ženské domy. Máme zariadenia sociálnej pomoci, ktoré čiastočne 
suplujú potrebu bezpečných ženských domov. Samotné poskytovanie nechráneného ubytovania pre ženy zažívajúce 
násilie a ich deti nestačí. Kľúčovým prvkom, ktorý bezpečné ženské domy ženám a ich deťom poskytujú, je posilnenie k 
tomu, aby prevzali kontrolu nad svojím životom. Ženy a deti, ktoré žijú v bezpečnom ženskom dome, by mali nakoniec 
znovu získať pocit, že žijú v bezpečí.
 
Každá žena, ktorá zažíva násilie a jej deti, majú právo na bezpečné miesto vo svojom regióne/meste. Cena za násilie pá-
chané na ženách a ich deťoch je pre jednotlivcov aj spoločnosť vysoká. Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých, 
nie je to o nich, ale „o nás“. Všetci a všetky máme matky, sestry, priateľky, kolegyne a známe, ktoré môžu zažívať násilie. 
Efektívna pomoc je dobrou investíciou do budúcnosti nás všetkých. Všetci a všetky môžeme a musíme urobiť viac, aby 
sme predišli ťažkým zraneniam a vraždám žien a detí v dôsledku násilia. Potrebujeme vytvoriť bezpečné miesta, aby sme 
ochránili ženy a ich deti pred ďalším násilím; aby sa ženy a ich deti, ktoré zažili násilie, cítili dostatočne bezpečne a mohli 
otvorene hovoriť o tom, čo prežili; aby mali možnosť zotaviť sa, získať posilnenie a energiu pre budovanie života v bezpe-
čí. Ženy a deti majú právo na život, slobodu a bezpečnosť. 

Bezpečný ženský dom by mal dočasne nahrádzať domov. Preto by mal poskytovať okrem „strechy nad hlavou“  ženám 
a deťom aj komplexnú starostlivosť, ktorá odráža ich špecifické potreby. Iba tak sa môžu postupne uzdraviť z tráum a 
ďalších dôsledkov násilia, ktoré v minulosti zažili. Bez komplexnej starostlivosti majú oveľa menšie možnosti vyrovnať sa 
s bolestnými zážitkami a začať nový život bez násilia. Všetky vyššie spomenuté dôvody nás viedli k vydaniu publikácie, 
ktorú držíte v rukách. Želáme si, aby bol tento materiál ďalším krokom k zabezpečeniu väčšej ochrany žien a detí, ktoré 
zažili násilie. Dúfame, že sa nám prostredníctvom tejto publikácie podarí inšpirovať a presvedčiť odbornú a laickú verej-
nosť, reprezentantov/tky štátnych a verejných inštitúcií o tom, že je potrebné, aby sme spoločne vynaložili všetko úsilie 
a energiu a založili prvé bezpečné ženské domy na Slovensku.
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1.	eurÓpsky	konteXt

Členské štáty Rady Európy sa v mnohých ľudsko-právnych dohovoroch a v rámci rôznych medzinárodných medzivlád-
nych organizácii zaviazali ochraňovať a rešpektovať ľudské práva svojich občanov a občianok. Mnoho z týchto dohovo-
rov zahŕňa ochranu žien pred násilím, keďže vymedzujú práva, vrátane práva na život, slobodu, fyzickú nedotknuteľ-
nosť, alebo osobnú bezpečnosť; právo nebyť zotročovaný/á; rovnosť a nediskrimináciu (pozri Prílohu 1: Medzinárodné 
a národné dokumenty o násilí páchanom na ženách). Násilie páchané na ženách1 je porušovaním ľudských práv. Násilie 
páchané na ženách  oberá ženy o  ich schopnosť uplatňovať si základné slobody. V skutočnosti ide o jedno z najčastejšie 
porušovaných ľudských práv na svete a Európa nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Násilie páchané v domácnosti – 
v rodine a v intímnych vzťahoch je hlavnou príčinou fyzickej a psychologickej ujmy spôsobenej ženám a deťom. Násilie 
často vystavuje ženy riziku ďalšieho násilia a je obrovskou prekážkou v prekonávaní nerovnosti medzi mužmi a ženami 
v spoločnosti. 

Poskytovanie špecializovaných služieb má svoj pôvod a hlboké korene v mimovládnom/dobrovoľníckom sektore. Bezpeč-
né ženské domy, linky pomoci, svojpomocné skupiny a obhajoba práv majú pôvod v reakciách aktivistiek na znásilnenia 
a domáce násilie v 70-tych rokoch. Za posledných 30 rokov ženské mimovládne organizácie nielenže vytvorili rozmanitý 
priestor, ktorý umožnil ženám pomenovať a hovoriť o skúsenosti s násilím, ale dosiahli aj všeobecné uznanie predtým 
skrytého a súkromného problému. V tomto procese vznikli inovatívne formy poskytovania podporných služieb, ktoré sú 
dnes považované za veľmi dôležitú súčasť riešenia sociálnych problémov. Základnými princípmi podporných služieb bol 
záväzok vytvoriť priestor, v ktorom sa ženy cítili bezpečne a mohli hovoriť o násilí, ktoré zažívali. V tomto priestore ženám 
verili a rešpektovali ich a tak mali možnosť spoločne preskúmať rôzne alternatívy riešenia. Prístup k  službám nezávisel od 
žiadnych právnych, ani iných požiadaviek. Boli k dispozícii vtedy, keď ich ženy potrebovali a vychádzali z princípu dôver-
nosti informácií a posilnenia. Medzinárodná báza poznatkov a praxe naznačuje, že služby poskytované špecializovanými 
ženskými mimovládnymi organizáciami dlhodobo najlepšie reagujú na potreby žien, ktoré zažívajú násilie, a mali by byť 
preto podporované a uznané vládami. Ženské mimovládne organizácie by mali byť preto hlavnými poskytovateľmi slu-
žieb a kľúčovými partnermi pri vyvíjaní účinnejších intervencií na strane štátnych inštitúcií, obzvlášť orgánov činných v 
trestnom konaní a systému spravodlivosti2.

1.1.	Štandardy	poskytoVania	podpornÝcH	sluŽieb	pre	Ženy	a	icH	deti3

Ženské mimovládne organizácie vyvíjajú štandardy kvality poskytovania podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a 
ich deti posledných 30 rokov. V týchto rokoch európske expertky a experti vytvorili odporúčania v oblasti násilia pácha-
ného na ženách, ktoré jasne definujú aj odporúčania pre podporné služby (pozri: Jyväskylä 19994, Cologne 19995). Mnohé 
ďalšie odporúčania a záväzky týkajúce sa problematiky násilia páchaného na ženách definujú medzinárodné a národné 
dokumenty (pozri Prílohu 1: Medzinárodné a národné dokumenty o násilí páchanom na ženách).

Základné	princípy	poskytoVania	podpornÝcH	sluŽieb →

Rada Európy pravidelne reviduje štandardy poskytovania podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie6 a ich deti. V na-
sledujúcom texte tejto podkapitoly nájdete základné	princípy poskytovania podporných služieb spracované na základe 
poslednej štúdie Rady Európy o minimálnych štandardoch poskytovania podporných služieb.

rodové	chápanie	násilia

Strategické dokumenty OSN a Európy o násilí páchanom na ženách už viac ako desať rokov zdôrazňujú, že túto problema-
tiku je potrebné riešiť v rámci rodovej rovnosti. Násilie páchané na ženách je rovnako príčinou, ako aj dôsledkom nerov-
nosti medzi ženami a mužmi. Rozsah, v akom toto chápanie problematiky podporuje poskytovanie podporných služieb a 
v akom je uznané vládami, je v jednotlivých európskych krajinách značne odlišný. Rodová perspektíva je základom uzna-
nia násilia páchaného na ženách ako ľudsko-právneho problému, a preto je zdôrazňovaná ako základný princíp. Takéto 

1 Termín násilie páchané na ženách vnímame ako „akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom 
bola  fyzická, sexuálna, alebo psychická ujma žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku, alebo svojvoľného odopierania slobody, či už vo verejnom, alebo súk-
romnom živote“. To zahŕňa: domáce a sexuálne násilie, sexuálne obťažovanie, trestné činy spáchané v mene cti, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a iné tradičné 
praktiky, ktoré poškodzujú ženy, ako nútené manželstvá“.
2 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008
3 Celú túto kapitolu tvoria preložené a spracované časti poslednej štúdie Rady Európy: Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum Standards for 
Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008
4 EÚ, Recommendations of EU-Expert Meeting, Jyväskylä, 1999, http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8730
5 EÚ, Recommendations of EU-Expert Meeting, Cologne, Germany, 1999, http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/8731
6 Termín násilie používame v publikácii ako násilie páchané na ženách v širšom slova zmysle, alebo ako násilie páchané na ženách v párových vzťahoch a ich deťoch 
v užšom slova zmysle
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zarámcovanie vplýva na to, ako je násilie páchané na ženách chápané, ako aj na to, akým spôsobom sú služby poskyto-
vané. Z takéhoto vnímania násilia páchaného na ženách vyplýva, že na vine nie sú jednotlivé ženy a že voči páchateľom 
násilia by mala byť vyvodená zodpovednosť. 

Podporné služby by sa mali vyznačovať vhodným informovaným prístupom, relevantným pre ich užívateľky (ženy zaží-
vajúce násilie). Takýto prístup by mal uznávať rodovú dynamiku, dopad a dôsledky násilia páchaného na ženách, a to v 
kontexte rovnosti a ľudských práv. Násilie páchané na ženách, by malo byť vnímané ako príčina, ale aj dôsledok nerov-
nosti medzi mužmi a ženami. V rámci takéhoto prístupu je dôležité uznať potrebu existencie služieb určených iba ženám. 
Podporné služby by mali obhajovať práva žien v jednotlivých prípadoch, ako aj na systémovej úrovni; podporovať a 
presadzovať práva žien a detí; a tým napĺňať ich potreby. Mali by fungovať na dvojakom princípe: dôvery a rešpektu voči 
ženám a deťom a vyvodzovania zodpovednosti voči páchateľom násilia za ich násilné správanie.

kultúra	posilnenia

Základnými princípmi sú rešpekt voči nedotknuteľnosti ženy, poskytovanie informácií a podpory, ktoré žene umožňujú 
robiť informované rozhodnutia a prístup k podporným službám, ktoré ponúkajú potenciál nápravy ujmy spôsobenej nási-
lím. Východiskovým bodom filozofie posilnenia je uznanie skutočnosti, že podstatou násilia páchaného na ženách je moc 
a kontrola zo strany inej osoby nad ženou a zaobchádzanie s ňou ako s niekým, koho hodnota je nižšia ako hodnota iných 
ľudí. Skúsenosť s násilím znamená poškodenie vnímania samej seba, dôvery a kontaktu s inými ľuďmi. 

Existuje mnoho spôsobov ako vytvárať kultúru posilnenia. Začať môžeme na úrovni jazyka, ktorý používame na pome-
novanie a chápanie násilia. Mali by sme používať jazyk, ktorý nie je pre ženu viktimizujúci, ktorý ju nespochybňuje a 
neobviňuje za násilie, ktoré zažívala. Dôležitým aspektom posilnenia je aj formovanie prostredia, v ktorom sú podporné 
služby poskytované tak, aby sme sa vyhli sociálnemu vylúčeniu ženy. Posilnenie je zjavné aj v procese participácie a kon-
zultovania: mnoho ženských mimovládnych organizácií poskytujúcich podporné služby prizýva ženy minimálne k tomu, 
aby poskytli spätné väzby k poskytovaniu služieb. Niektoré ženské mimovládne organizácie poskytujúce podporné služby 
vytvárajú pre ženy možnosť pridať sa k organizácii a obhajovať práva iných žien v prípade, že svoju situáciu úplne vyriešili 
a pohli sa v živote ďalej. 

Podporné služby vychádzajúce z princípu posilnenia umožňujú ženám a deťom pomenovať svoju vlastnú skúsenosť s 
násilím, spoznať svoje práva a umožňujú ženám a ich deťom robiť rozhodnutia v podporujúcom prostredí, ktoré k nim 
pristupuje citlivo, s rešpektom a dôstojne. Dôležitá je podpora účasti žien na rozvoji a evaluácii podporných služieb. Pod-
porné služby by mali predstavovať model nenásilného prostredia; využívať rodovú analýzu na zvyšovanie povedomia; 
vzdelávať a vykonávať prácu v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a ich deťoch v rámci svojej komunity, ako aj 
na individuálnej úrovni a takto šíriť jasný odmietavý postoj k tolerovaniu násilia.

bezpečie	a	dôvernosť	informácií	-	konfliktné	princípy

Bezpečie a dôvernosť informácií sú dva na praxi založené princípy, ktoré uznáva väčšina štandardov. Medzi princípom 
dôvernosti informácií a inými kľúčovými princípmi môže vznikať napätie. Väčšina organizácií poskytujúcich služby infor-
mácie o klientkách neposúvajú ďalej bez ich súhlasu. Napätie medzi týmito dvoma princípmi môže vznikať, napríklad v 
situáciách keď žena odmieta právnu ochranu, kým poskytovateľky služieb si myslia, že ju potrebuje. Ešte väčšie napätie 
vzniká v situáciách, keď ide o ochranu detí, pretože v niektorých štátoch majú poskytovatelia/ľky služieb povinnosť 
ohlásiť situáciu, v ktorej je ohrozené dieťa. Okrem toho sa vedie diskusia aj o tom, aké postupy v týchto prípadoch 
uplatňovať. 

Pre mnohé ženské mimovládne organizácie v Európe je pravidlo dôvernosti informácií absolútne, obzvlášť v krajinách, 
kde orgány činné v trestnom konaní historicky zlyhávajú v implementácií účinných ochranných opatrení. Oficiálne ohlásiť 
takúto situáciu znamená, že poskytnutie súhlasu ide nad rámec vzťahu dôvery k poskytovateľovi/kám služieb a rozširuje 
sa na dôverovanie orgánom činným v trestnom konaní a iným inštitúciám. Štátne inštitúcie si však tiež musia dôveru 
zaslúžiť a v celej Európe majú aj oni, aj súdy v tomto ohľade pred sebou ešte dlhú cestu. Mimovládne organizácie zatiaľ 
musia čeliť rozhodnutiam, pri ktorých vzniká napätie medzi obavami o život klientky a princípom zachovania dôvernosti 
informácií. Štandardy zachovania dôvernosti informácií čiastočne ošetrujú, ale neriešia túto dilemu.  

Premietnutie princípu dôvernosti informácií do praxe znamená, že podporné služby rešpektujú a dodržiavajú právo žien 
a detí na dôvernosť informácií. Všetky ženy a deti sú informované o situáciách, v ktorých môže byť táto dôvernosť obme-
dzená. Keďže násilie často krát vedie k ohrozeniu života a zdravia žien a detí, podporné služby kladú dôraz na bezpečie a 
ochranu žien, detí a personálu podporných služieb.  
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poskytovanie	holistických	služieb

Väčšina organizácií v Európe podporuje princíp poskytovania holistických služieb. Je však dôležité zdôrazniť, že tento 
princíp nie je aplikovateľný na všetky podporné služby. Ženské mimovládne organizácie vysvetľujú a popisujú túto situ-
áciu nasledovne:

Súčasný systém nefunguje a dokonca môže v ženách vzbudiť falošnú nádej, že sa o ne postará. Je to ako urobiť operáciu 
a nepodať po nej antibiotiká. V podstate môže byť niekedy nebezpečnejšie operáciu podstúpiť, ak neexistuje pooperačná 
starostlivosť. Súčasný systém ženy povzbudzuje k tomu, aby vyhľadali počiatočnú pomoc, po ktorej sú odkázané samé na 
seba. To môže spôsobiť, že celá situácia je ešte nebezpečnejšia, pretože, keby ženy vedeli, že dostanú iba krátkodobú po-
moc, vyhodnotili by riziko svojej situácie inak.

Holistické služby nemusia vychádzať z jednej organizácie. Celá komunita musí byť usporiadaná tak, aby poskytovala ho-
listickú perspektívu a pracovala na báze komunitných koalícii. Musí sa zhodnúť na spoločných postupoch, stratégiách, 
východiskách definíciách a rámcoch na miestnej úrovni. Sú potrebné holistické podporné služby pre všetky ženy, ktoré 
budú zohľadňovať ich potreby, ale bez vytvárania separovaných služieb. Špeciálne služby môžu byť vytvárané pre ženy so 
špeciálnymi potrebami, ale najefektívnejší spôsob je poskytovanie pomoci jedným centrom.

Kvalifikácia personálu a formy poskytovania služieb by mali byť špecializované, čo znamená, že by mali byť prispôsobené 
komplexným potrebám žien a detí. Mali by byť efektívne riadené  a zaručovať ženám a deťom kvalitnú pomoc od perso-
nálu s primeranými zručnosťami a podporou.

prístup	k	službám	a	nediskriminácia

Skutočnosť, že služby nie sú v jednotlivých krajinách rovnomerne distribuované vytvára nerovnosť v prístupe k 
ochrane, podpore a spravodlivosti. Nedostatok služieb má rovnaký dopad. Znamená to napríklad, že ak žena žije v 
hlavnom meste, nemusia byť k dispozícii voľné miesta v bezpečnom ženskom dome, alebo sa môžu vytvárať dlhé 
poradovníky na poskytovanie poradenstva. Návrhy na distribúciu a rozsah služieb sa tvoria v súlade s minimálnymi 
štandardmi, aby sa zabezpečilo, že všetky ženy budú môcť využívať služby vtedy, keď ich potrebujú a tam, kde ich 
potrebujú. 

Prístup k službám zostáva naďalej problémom pre špecifické skupiny žien. Napríklad v niektorých európskych krajinách 
majú migrantky prístup k rovnakým službám, ale pokiaľ nie sú naplnené ich špecifické potreby – tlmočenie, právne pora-
denstvo vo veci prisťahovaleckého statusu a zákona o poskytnutí azylu, chápania škodlivých tradičných praktík, prístup 
k službám nie je rovný. Štandardy požadujúce rovnaký prístup k službám sú len trochu viac ako rétorikou vtedy, keď nee-
xistuje financovanie, ktoré by mimovládnym organizáciám umožnilo dosiahnuť ich. Podporné služby by mali rešpektovať 
rôznorodosť žien a detí a pozitívne prispievať k praxi založenej na nediskriminácii.

deti	ako	užívatelia	a	užívateľky	služieb

Deti, ktoré zažívajú násilie v domácnosti potrebujú, aby bezpečné ženské domy poskytovali pre ne primerané služby. 
Štandardy podporných služieb by mali reflektovať potreby detí. Právny rámec ochrany detí sa vo väčšine európskych 
štátov líši. Styčné body medzi násilím páchaným na ženách a násilím páchaným na deťoch v európskom kontexte je preto 
potrebné viac rozpracovať v zmysle druhu násilia a spoločného výskytu domáceho násilia a týrania detí.

spolupráca	medzi	inštitúciami

Podporné služby by mali byť prevádzkované v kontexte relevantnej spolupráce medzi inštitúciami a koordinovaného 
poskytovania takýchto služieb na miestnej a národnej úrovni.
 
potreba	dlhodobých	služieb

Niektoré ženy zažili vo svojej minulosti viacnásobné násilie a niektoré žijú v komplikovanej situácii, ktorú je potrebné 
riešiť. Tieto ženy potrebujú pomoc na dlhšie časové obdobie. Takúto pomoc krízová intervencia neponúka. Obme-
dzenia dĺžky pobytu v bezpečnom ženskom dome, alebo počtu poradenských stretnutí, alebo dĺžky zainteresovanosti 
právnych poradkýň a advokátok nie sú primerané potrebám žien. Služby by mali smerovať k poskytovaniu pomoci a 
podpory na taký dlhý čas, na aký ich žena potrebuje. Na to, aby boli služby udržateľné je potrebné, aby boli dostatočne 
financované. 
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Základné	MiniMálne	Štandardy	poskytoVania	podpornÝcH	sluŽieb	 →

V tejto podkapitole uvádzame základné minimálne štandardy poskytovania podporných služieb ženám, ktoré zažili násilie a ich 
deťom. Základné minimálne štandardy sú aplikovateľné na všetky typy služieb, pre všetky formy násilia páchaného na ženách. 

rešpekt	a	úcta

Ženy majú za každých okolností právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a úctou. Priamy kontakt so ženou 
-  klientkou by sa mal odohrávať v bezpečnom, čistom a príjemnom prostredí.

Dôvernosť informácií musí byť garantovaná. Akákoľvek ústna, alebo písomná  komunikácia, alebo iné informácie obsa-
hujúce meno, alebo iné identifikačné údaje o žene, by mali byť podané iným osobám iba s jej  informovaným súhlasom. 
Jediné výnimky sú: (1) Ochrana ženy, ak existuje dôvodné podozrenie, že je ohrozený jej život, zdravie, alebo sloboda; (2) 
Ochrana iných osôb, ak existuje dôvodné podozrenie, že im môže hroziť nebezpečenstvo. Ženám by mal byť jasne vysvet-
lený postup a pravidlá dodržiavania dôvernosti informácií pred poskytnutím akejkoľvek služby. Všetky záznamy by mali byť 
držané v uzamknutom a bezpečnom prostredí a mali by k nim mať prístup iba osoby oprávnené s nimi nakladať. Poskyto-
vateľ služieb by mal mať postup na získanie písomného súhlasu na zverejnenie dôverných informácií. Poskytovateľ služieb 
by mal mať postup, alebo inštrukcie k tomu, ako reagovať na oficiálne príkazy na zverejnenie dôverných informácií.

Všetci poskytovatelia/ľky služieb by mali vychádzať z dvojitého princípu založeného na kultúre nespochybňovania a reš-
pektovania žien a vyvodzovania zodpovednosti voči páchateľom násilia.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Rešpektovanie dôstojnosti,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.1, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1 & Miléniová dekáda odsek 6;
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3, Medzinárodný pakt o občianskych a 
politických právach;
Rešpektovanie fyzickej a morálnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta základných práv EÚ  čl.3;
Povinnosť predchádzať násiliu, ▪  Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl. 4 (c), Pekinská akčná platforma odsek 124 (b) & 
Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5; 
Ochrana osobných údajov,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8 & Charta základných práv EÚ  čl.8.

bezpečie	a	ochrana

Bezpečie by malo byť hlavným kritériom. Znamená to bezpečie žien, detí a iných chránených osôb, ktorých sa to týka a bezpe-
čie personálu. V tomto kontexte bezpečie neznamená iba priamu fyzickú ochranu, ale aj psychické a sociálne bezpečie, vráta-
ne sociálnej inklúzie. Služby by mali byť rovnomerne distribuované vzhľadom na geografické oblasti a hustotu populácie.

Krízové služby byť dostupné 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Poskytované služby by mali mať holistický charakter a mali by byť orientované na potreby žien. Poskytovatelia/ľky slu-
žieb by mali byť schopní/é poskytnúť to, čo ženy potrebujú, alebo o čo požiadajú a odporučiť ženu na príslušných miest-
nych, alebo národných poskytovateľov/ľky služieb.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo na život,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.2, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl.6, 
Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.3, Charta základných práv EÚ  čl.2; 
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3, Medzinárodný pakt o občianskych a 
politických právach čl.6 & Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1;
Rešpektovanie fyzickej a morálnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta základných práv EÚ  čl.3; 
Povinnosť predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4 (c), Pekinská akčná platforma odsek 124 (b) & 
Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5.

dostupnosť	

Všetky služby by mali byť dostupné všetkým ženám. Môže to vyžadovať vyhľadávaciu činnosť, prispôsobenie poskytovania 
služieb potrebám žien a rozvoj špecializovaných služieb (napr. pre migrantky, ženy z etnických menšín a ženy s postihnu-
tím). Tlmočníci/čky by mali byť zaškolení/é na prácu so ženami, ktoré zažili násilie a podpísať dohodu o dodržaní dôvernos-
ti informácií. Poskytovateľ služieb by mal zabezpečiť, aby bola jeho budova a priestory prispôsobené ženám s fyzickým a 
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sluchovým postihnutím a s poruchami učenia. Vyhľadávacia činnosť by sa mala vykonávať v skrytých komunitách (migrant-
ky, ženy s postihnutím, lesbické ženy, ženy v sexuálnom priemysle), t.j. v komunitách žien, ktoré málo využívajú služby.

Služby by mali dodržiavať zásady nediskriminácie a rovnosti v súvislosti s personálom, aj so ženami. Služby by sa mali 
vyvíjať smerom k rozšíreniu dostupnosti. Budovanie kontaktov s  organizáciami, ktoré  poskytujú špecializované služby 
menšinovým komunitám – budovanie spoločných tréningových programov a satelitných služieb.

Služby by mali byť poskytované bezplatne. Ak to nie je možné, platby by mali podliehať podmienke, že poskytovanie 
služieb nebude ženám odopreté na základe ich neschopnosti uhradiť ich.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Zákaz diskriminácie,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.14 & Opčný protokol 12, čl.1, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.7, & Charta základných práv EÚ  čl.21; 
Záväzok prijať špeciálne opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách, obzvlášť násilia voči zraniteľným sku- ▪
pinám, Pekinská akčná platforma, odsek 1261;
Rešpektovanie práv osôb s postihnutím,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.26; 
Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rôznorodosti,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.22;
Právo na život,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.2, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl.6, 
Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.3, Charta základných práv EÚ  čl.2; 
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3, Medzinárodný pakt o občianskych a 
politických právach čl.6 & Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1; 
Rešpektovanie fyzickej a morálnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta základných práv EÚ  čl.3; 
Povinnosť predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4 (c), Pekinská akčná platforma odsek 124 (b) & 
Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5.

deti

Poskytovatelia/ľky služieb by mali brať do úvahy potreby detí klientiek a mladých žien a svoju zodpovednosť voči dievčatám 
a mladým ženám. Preto by mali existovať aj špecializované služby pre deti/dievčatá/mladé ženy. Poskytovatelia/ľky služieb 
by mali zabezpečiť, aby mal ich personál najnovšie informácie o výskumoch a uznávanej dobrej praxi v danej oblasti.

Deti by nemali byť využívané ako tlmočníci/čky svojich matiek.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo dieťaťa na ochranu,  ▪ Dohovor o právach dieťaťa,  čl.19, Európska sociálna charta čl.14, Revidovaná európska sociálna charta čl.17, Charta 
základných práv EÚ  čl.24.

personál

Personál by mal byť kvalifikovaný a špeciálne zaškolený: (1) vzdelávanie by malo byť nepretržité; (2) úvodné zaškolenie by 
malo obsahovať chápanie rodovej dynamiky násilia, informácie o rôznych formách rodovo podmieneného násilia, nedis-
kriminácii a rôznorodosti, o zákonných a sociálnych právach;  (3) tieto štandardy platia pre všetky zainteresované profe-
sie v štátnych aj neštátnych inštitúciách. Tréningy by mali realizovať špecializované ženské mimovládne organizácie a mali 
by byť primerane zaplatené. Poskytovatelia/ľky služieb by mali zabezpečiť, aby mal ich personál najnovšie informácie o 
výskumoch a uznávanej dobrej praxi v danej oblasti. Personál by mal mať prístup k pravidelnej supervízii a podpore.

V ženských mimovládnych organizáciách by mali pracovať ženy a ostatné inštitúcie by mali zabezpečiť dostatočný počet 
ženského personálu, vrátane tlmočníčok, žien zamestnaných v zdravotníctve a príslušníčok policajného zboru. Nábor 
zamestnancov a zamestnankýň by mal odrážať diverzitu.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Zákaz diskriminácie,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.14 & Opčný protokol 12, čl.1, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW7, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.7, & Charta základných práv EÚ  čl.21; 
Záväzok štátov vytvárať stratégie na gender mainstreaming,  ▪ Pekinská akčná platforma odsek 124;
Rešpektovanie dôstojnosti,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.1, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1 & Miléniová dekáda odsek 6; 
Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rôznorodosti,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl. 22.

7 Všeobecné odporúčanie k CEDAW č.19 (1992) odsek 24 (b) uvádza špecifické odporúčanie, že na účinnú implementáciu Dohovoru je potrebné rodovo citlivé vzdeláva-
nie súdnej moci a orgánov činných v trestnom konaní a iných verejných činiteľov
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posilnenie

Služby by mali byť riadené demokraticky. Personál, aj klientky by mali byť dostatočne zastúpené a v procesoch rozhodo-
vania by mužskú dominanciu nemala nahradiť inštitucionálna dominancia.

Klientky by mali byť informované o svojich právach, t.j. na aké služby majú právo a aké sú ich zákonné a ľudské práva.

Právo klientiek na informácie by nemalo byť podmienené podaním oficiálnej sťažnosti, alebo súhlasom k účasti na akomkoľvek 
programe/skupinovej aktivite/službe. Klientka by mala mať dostatok času na to, aby mohla poskytnúť informovaný súhlas.

Všetky informácie, rady a poradenstvo by mali byť založené na modeli posilnenia a práv žien. Pred akýmkoľvek úkonom, 
alebo vykonaním postupu je potrebné získať  informovaný súhlas. Záujmy žien by mali byť prioritou všetkých poskytova-
teľov služieb. Je na rozhodnutí ženy, či podá oficiálne oznámenie na polícii.

Ženy by mali mať právo na prístup k svojim úradným záznamom, vrátane práva vyjadriť sa k nim a žiadať, aby boli zme-
nené, upravené, alebo aktualizované.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Rešpektovanie dôstojnosti,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.1, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1, & Miléniová dekáda odsek 6; 
Zákaz diskriminácie,  ▪ Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW, & Charta základných práv EÚ  čl.21;
Všeobecné právo hľadať a dostať informácie bez zásahu zo strany štátu,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slo-
bodách čl.10, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.19 & Charta základných práv EÚ  čl.11;
Zákaz diskriminácie,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.14 & Opčný protokol 12, čl.1, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.7, & Charta základných práv EÚ  čl.21;
Právo na rešpektovanie súkromného života, ▪  Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Dohovor Rady Európy o 
ochrane osôb pokiaľ ide s ohľadom na automatické spracovanie osobných údajov čl.8 & Charta základných práv EÚ  čl.8 (2);
Rešpektovanie slobodného a informovaného súhlasu v oblasti zdravotníctva,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.3; 
Rešpektovanie fyzickej a morálnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8; 
Rešpektovanie práva na poskytnutie súhlasu k spracovaniu osobných údajov,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.8.

poskytovanie	služieb

Služby poskytované ženskými mimovládnymi organizáciami by mali byť autonómne, neziskové, udržateľné a schopné po-
skytovať dlhodobú podporu. Osobný kontakt so ženou by sa mal odohrávať v bezpečnom, čistom a príjemnom prostredí.

Národné a regionálne vlády by mali mať toky finančných prostriedkov na financovanie služieb pre ženy zažívajúce násilie.

Všetky služby by mali byť založené na rodovo podmienenom vnímaní násilia ako príčiny aj dôsledku nerovnosti žien. 
Poskytovatelia/ľky služieb by sa mali angažovať v oblasti zvyšovania povedomia komunity, aby sa zmenilo prostredie, v 
ktorom je  násilie vnímané ako prijateľné.

Služby by sa mali vyvíjať s dôrazom na potreby užívateliek služieb; aktívne zisťovanie názorov užívateliek služieb a ich zohľadňovanie 
by malo byť základnou súčasťou pravidelných monitorovacích postupov. Služby by mali: mať jasný postup podávania sťažností; hľa-
dať zdroje, ktoré by umožnili participáciu; usilovať sa zabezpečiť externú evaluáciu, ktorej prioritou sú názory užívateliek služieb.

Služby by mali vyvíjať postupy spolupráce medzi inštitúciami. Zmluvy a memorandá s externými inštitúciami založené na 
rovnakom vnímaní problematiky násilia páchaného na ženách.

Mali by sa zbierať  a aktualizovať demografické údaje o užívateľkách služieb a údaje o charaktere násilných činov, spôso-
bom, ktorý neporušuje práva užívateliek služieb na dôvernosť informácií. Služby by mali robiť analýzu svojich užívateliek 
a ich skúseností raz ročne, alebo raz za dva roky.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Povinnosť predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4 (c), Pekinská akčná platforma odsek 124 (b)8 
& Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5;

8 Podľa odseku  124  zmluvné štáty majú: “Vyčleniť primerané zdroje v rámci vládnych rozpočtov a mobilizovať zdroje v komunitách na aktivity spojené s elimináciou 
násilia páchaného na ženách. ”, a odsek 125: Vláda, komunita a MVO “[štáty majú] poskytnú primerane financované bezpečné ženské domy a podporné služby pre dievčatá 
a ženy vystavené násiliu”.
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Záväzok štátov vyčleniť adekvátne zdroje a rozpočty,  ▪ Pekinská akčná platforma odseky 124-51;
Zákaz diskriminácie,  ▪ Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW9;
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3, Medzinárodný pakt o občianskych a 
politických právach čl.6 & Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1; 
Rešpektovanie fyzickej a morálnej a duševnej integrity, ▪  Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta 
základných práv EÚ  čl.3; 
Povinnosť predchádzať násiliu a vyšetrovať trestné činy násilia páchaného na ženách,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia 
páchaného na ženách čl.4 (c), Pekinská akčná platforma odsek 124 (b) & Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5;
Právo na rešpektovanie súkromného života,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Dohovor Rady Európy o 
ochrane osôb pokiaľ ide s ohľadom na automatické spracovanie osobných údajov čl.5 až 7 & Charta základných práv EÚ  čl.8.

beZpečné	Ženské	doMy	 →

Okrem potreby podporovať existenciu bezpečných ženských domov, Pekinská platforma dodáva, že by mali byť dosta-
točne financované a dostupné. Nedávne rozhodnutie Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien 
stanovuje, že neposkytnutie prístupu k okamžitému bezpečiu (v tomto prípade ide o ženu, ktorá nemala možnosť ísť do 
bezpečného ženského domu a nemala ani právne, alebo iné cesty na vytvorenie bezpečia) bude znamenať, že štát poru-
šuje Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (AT v Maďarsko10). Aj keď sú bezpečné ženské domy 
spájané s násilím páchaným na ženách v párových vzťahoch v domácnosti, môžu byť otvorené pre akékoľvek ženy, ktoré 
zažili násilie, alebo sa môžu špecializovať na iné formy násilia a ponúkať ochranu pred zmrzačovaním ženských pohlav-
ných orgánov, nútenými manželstvami, trestnými činmi páchanými v mene cti, sexuálnym násilím vrátane sexuálneho 
vykorisťovania a sexuálneho zneužívania dievčat. Posledné z menovaných sa objavujú v Európe zriedkavo.

Základným cieľom bezpečného ženského domu je zabezpečiť fyzické bezpečie. To do akej miery je to možné, závisí od 
kombinácie utajenia jeho adresy a praktických bezpečnostných opatrení ako napr.: kto môže navštíviť bezpečný ženský 
dom a alarmy v prípade narušenia bezpečnosti. Ako objasňuje dokument WAVE, bezpečné ženské domy sú „viac ako 
strecha nad hlavou“11. 

Väčšina bezpečných ženských domov v Európe poskytuje kombináciu služieb ako vyhľadávaciu činnosť, obhajobu práv 
žien a detí, poradenstvo, presídlenie, post starostlivosť a služby pre deti, aj keď niektoré ponúkajú iba bezpečné bývanie. 
Hoci sú bezpečné ženské domy najbežnejšou formou poskytovania podporných služieb pre ženy, ich počet je v mnohých 
európskych krajinách stále nepostačujúci a nedokáže pokryť potreby žien zažívajúcich násilie. Je potrebné, aby jednotlivé 
európske štáty mali dostatočnú kapacitu bezpečných ženských domov v hlavných, alebo veľkých mestách a aspoň jeden 
v každej samosprávnej obci a kraji. Je dôležité, aby si jednotlivé štáty, kraje, mestá a obce určili požadovaný počet miest 
pre rodinu v bezpečných ženských domoch na základe veľkosti populácie a odhadoch výskytu násilia.

Posilnenie sa považuje za základný princíp poskytovania služieb v bezpečnom ženskom dome. Tento princíp, ako sme 
už spomínali vyššie, v sebe zahŕňa informácie umožňujúce ženám - užívateľkám služieb robiť informované rozhodnutia, 
prostredie a prax v rámci bezpečného ženského domu. Vychádzajúc z tohto princípu je dôležité ženám umožniť znovu 
nadobudnúť moc nad svojimi životmi a zabezpečiť, aby patriarchálnu kontrolu násilného partnera nenahradila inštitu-
cionálna kontrola. Jedným z aspektov posilnenia sú vedomosti a chápanie problematiky násilia páchaného na ženách.  
Poskytovanie možnosti pochopiť násilie prostredníctvom rodovej analýzy, ktorá spochybňuje koncept obviňovania žien 
zažívajúcich násilie a ospravedlňovania páchateľov násilia je jedným z ďalších aspektov posilnenia. Pravidlá v bezpečnom 
ženskom dome by tiež nemali napodobňovať obmedzenia pohybu, ktoré sú často súčasťou vynútenej kontroly, ktorú 
násilní muži často uplatňujú. Princípy inklúzie prenášajú na bezpečný ženský dom zodpovednosť zaoberať sa aj proble-
matikou nerovnosti medzi ženami, aby zaručili, že ženy nebudú vylúčené z užívania služby na základe diskriminačných 
názorov iných. Znovu platí, že aj táto činnosť by mala vychádzať z princípu posilnenia. 

Ako uvádza Kelly a Dubois (2008) mnoho existujúcich štandardov pre bezpečné ženské domy sa zasadzuje za to, aby boli 
bezpečné ženské domy nezávislé od štátu, politických strán a cirkevných organizácií, a aby to boli neziskové organizácie. 
Ak financovanie určuje, kto môže bezpečný ženský dom využívať, ako aj jeho filozofický rámec a želané výsledky, potom 
zrádzame tieto základné filozofické štandardy. Všeobecne uznávaným štandardom je, že bezpečné ženské domy sú pre-
vádzkované ženskými mimovládnymi organizáciami. Táto požiadavka je oprávnená vzhľadom na potreby žien - užívateľky 
služieb a odbornosť ženských mimovládnych organizácií.

9 Všeobecné odporúčanie k Dohovoru CEDAW č. 19 (1992) odsek 11. “Rodovo podmienené násilie je forma diskriminácie, ktorá vážne obmedzuje schopnosť žien uplat-
ňovať si svoje práva a slobody na základe rovnosti s mužmi.“
10 CEDAW Committee Recommendation No. 19 para 24 (r) (iii); Beijing Platform Strategic Objective D1 para 125 (a), echoed by the Secretary General at p80 of his report; 
CEDAW Committee Decision 2005  Communication No.2/2003.
11 Birgit Appelt and Verena Kaselitz, More Then a Roof Over Your Head, WAVE office / European Informatik Centre Against Violence, Vienna 2002
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Služby pre deti sa považujú za základnú zložku poskytovaných služieb v bezpečnom ženskom dome. Existujúce štandardy 
upresňujú, že počas pobytu dieťaťa v bezpečnom ženskom dome, by dieťa malo pokračovať v školskej dochádzke, pokiaľ 
je to možné, tak v tej istej škole; malo by mať k dispozícii priestor a čas na hru a iné aktivity. V bezpečnom ženskom dome 
by mala byť aplikovaná výchova bez násilia vo všetkých vzťahoch medzi dospelými a deťmi a mala by existovať zmluva o 
ochrane dieťaťa, aby bolo zabezpečené dodržiavanie práva dieťaťa na bezpečie. Pre zdravie a pohodu detí a ich matiek je 
tiež dôležité deťom umožniť hovoriť o ich obavách, poskytovať im poradenstvo a pomôcť im pochopiť násilie, ktoré prežili.

Súčasné obmedzené poskytovanie služieb v bezpečných ženských domoch v Európe znamená, že mnoho žien zažívajúcich 
násilie a ich detí žijú v podmienkach, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy, často ide o rezidenčné služby zamerané 
na ochranu detí, alebo na problémy v rodinách, alebo bezdomovectvo (pozri tiež štúdiu o súčasnej situácii v tejto oblasti 
„Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe mem-
ber States“12). Pre oblasť násilia páchaného na ženách tieto služby nie sú ideálne, a  nemajú zameranie, o ktoré sa snažia 
bezpečné ženské domy.

Špecifické	štandardy	pre	bezpečné	ženské	domy	

Bezpečné ženské domy sú jedinou podpornou službou, pre ktorú existujú odporúčané štandardy úrovne poskytovania 
služieb v rámci nástrojov Európy. V členských štátoch, kde sú bezpečné ženské domy hlavnou/jedinou formou poskytova-
nia služieb, by malo byť k dispozícii jedno miesto pre rodinu13 na 10.000 obyvateľov. V členských štátoch, kde sú bezpečné 
ženské domy súčasťou komunitnej stratégie s intervenčnými projektmi, by malo byť k dispozícii jedno miesto pre rodinu 
na 10.000 žien. V každom kraji by mal byť aspoň jeden špecializovaný bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie. 
Tam, kde je to potrebné by mali byť  bezpečné ženské domy prístupné aj pre ženy - obete trestných činov zo cti, nútené-
ho manželstva, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, sexuálneho zneužívania detí a obchodovania so ženami. Služby 
bezpečných ženských domov by mali byť dostupné aj pre ženy žijúce vo vidieckych oblastiach. Bezpečné ženské domy by 
mali poskytovať, alebo vedieť zabezpečiť bezplatnú dopravu. 

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Ochrana pred neľudským zaobchádzaním,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách) čl.3, ICCPR Art.6 & UDHR Art.1;
Ochrana fyzickej a morálnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta základných práv EÚ čl.3;
Povinnosť štátov predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4 (c), Pekinská akčná platforma odsek 
124 (b) & Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5.

Služby v bezpečnom ženskom dome by mali poskytovať ženy.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Ochrana fyzickej a morálnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta základných práv EÚ čl.3; 
Rešpektovanie dôstojnosti,  ▪ Charta základných práv EÚ čl.1, Miléniová dekáda odsek 6.

Adresa bezpečného ženského domu by mala byť utajená. Budovy by mali byť bezpečné, so zámkami na jednotlivých izbách, 
alebo iným bezpečnostným monitorovacím systémom. Mali by existovať písomné pravidlá o prijímaní návštev v bezpečnom 
ženskom dome (ak sú povolené). Mali by zahŕňať aj to, aby návštevy rozumeli dôvernosti informácií a utajenej adrese.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo na život,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.2, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl. 6, 
Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.3, Charta základných práv EÚ čl.2;
Ochrana pred mučením, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách 
čl.3, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl. 6 & Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1;
Ochrana fyzickej a morálnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta základných práv EÚ čl.3; 
Povinnosť štátov predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4, Pekinská akčná platforma odsek 
124(b), Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5.

Ak v konkrétnom bezpečnom ženskom dome nie je dostatok voľných miest, alebo nie je možné služby poskytnúť – bez-
pečný ženský dom by mal žene pomôcť nájsť primerané alternatívne ubytovanie. Akékoľvek alternatívne bývanie by malo 
byť hodnotené v súlade s bezpečnostnými pravidlami v bezpečnom ženskom dome a jeho pravidlom utajenosti adresy.

12 Prof. Dr. Carol Hagemann-White, Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States, 
Directorate General of Human Rights Strasbourg, 2006
13 Miesto pre rodinu definujeme ako jedna dospelá žena plus priemerný počet detí. Z toho vyplýva, že miesto pre rodinu je vyššie číslo ako počet postelí a zahŕňa skutoč-
nosť, že viac ako polovicu osôb ubytovaných v bezpečnom ženskom dome tvoria deti.
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Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo na život,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.2, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl.6, 
Charta základných práv EÚ čl. 2;
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3 & Všeobecná deklarácia ľudských 
práv čl.1;
Rešpektovanie fyzickej a morálnej a duševnej integrity, ▪  Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta 
základných práv EÚ čl.3; 
Povinnosť štátov predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4, Pekinská akčná platforma odsek 
124(b), Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5;
Zákaz diskriminácie,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.14 & Opčný protokol 12, čl.1, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.7, Charta základných práv EÚ čl. 3.

Odmietnutie poskytnúť služby, alebo znovu prijať ženu sa môže zakladať IBA na porušení dohody o utajení adresy a dô-
vernosti informácií, alebo porušení zdravotných/bezpečnostných pravidiel.

Miesto v bezpečnom ženskom dome a jeho služby  by mali byť ženám k dispozícii tak dlho, ako to potrebujú. 

Počet zamestnankýň by mal byť úmerný počtu žien a ich detí v bezpečnom ženskom dome.

Bezpečné ženské domy by mali poskytovať krízovú pomoc a bezpečnostný plán pre každú klientku. Rozhovor s klientkou 
by sa mal uskutočniť v priebehu 24 hodín od prijatia do bezpečného ženského domu. Mali by poskytovať informácie o 
právach klientiek a ich povinnostiach (vrátane pravidiel o utajenosti adresy a dôvernosti informácií) v priebehu 24 hodín 
od prijatia do bezpečného ženského domu.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3 & Všeobecná deklarácia ľudských práv 
čl.1, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl.6;
Rešpektovanie fyzickej a morálnej a duševnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta 
základných práv EÚ čl.3; 
Povinnosť štátov predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4, Pekinská akčná platforma odsek 
124(b), Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5.

V priebehu 3-7 dní od prijatia do bezpečného ženského domu by mal  byť písomne vyplnený formulách o potrebách žien. 
Mal by zahŕňať: (1) potrebu zdravotníckych/lekárskych služieb; (2) deti; (3) bývanie; (4) právne možnosti; (5) finančná po-
moc a možnosti; (6) školenia, zamestnanosť, vzdelanie. Bezpečné ženské domy by mali zahŕňať ustanovenia pre klientky, 
ktoré sú závislé od alkoholu, alebo drog.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo na primeraný štandard zdravotnej a lekárskej starostlivosti,  ▪ Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.11, 
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW čl.12, Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta 35;
Právo na služby sociálneho zabezpečenia,  ▪ Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14;
Právo na vzdelanie vrátane odbornej prípravy,  ▪ Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14; 
Právo dieťaťa na ochranu, ▪  Dohovor o právach dieťaťa čl.19, Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14, Revidovaná sociálna 
charta čl.17, Charta základných práv EÚ čl. 24.

Bezpečné ženské domy by mali vedieť poskytnúť (alebo odporučiť) právne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie a inú 
pomoc.

Bezpečné ženské domy by mali poskytovať pomoc tak, aby klientkám zabezpečili nezávislé ekonomické zdroje po odcho-
de z bezpečného ženského domu.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo na služby sociálneho zabezpečenia,  ▪ Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14;
Právo matiek na sociálnu a ekonomickú ochranu,  ▪ Európska sociálna charta čl.17; 
Právo dieťaťa na ochranu,  ▪ Dohovor o právach dieťaťa čl.19, Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14, Revidovaná sociálna 
charta čl.17, Charta základných práv EÚ čl. 24;
Záväzok štátov poskytnúť podporné služby BŽD a inú podporu, ako aj primeranú pomoc ženám, ktorá im umožní získať  ▪
prostriedky na živobytie,  Pekinská akčná platforma odsek1251. 
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Bezpečné ženské domy by mali mať aspoň jednu kvalifikovanú pracovníčku na prácu s deťmi. Jedna pracovníčka na 10 
detí. Bezpečné priestory na hranie. Vychádzky a aktivity pre deti. Stratégia ochrany detí.

Pravidlá disciplíny pre deti by mali byť nenásilné (a k tomu je potrebné povzbudzovať aj matky detí).

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo dieťaťa na ochranu,  ▪ Dohovor o právach dieťaťa čl.19, Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14, Revidovaná sociálna 
charta čl.17, Charta základných práv EÚ čl. 24.

Tam, kde nie je miesto v bezpečnom ženskom dome k dispozícii kvôli veku detí – mladých chlapcov – bezpečné ženské domy by mali 
pomôcť zabezpečiť, alebo nájsť alternatívne bezpečné miesto pre rodinu. Akékoľvek alternatívne bývanie by malo byť ohodnotené 
v zmysle súladu s bezpečnostnými pravidlami bezpečného ženského domu a s pravidlami o zachovaní dôvernosti informácií.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo na život,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.2, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl. 6, 
Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.3, Charta základných práv EÚ čl.2;
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3 & Všeobecná deklarácia ľudských práv 
čl.1, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach čl.6;
Rešpektovanie fyzickej a morálnej a duševnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta 
základných práv EÚ čl.3; 
Povinnosť štátov predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4, Pekinská akčná platforma odsek 
124(b), Odporúčanie Rady Európy Rec(2002)5;
Zákaz neľudského zaobchádzania,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3 & Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1;
Rešpektovanie fyzickej a morálnej a duševnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta 
základných práv EÚ čl.3.

Bezpečné ženské domy by mali pomôcť so vzdelávaním detí. Mali by mať dohody s miestnymi školami, aby boli naplnené 
potreby dieťaťa a riešiť právo na pobyt dieťaťa.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo dieťaťa na vzdelanie,  ▪ Dohovor o právach dieťaťa čl.28, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach čl.13, 
Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.26, Charta základných práv EÚ čl.14.

Klientky by mali mať prístup k telefónu.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Právo na rešpektovanie súkromného života,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8.

Personál bezpečného ženského domu, aj celé prostredie bezpečného ženského domu by malo zohľadňovať rôzne kultúry. Spo-
ločné priestory by mali mať bezbariérový prístup. Mal by tam byť personál zaškolený/schopný komunikovať v znakovej reči. 
Informácie a poradenstvo by malo byť dostupné v jazykoch tých komunít, ktorým bezpečný ženský dom poskytuje služby.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Zákaz diskriminácie,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.14 & Opčný protokol 12, čl.1, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.7, Charta základných práv EÚ čl.3;
Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rôznorodosti,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.22.

Vzdelávanie dobrovoľníčok a zamestnankýň bezpečného ženského domu by malo byť v minimálnom rozsahu 30 hodín 
a malo by zahŕňať: (1) rodovú analýzu násilia páchaného na ženách mužmi; (2) komunikačné a intervenčné techniky; (3) 
dôvernosť informácií; (4) ochranu detí; (5) prístup k prekladateľským službám a službám pre osoby s postihnutím; (6) ako 
primerane odporučiť ženy na iné inštitúcie; (7) informácie o traume, zvládaní a prežití; (8) odhad nebezpečenstva; (9) 
nediskrimináciu a rôznorodosť a (10) posilnenie. V bezpečnom ženskom dome by mal byť personál ovládajúci posunkovú 
reč. Informácie a poradenstvo by mali byť dostupné v niekoľkých jazykoch, aby reflektovali všetky komunity, ktorým  
bezpečný ženský dom poskytuje služby. Personál by mal mať základné zaškolenie k zákonu o postavení migrantov/tiek.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Záväzok štátov k gender mainstreamingu a vytvoreniu, zlepšovaniu, vyvíjaniu, alebo financovaniu vzdelávacích progra- ▪
mov, Pekinská akčná platforma odsek 124 – pozri: Základné štandardy;
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Právo dieťaťa na ochranu, ▪  Dohovor o právach dieťaťa čl.19, Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14, Revidovaná sociálna 
charta čl.17, Charta základných práv EÚ čl.24;
Právo na rešpektovanie súkromného života a ochranu osobných údajov,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných 
slobodách čl.8, Dohovor Rady Európy o ochrane osôb pokiaľ ide s ohľadom na automatické spracovanie osobných údajov čl.8 & Charta základných 
práv EÚ čl. 8; 
Rešpektovanie dôstojnosti,  ▪ Charta základných práv EÚ čl.1, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1, & Miléniová dekáda odsek 6
Zákaz diskriminácie,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.14 & Opčný protokol 12, čl.1, Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien CEDAW, Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.7, Charta základných práv EÚ čl.3;
Rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rôznorodosti,  ▪ Charta základných práv EÚ  čl.22.

Bývalým klientkám a ich deťom by mali byť dostupné služby v oblasti zmeny bydliska, ako aj presídlenie.

Tieto odporúčané štandardy vychádzajú z nasledujúcich ľudsko-právnych princípov a záväzkov:
Zákaz neľudského zaobchádzania, ▪  Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.3 & Všeobecná deklarácia ľudských práv čl.1;
Rešpektovanie fyzickej a morálnej a duševnej integrity,  ▪ Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách čl.8, Charta 
základných práv EÚ čl.3; 
Právo dieťaťa na ochranu,  ▪ Dohovor o právach dieťaťa čl. 19, Európska sociálna charta & Revidovaná sociálna charta čl.14, Revidovaná sociálna 
charta čl.17, Charta základných práv EÚ čl. 24;
Povinnosť štátov predchádzať násiliu,  ▪ Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách čl.4, Pekinská akčná platforma odsek 
124(b), Odporúčanie Rady Európy Rec(2002).

2.	sloVenskÝ	konteXt	

V postkomunistických krajinách sa rozvoj podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie začal o 20 rokov neskôr ako v 
západnej Európe. Na Slovensku to boli, rovnako ako v iných európskych krajinách, ženské mimovládne organizácie, ktoré 
ako prvé pomenovali a otvorili tému násilia páchaného na ženách. Začali zriaďovať prvé krízové telefonické linky, pora-
denské centrá a bezpečné ženské domy, ako reakciu na potreby žien zažívajúcich násilie.  

Ženské mimovládne organizácie pri svojej práci vychádzajú z chápania násilia páchaného na ženách ako rodovo podmie-
neného násilia. Problematiku násilia páchaného na ženách vnímajú ako ľudsko-právny a spoločenský problém.  Vychá-
dzajú zo špecifických potrieb žien zažívajúcich násilie a všetky kroky a stratégie, ktoré realizujú smerujú k ochrane žien a 
ich detí a zastaveniu násilia.

Slovenská republika prijala uznesením vlády č. 1092/2004 zo dňa 16.11.2004 národnú	stratégiu	na		prevenciu	a	eliminá-
ciu	násilia	páchaného	na	ženách	a	v	rodinách14 (ďalej len „Národná stratégia“), v ktorej uvádza „Právo nebyť vystavovaná 
či vystavovaný násiliu alebo hrozbe násilia je základným a univerzálnym ľudským právom. Pretrvávanie násilia páchaného 
na ľudských bytostiach je porušovaním ich ľudských práv“. Národná stratégia popisuje medzinárodné záväzky Slovenskej 
republiky, ktorá sa hlási ku všetkým dôležitým medzinárodným dokumentom upravujúcim ľudské práva (pozri prílohu č. 
1 „Medzinárodné a národné dokumenty“). Mnohé z nich boli ratifikovala ešte za spoločného československého štátu a po 
osamostatnení v roku 1993 sa Slovesnká republika sukcesiou stala zmluvnou stranou. 

Ide najmä o dokumenty: Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (č. 95/1974 Zb.), Medzinárodný pakt o hos-
podárskych, sociálnych a kultúrnych právach (č. 120/1976 Zb.), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (č.120/76 Zb.), Dohovor proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (č. 143/1988 Zb.), Dohovor o právach dieťaťa (č. 104/1991 
Zb.), Dohovor o politických právach žien (č. 46/1955),  Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (č. 62/1987 Zb.). Opčný protokol k Me-
dzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (č. 169/1991 Zb.), Opčný protokol k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (č. 343/2001 Zb.).

V Národnej stratégii15 sa ďalej uvádza: „Od roku 1993 sa vládne delegácie SR zúčastňovali medzinárodných konferencií 
OSN a Rady Európy o ľudských právach, výsledkom ktorých boli viaceré akčné platformy a deklarácie. Slovenská republika 
prevzala na seba politický záväzok presadzovať vo svojej vnútroštátnej politike odporúčania týchto konferencií, vrátane 
opatrení zameraných na elimináciu všetkých foriem násilia a potláčania ľudských práv. Medzi najvýznamnejšie dokumen-
ty v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien patria: Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na 
ženách (1993), Pekinská Deklarácia a Akčná platforma (1995), Závery 23. mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia 

14 Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách, uznesenie vlády č. 1092/2004, 2004
15 Tamtiež
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OSN o výsledkoch päťročného vývoja od IV. konferencie o ženách v Pekingu (Peking + 5; 2000), Odporúčanie Rec (2002)5 
Výboru ministrov členských štátov Rady Európy o ochrane žien proti násiliu“. 
 
v ústave	slovenskej	republiky sa uvádza „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medziná-
rodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo 
povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, 
majú prednosť pred zákonmi (Čl.7 odsek 5)“. 

Všeobecné ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky zahŕňajú: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základ-
né práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné (Čl.12 odsek 1)“,  „Základné práva a slobo-
dy sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, 
politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod 
alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať (Čl.12 odsek 2)“,  
„Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody (Čl.12 odsek 4)“.

Ústava Slovenskej republiky definuje základné ľudské práva a slobody: „Každý má právo na život...(Čl.15 odsek 1)“, „Nikto 
nesmie byť pozbavený života (Čl.15 odsek 2)“, „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť 
len v prípadoch ustanovených zákonom (Čl.16 odsek 1)“, „Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu (Čl.16 odsek 2)“, „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej 
cti, dobrej povesti a na ochranu mena (Čl.19 odsek 1)“, „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, 
zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe (Čl. 19 odsek 3)“.            .

Ženy zažívajúce násilie majú právo uplatňovať si vyššie spomínané práva a základné slobody, pretože ľudské práva si 
nemusíme zaslúžiť, ľudské práva sú nám dané našou ľudskosťou.

Jedným z operačných cieľov národnej	 stratégie16 je „zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým obetiam, ktoré sú 
vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú“ a „podporovať 
vytváranie špecializovanej siete krízových telefonických liniek pomoci, centier krízovej intervencie a poradenských služieb 
(právnych, psychologických, sociálnych) s ohľadom na špecifické potreby obetí násilia“. Vytváranie a rozvíjanie siete slu-
žieb pre ženy zažívajúce násilie s ohľadom na ich špecifické potreby je zároveň jednou z priorít Národnej stratégie.

V roku 2005 prijala vláda SR národný	akčný	plán	pre	prevenciu	a	elimináciu	násilia	páchaného	na	ženách	na	roky	2005-
2008 (ďalej len „Národný akčný plán“). Samostatnou oblasťou Národného akčného plánu je oblasť poskytovania pomoci 
ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. Operačným cieľom tejto oblasti je rovnako ako v Národnej stratégii (pozri vyššie) 
„Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na 
špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú“. Národný akčný plán ďalej uvádza17 „Z hľadiska poskytovania pomoci a 
podpory v sieti sociálnych služieb je dôležité, aby vytvorené služby boli zamerané na podporu týraných žien a ich detí, ako 
špecifickej cieľovej skupiny. Preto je prioritne nutné adekvátne legislatívne upraviť vykonávanie činností zohľadňujúcich di-
verzifikované potreby žien, obetí násilia. Bezpečné ubytovanie, ochranu, poradenstvo a pomoc je nutné poskytovať všetkým 
rovnako bez ohľadu na národnosť, vek, vierovyznanie alebo výšku príjmu klientiek.“ 

V roku 2008 Slovenská vláda obhajovala druhú, tretiu a štvrtú periodickú správu SR k dohovoru	o	odstránení	všetkých	
foriem	diskriminácie	žien na 41. zasadnutí Výboru	osn	pre	odstránenie	diskriminácie	žien (ďalej len „Výbor OSN“). V 
záverečných zisteniach Výbor OSN uvádza18: „Výbor je znepokojený aj vysokou mierou výskytu násilia páchaného na že-
nách a dievčatách, vrátane vrážd v dôsledku domáceho násilia. Výbor tiež so znepokojením vníma nedostatok informácií 
v správe zmluvného štátu týkajúcich sa pomoci ženám zažívajúcim násilie a vyčlenenia finančných zdrojov na programy 
zamerané na boj s násilím páchaným na ženách.“, „Výbor nalieha na zmluvný štát, aby stanovil vysokú prioritu zavedeniu 
komplexných a holistických opatrení, ktoré by sa týkali všetkých foriem násilia páchaného na ženách v rodine a v spoloč-
nosti.“, „Výbor ďalej odporúča prijatie opatrení na zabezpečenie bezpečných ženských domov pre ženy, obete násilia, v 
dostatočnom počte a s primeranými štandardmi ...“.

Po decentralizácii v krajine samosprávy majú za úlohu zriaďovať a financovať zariadenia sociálnej pomoci. Tieto zaria-
denia sú definované Zákonom	o	sociálnych	službách	č.	448/2008	Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009. Tento zákon určuje typ 
zariadení, ktoré môžu byť zriadené, kto a za akých podmienok môže tieto zariadenia užívať. Ide o zariadenia núdzového	
bývania. Podľa §	29	ods.	1	„V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je pácha-

16 Tamtiež
17 Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005-2008, str.8-9
18 Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien: Slovensko, Výbor pre odstránenie diskriminácie žien, 41.zasadnutie, New York, 2008
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né násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, 
ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z 
vážnych dôvodov užívať  bývanie.“ Podľa §	29	ods.	2 tohto zákona „V zariadení núdzového bývania sa poskytuje ubytovanie 
na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. V zariadení núdzového 
bývania sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny; pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva; záujmovú činnosť.“  V odseku 3 tohto zákona sa uvádza „Váž-
ny dôvod podľa odseku 1 je najmä živelná pohroma; požiar, ekologická havária alebo priemyselná havária.“ Odsek 4 tohto 
zákona „Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané násilie a fyzickej osoby, ktorá je obeťou 
obchodovania s ľuďmi, zabezpečuje sa v zariadení bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita.“

Zariadenie núdzového bývania je jediným typom zariadenia pri ktorom sa v zákone spomína násilie. V porovnaní s mini-
málnymi európskymi štandardami a potrebami žien a detí, ktoré zažívajú násilie, môžeme iba skonštatovať, že takýto typ 
zariadenia je neadekvátny a nepostačujúci. V tomto kontexte nemôžeme hovoriť o bezpečných ženských domoch. Bez-
pečné ženské domy v európskych krajinách zohrávajú dôležitú rolu v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. 
Ženy zažívajúce násilie na Slovensku sú nepriamo nútené užívať takéto zariadenia, pretože iné v krajine neexistujú. Cha-
rakter týchto služieb je v rozpore s potrebami žien a detí zažívajúcich násilie.  Zákon o sociálnych službách č.448/2008 
Z.z. nereflektuje špecifické potreby žien, ktoré zažívajú násilie a vychádza z vnímania násilia ako sociálneho problému, 
ako problému rodiny, nie ako ľudsko-právneho problému.

Takto sa dostávame do rozkolu vo východiskách. Na jednej strane máme ľudsko-právne východiská, ktoré sú oficiálne 
prijaté a definované v národných dokumentoch, na druhej strane máme zákon o sociálnych službách a ním definované 
sociálne služby, ktoré nereflektujú tieto východiská, rovnako ako špecifické potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí. 
Všetci a všetky sme už prijali fakt, že v našej spoločnosti dochádza k násiliu páchanému na ženách, otázkou však ešte stále 
ostáva, ako budeme proti nemu bojovať, aké stratégie a konkrétne kroky budeme realizovať. Na Slovensku žije mnoho 
žien a ich detí denne vystavených násiliu, ktoré nemajú prístup k špecifickým službám, ktoré by reflektovali ich potreby. 
preto	je	jedným	z	kľúčových	krokov	ochrany	žien	a	ich	detí	budovanie	a	vytváranie	špecifických	služieb.	Špecifické	
služby,	ktorých	základnými	a	hlavnými	cieľmi	sú	bezpečie,	posilnenie	a	spoločenská	zmena.	Jedným	z	typov	takýchto	
špecifických	služieb	sú	bezpečné	ženské	domy.	bezpečné	ženské	domy	nie	sú	„strecha	nad	hlavou“,	ale	sú	to	miesta	
pomoci,	kde	môžu	ženy	a	ich	detí	získať	komplexné	služby	vtedy,	keď	ich	potrebujú.	Ženy	a	deti,	ktoré	žijú	v	bezpeč-
nom	ženskom	dome,	by	mali	získať	pocit,	že	môžu	žiť	bez	násilia	a	v	bezpečí.
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1.	príčiny	násilia	pácHanéHo	na	ŽenácH

“Násilie páchané na ženách je prejavom historicky nerovných vzťahov medzi mužmi a ženami, ktoré vedú k dominancii 
mužov nad ženami, diskriminácii žien a k bráneniu ich plného rozvoja.” (OSN 1996, 75)

V každej kultúre existuje mnoho prísloví o význame rodiny a domova pre náš život. Dôležitosť rodiny je deklarovaná aj v 
legislatíve väčšiny štátov. Napriek tomu je domov pre tisíce žien na svete ešte stále miestom, na ktorom im hrozí najväč-
šie nebezpečenstvo; miestom poníženia, bolesti a strachu. Väčšina významných medzinárodných organizácií a inštitúcií, 
vrátane OSN a Európskej únie, dnes uznáva, že príčinou, aj dôsledkom násilia páchaného na ženách je historicky nerovné 
postavenie mužov a žien v spoločnosti.19 Takéto nerovné postavenie žien v spoločnosti pretrvávalo dokonca aj v Európe 
ešte v 21. storočí v mnohých oblastiach súkromného aj verejného života – v prístupe k vzdelaniu, volebnému právu, 
ochrane života a zdravia, alebo zamestnaniu. 

Postoje spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v párových vzťahoch sa zásluhou ženského hnutia, ktoré nastolilo túto 
problematiku ako problém celej spoločnosti a zodpovednosti štátu, začali meniť v 70-tych rokoch minulého storočia.20 
Ženy zažívali násilie zo strany svojich manželov a partnerov, bez akejkoľvek zodpovednosti vyvodenej voči páchateľom. 
Ešte aj dnes máme skúsenosť so situáciami, v ktorých inštitúcie zodpovedné za ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v 
párových vzťahov, posudzujú takéto násilie ako menej závažné; alebo z ktorých sú zjavné tradičné postoje k tejto prob-
lematike ako k súkromnému problému; alebo postoje, ktoré umocňujú obviňovanie žien z násilia, ktoré zažívajú a tým 
obhajovanie a ospravedlňovanie konania mužov, ktorí sa správajú násilne.

Napriek tomu, že vlády väčšiny európskych krajín prijali opatrenia na elimináciu násilia páchaného na ženách v párových 
vzťahoch, ako aj na lepšiu ochranu žien, v dôsledku násilia, ešte stále dochádza k vraždám žien a ich detí. Pri hodnotení 
stavu v oblasti násilia páchaného na ženách Európsky parlament vydal v roku 2006 uznesenie o aktuálnej situácii v ob-
lasti boja proti násiliu páchanému na ženách.21 V tomto uznesení, okrem iného, nalieha na členské štáty, aby neuznali 
akékoľvek odôvodnenie násilia kultúrnymi zvyklosťami za poľahčujúcu okolnosť v prípadoch násilia páchaného na ženách 
a vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na zabezpečenie lepšej ochrany a podpory žien a detí zažívajúcich 
násilie, a to: 

prijatím proaktívnej, preventívnej a sankčnej stratégie zameranej na páchateľov násilia; ▪
uznaním toho, že je dôležité poskytovať podporu, tak ženám, ako aj deťom, a pomáhať im, aby sa stali finančne a psy- ▪
chicky nezávislé od páchateľa násilia;
v prípadoch odlúčenia alebo rozvodu poskytovaním všetkej potrebnej pomoci ženám a ich deťom vrátane prechod- ▪
ného ubytovania; 
uznaním žien, na ktorých bolo spáchané rodovo podmienené násilie, za kategóriu s prednostným prístupom k projek- ▪
tom sociálneho bývania;
poskytovaním bezpečných ženských domov vrátane dostatočných finančných zdrojov. ▪

2.	násilie	pácHané	na	ŽenácH	V	číslacH

„K násiliu páchanému na ženách a dievčatách dochádza v nezmenšenej miere na každom kontinente, v každej krajine 
a kultúre. Má devastujúci dopad na životy žien, ich rodiny a spoločnosť ako takú. Väčšina krajín takéto násilie zakazu-
je. Skutočnosť je však taká, že je až príliš často zatajované, alebo mlčky tolerované.“

Ban Ki-moon, Generálny tajomník OSN

Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv, ktoré má rozmery celosvetovej 
pandémie. Podľa správy Výboru Rady Európy pre rovnosť príležitostí mužov a žien o násilí páchanom na ženách je naj-
častejšou formou násilia páchaného na ženách násilie páchané na ženách v párových vzťahoch. Rôzne štatistiky ukazujú, 
že je pravdepodobnejšie, že k fyzickému útoku, bitiu, alebo až zabitiu ženy dôjde zo strany jej partnera, alebo bývalého 
partnera, ako zo strany neznámej osoby. Táto správa ďalej hovorí, že v závislosti od jednotlivých krajín Európy, zažíva 
násilie v párových vzťahoch medzi 20% až 50% žien.22 

19 Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách, OSN, 1993
20 Appelt Birgit., Kaselitz Verena, Logar Rosa:  Cesta z násilia: príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov, Viedeň 2008, str.8
21 Uznesenie Európskeho parlamentu o aktuálnej situácii v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a budúce kroky 2004/2220 (INI), Európsky parlament, 2006
22 Violence against women in Europe , Report, Committee on Equal Opportunities for Women and Men, Council of Europe, 2000, para.10
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Podľa najnovšieho slovenského reprezentatívneho výskumu  z roku 2008 každá piata dospelá žena na Slovensku, ktorá 
má v súčasnosti partnera, zažila z jeho strany násilné správanie (21,2%). Reprezentatívny výskum ďalej uvádza, že viac ako 
70% žien, ktoré zažívajú násilie zo strany súčasného partnera býva v domácnosti s deťmi alebo dieťaťom a preto je násilie 
páchané na ženách vždy aj násilím na deťoch.23 V Británii sa odhaduje, že 48% všetkých zavraždených žien sú ženy, ktoré 
zavraždili ich partneri, kým mužov bolo v rovnakých prípadoch 6%. V priemere sú v Anglicku a Walese svojim partnerom, 
alebo bývalým partnerom zavraždené dve ženy za týždeň. Portugalská štúdia z roku 1997 ukázala, že 43% násilných činov 
sa odohralo v rámci rodiny. Belgická štúdia z r. 1998 uvádza, že 68% žien zažilo fyzické, alebo sexuálne násilie . Údaje z 
prvej celonárodnej gréckej štúdie, ktorej sa zúčastnilo 1.200 žien vo veku od 18 rokov, ukázala, že 36% týchto žien zažilo 
fyzické násilie zo strany manžela, alebo partnera. 

Ak tieto údaje prevedieme do čísel, znamená to, že v tejto chvíli zažíva násilie približne 20 miliónov žien z celkového počtu 
230 miliónov žien žijúcich v Európskej únii.24 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno vydala rozsiahlu správu z 
oblasti “Násilie a zdravie”, ktorá vychádza zo 48 štúdií o výskyte násilia páchaného na ženách. Správa uvádza, že počas 
svojho života je 10% až 69% žien (v závislosti od krajiny) vystavených násiliu zo strany manžela, alebo partnera. Štúdiou sa 
ďalej zistilo, že jedna tretina až jedna polovica všetkých žien, ktoré zažili fyzické násilie zo strany partnera, utrpelo fyzické 
zranenia ako priamy dôsledok fyzických útokov. U žien, ktoré zažili násilie bola dvakrát vyššia pravdepodobnosť zhorše-
ného zdravotného stavu a výskytu fyzických a duševných problémov aj keď násilie zažili pred rokmi. Štúdia poukázala aj 
na to, že vo väčšine krajín zažilo 4% až 12% žien fyzické násilie počas tehotenstva.25 

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch predstavuje pre celú spoločnosť a štát aj vysoké ekonomické náklady. 
Švajčiarska štúdia o násilí páchanom na ženách mužmi uvádza, že náklady štátu v prípadoch fyzického, sexuálneho a psy-
chologického násilia páchaného na ženách a dievčatách na lekárske ošetrenie, podporné služby a poradenstvo, výskum 
a prácu polície a súdov predstavujú 290 miliónov dolárov ročne. V Holandsku je to približne 80 miliónov dolárov ročne.26  
Všetky tieto fakty a čísla potvrdzujú skutočnosť, že násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je závažný spoločen-
ský problém, ktorý má devastujúci dopad na životy a zdravie žien, ako aj na celú spoločnosť. Implementácia účinných 
nástrojov na jeho prevenciu a elimináciu by preto mala byť jednou z hlavných priorít štátu.

23 Bodnárová, Filadelfiová, Holubová: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR a UNIFEM, 2008, str.10
24 Appelt Birgit., Kaselitz Verena, Logar Rosa:  Cesta z násilia: príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov, Viedeň 2008, str.10-11
25 Report on Violence and Health, WHO, Geneva 2002
26 Godenzi A., Yodanis C.: Male Violence: the Economic Costs, University of Fribourg, 1998
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1.	forMy,	dynaMika	a	VZorce	násilia	pácHanéHo	na	ŽenácH 

Násilie páchané na ženách má dopad na veľký počet žien a detí, ktoré za to, že násilie prežijú, zaplatia vysokú osobnú, 
fyzickú, psychologickú, mentálnu, rodinnú a finančnú daň.27 V patriarchálnych spoločnostiach sa od žien vyžaduje, aby 
boli dobrými manželkami, aby sa stali matkami, čo je vnímané ako najdôležitejšia rola ženy. Aby žena naplnila očakáva-
nia, ktoré od nej kultúrna patriarchálna tradícia očakáva, má žena urobiť všetko preto, aby sa „rodina nerozpadla, aby 
udržala teplo rodinného krbu“, aby „bola dobrou manželkou a matkou“ a „nebrala deťom otca“ a pod. Navyše v moslim-
ských a arabských spoločnostiach prevláda názor, že ženy môžu naplniť svoje roly len vtedy, keď sú vydaté.28 Za násilne 
správanie muža spoločnosť často obviňuje ženu, dokonca viac ako muža. Hovorí sa, že za nevydarené manželstvo resp. 
vzťah sú zodpovední obaja, že žena nemala muža provokovať, a dať si pozor na to ako sa správala. Toto vnímanie zohrá-
va najdôležitejšiu úlohu pri rozhodnutí ženy o násilí dlhodobo mlčať, znášať ho a nevyhľadať pomoc.29 Tradičné a hlboko 
zakorenené predstavy o tom, že žena musí udržať rodinu za každú cenu, neustále hľadať možnosti, ako by udržala man-
želstvo a rodinu, trpieť tak ako trpeli ženy v predchádzajúcich generáciách („žena musí veľa vytrpieť“) a obavy z rozvodu 
sa spájajú s názorom, že žena nesie vinu na rozpade manželstva a tiež, že svojím konaním „ rozbije rodinu a zoberie 
otca deťom“, za čo ako matka a manželka nesie vinu.  Rodové stereotypy o roly ženy ako manželky a matky, ktoré má 
aj žena samotná, sú navyše posilňované sociálnym okolím, predstaviteľmi/kami inštitúcií a pomáhajúcich profesií a tiež 
profesiami presadzujúcimi zákon. Toto sú často významné prekážky, ktoré ženu odrádzajú od vyhľadania pomoci a od 
odchodu z násilného vzťahu.
 
pre	poskytovanie	účinnej	ochrany	a	pomoci	ženám	a	deťom,	ktoré	zažívajú	násilie	je	potrebné	poznať	základné	infor-
mácie	o	formách,	vzorcoch,	dynamike	násilia	(viac	Mosty	k	pomoci,	2007).

Násilie zasahuje všetky oblasti života žien a detí a je závažným zásahom do integrity žien a detí; vyvoláva strach a pocit 
ohrozenia. V prípadoch násilia ide o	kombináciu	viacerých	foriem	násilia, pričom cieľom násilného správania je získanie 
moci a kontroly nad životmi žien a detí.  

fyzické	formy násilia sa vyskytujú od faciek, cez strkanie, kopanie, bitie, trhanie vlasov, popáleniny, vystrkovanie z okna, 
balkóna, ubližovanie predmetmi, zbraňou a pod. V dôsledku fyzického násilia dochádza k zraneniam rôzneho stupňa a 
závažnosti, od modrín, pomliaždenín, tržných rán, zlomením, zranenia s dlhodobými zdravotnými komplikáciami a rôz-
nymi chronickými a psychosomatickými ochoreniami. Fyzické násilie často viedlo k fatálnym následkom – k zavraždeniu 
žien a detí. Fyzické násilie má aj skryté formy ako napr. hrozba fyzickým násilím (zdvihnutie/zahnanie sa rukou), hádzanie 
predmetmi tesne vedľa ženy, alebo detí a ďalšie spôsoby fyzického ohrozovania, ktoré nezanechávajú zranenia.

Za  psychické	formy násilia sa považuje vyhrážanie sa vraždou žien/detí, muž sa vyhráža samovraždou, únosom detí, ublí-
žením rodine alebo známym, zastrašovanie, verbálne ponižovanie, nadávanie a urážanie, obťažovanie a prenasledovanie, 
kritizovanie a kontrola.

Pri sociálnej	izolácii  dochádza k zamedzovaniu a zakazovaniu kontaktu s rodinou, známymi, ohováraniu a znevažovaniu ženy 
v práci a na rôznych inštitúciách, kde žena hľadá pomoc. K zamedzovaniu kontaktov dochádza aj prostredníctvom kontroly 
telefonátov, pohybu, zákazu prístupu na internet a pod. Pod vplyvom cielenej sociálnej izolácie dôjde k prerušeniu vzťahov 
s okolím, rodinou, známymi alebo k ich oslabeniu,  a tým k  zúženiu možností, kde môže žena hľadať pomoc a podporu.

Za ekonomické	formy	násilia sa považuje také správanie, ktoré má za následok nerovný prístup k finančným zdrojom 
rodiny a ich kontrolu. Muž neprispieva na starostlivosť o deti a domácnosť, sám rozhoduje o použití spoločných financií, 
bráni žene v prístupe k spoločnému majetku, zadlžuje rodinu úvermi a pod. V dôsledku ekonomického násilia má žena 
obmedzené finančné prostriedky na pokrytie všetkých nákladov v domácnosti a na deti, často je nútená  brať rôzne pô-
žičky na základné potreby, čím sa zvyšuje existenčné ohrozenie ženy a detí. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň 
ako násilný manžel/otec/partner. 

Cieľom sexualizovaného	násilia nie je sexuálne uspokojenie, ale dosiahnutie úplnej kontroly nad telom ženy. Ide o také 
formy násilia ako vynucovanie pohlavného styku alebo iných sexuálnych praktík, znásilnenie, nútenie k sexu s inými muž-
mi, alebo pred inými osobami a pod.

Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo. Napriek tomu, že formy násilia sa od prípadu k prípadu líšia, 

39 Stanko/Crisp/Hale/Lucraft 1997 in Cesta z násilia, 2008, str.12
40 Boabaid, 2002 in Cesta z násilia, 2008, str.12
41 Strube/Barbour 1983, 786 in Cesta z násilia, 2008, str.12
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násilné	správanie		má	svoju	typickú	dynamiku (tá je vo všetkých prípadoch rovnaká), čo znamená, že  ide o cyklické 
striedanie niekoľkých fáz. Muž sa dopúšťa akútneho útoku (akákoľvek forma násilia, alebo ich kombinácia), následne 
však spáchané násilie	popiera, alebo ho zľahčuje. V tejto fáze je žena najčastejšie ticho, pretože sa obáva ďalšieho ná-
silia, prípadne sa rozhodne vyhľadať pomoc a plánuje odchod z násilného vzťahu. Ďalšou fázou je fáza „medových	týž-
dňov“ muž  často prejavuje príležitostné láskavosti (darčeky, prejavy lásky a náklonnosti) alebo sľubuje, že už nebude 
násilný, že sa zmení. Po tom však muž napätie	opäť	stupňuje, pričom žena a deti väčšinou cítia, že opäť dôjde k násiliu. 
Nevedia  však kedy a ako, čo spôsobuje na strane ženy a detí neustálu neistotu a strach. Po fáze narastania napätia 
dôjde opäť k akútnemu útoku. 

Postupom času sa miera a závažnosť násilného správanie stupňujú, trvanie a  striedanie  jednotlivých fáz sa skracuje. 
Skracovanie jednotlivých fáz v praxi znamená, že časový odstup medzi jednotlivými akútnymi útokmi sa skracuje. Napr. na 
začiatku vzťahu sa muž dopustil akútneho útoku jeden krát za pol roka, no postupom času k útokom dochádza pravidelne 
jedenkrát (alebo viackrát) mesačne, až nakoniec denne. Pri dlhodobom násilí postupne vymizne tretia fáza „medových 
týždňov“, násilný muž už neprejavuje žiadne „láskavosti“, láskavosťou sa stáva chvíľková neprítomnosť násilia. Skracova-
nie jednotlivých fáz znamená aj skracovanie času, kedy môže žena, ale aj kompetentné inštitúcie uskutočniť aktívne kroky 
na ochranu žien a detí. Pri násilí, ku ktorému dochádza veľmi často (napr. každý deň) a pri obzvlášť nebezpečných formách 
násilia je preto nevyhnutná veľmi rýchla a účinná intervencia, ktorá predíde ďalšiemu závažnejšiemu násiliu, alebo vražde 
žien a/alebo detí.  Ak po akútnom útoku žena nenájde potrebnú podporu, násilný muž má široký priestor na uplatňovanie 
cielených stratégií, ktorými dosiahne to, že žena neuskutoční kroky smerujúce k odchodu a hľadaniu pomoci.  

Striedanie násilia s obdobiami, keď je muž  láskavý (napr. nosí žene kvety, alebo ju vezme na večeru), ženu mätie a vyvolá 
v nej myšlienky na to, že predsa existuje nádej, že muž má aj svoje dobré stránky, môže sa zmeniť a dokáže sa správať 
nenásilne. V skutočnosti ju muž cielene manipuluje k tomu, aby s ním zostala a neuvažovala o tom, že od neho odíde. 
V celkovom kontexte násilného vzťahu je potrebné vnímať príležitostné láskavosti zo strany muža ako cielené stratégie 
jeho násilného správania.30

Na to, aby násilný muž  dosiahol úplnú moc a kontrolu, potrebuje úplne oslabiť osobnosť ženy, jej seba vedomie a jej sna-
hy konať proti násilnému správaniu. Prejavmi skresleného sebavnímania a deštrukcie sebaobrazu ženy sú napr. ak si žena 
myslí, že za násilie môže sama; alebo jej povaha a jej konanie sú dôvodom násilia; alebo keď  žena obmedzujúcu žiarlivosť 
muža považuje za dôkaz lásky; prípadne násilné správanie muža ospravedlňuje tým, že muž pije alkohol, alebo je nervóz-
ny, stratil prácu a pod. Podiel na týchto prejavoch skresleného sebavnímania ženy majú tradičné názory spoločnosti na 
rolu ženy a tiež stratégie násilného muža, ktorými prenáša zodpovednosť za násilie na ženu. 

V psychológii dodnes pretrvávajú názory, že násilie páchané na ženách je matrimoniálny (manželský) konflikt, na ktorom 
nesú vinu obaja manželia a preto k jeho vyriešeniu je potrebné a nevyhnutné úsilie oboch manželov. Manželská terapia 
často vedie u žien k prehĺbeniu skresleného sebavnímania ako spoluzodpovednej za násilie a k potvrdeniu pozície násil-
ného muža. V dôsledku sebaobviňovania, žena preberá zodpovednosť za riešenie manželského problému, vynaloží často 
veľké úsilie s nádejou, že násilie prestane. V skutočnosti však násilie pokračuje ďalej. O tom kedy, ako a voči komu z rodiny  
sa bude muž násilne správať rozhoduje on samotný, preto násilný muž je ten, kto sa musí zmeniť. 

Výskum metód  mučenia odhalil kategórie psychického týrania, ktorých cieľom je zlomiť osobnosť väzňa/kyne. Patria k 
nim izolácia, vyčerpávanie, obmedzovanie, znevažovanie, ponižovanie, vyhrážky, demonštrácia moci, vynucovanie trivi-
álnych činností, príležitostné prejavy náklonnosti a skreslené vnímanie.31 Násilnému mužovi na vyvolanie strachu a zís-
kanie moci a kontroly po určitom čase stačí vyhrážanie a spomienky na predchádzajúce násilie, zastrašovanie, že použije 
násilie ak žena neurobí to čo chce. Na vyvolanie pocitu strachu stačí hrozba násilia. 

J. L. Herman (2001) uvádza, že túžba absolútne ovládnuť inú osobu je spoločná pre všetky formy násilia ako sú totalitné 
režimy, otrokárstvo, náboženské sekty, ale aj násilie páchané na ženách v párových vzťahoch. K ovládaniu v rámci uve-
dených foriem násilia dochádza prostredníctvom vzorcov násilia. Násilný muž uplatňuje vzorce	násilia podľa uvedenej 
autorky nasledovne:  

	udržiavanie	hrôzy	a	hororu	(1)
a) používaním priameho násilia (pravidelne, alebo nepravidelne); 
b) hrozbou smrti alebo vážneho ublíženia na zdraví (vyhrážaním, že zabije ženu, deti, rodičov ženy, vyhrážanie sa sa 
 movraždou);
c) triviálne pravidlá, vyžadovanie triviálnych činností.

30 Appelt Birgit., Kaselitz Verena, Logar Rosa: Cesta z násilia: príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov, Viedeň 2008, str.12
43 Egger, R., Násilie II, Aspekt, Bratislava,2000
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 (2) Zničenie	pocitu	vlastnej	autonómie, ktoré je dosahované kontrolou a ovládaním tela ženy (napr. prostredníctvom 
sexualizovaného násilia; žiarlivostných výbuchov; kontroly nad tým, čo má žena oblečené, ako vyzerá, koľko váži, aké 
jedlá je).

 (3) príležitostné	láskavosti, ktoré podkopávajú psychickú odolnosť ženy, pretože v podmienkach odopierania normál-
nych pôžitkov a sústavného strachu, v týchto chvíľach násilný muž žene „dopraje“ niečo k čomu inak nemá prístup. 
Príležitostné láskavosti nasledujú po tom, ako žena vyhovie násilnému mužovi.
	 izolácia(4) , bez ktorej má žena väzby s inými ľuďmi a moc násilného muža je obmedzená, a preto sa snaží dosiahnuť 
izoláciu ženy od zdroja informácií, materiálnej pomoci, emocionálnej podpory. 

V dôsledku uplatňovania vyššie spomenutých vzorcov násilia, žena časom nadobúda pocit, že násilné správanie muža 
zapríčinila vlastným „nesprávnym konaním“, alebo tým aká je ona alebo deti. Násilný muž často ponižuje ženu, že je ne-
schopná matka, lebo sa deti zle učia, alebo, že je psychicky chorá, hysterická a pod. Takéto myšlienky jej svojím konaním 
násilný muž vnucuje vyjadreniami ako napr. „keby si to neurobila, tak by som ťa neudrel“; „keby si sa starala o deti, keby 
si bola viac doma“; „ty si na vine“ a pod. ponižovanie je zamerané na zničenie sebavedomia a psychického zdravia ženy a 
detí; urážky, očierňovanie  ženy pred deťmi, rôznymi inštitúciami za účelom spochybnenia dôveryhodnosti ženy a presu-
nutia zodpovednosti za násilie  z násilného muža na ženu.

Život	v	násilnom	vzťahu	je	životom	v	zajatí	

„Hovorí sa, že dom muža je jeho hradom. Iba výnimočne sa však berie do úvahy, že ten istý dom môže byť pre ženy a deti 
väzením.“32 Podmienky zajatia  môžu vzniknúť aj v rodine, na rozdiel od predchádzajúcich foriem väzenia, je však akoby 
neviditeľné a ako poznamenáva  Herman, aj bariéry brániace ženám uniknúť z väzenia násilného vzťahu sú väčšinou ne-
viditeľné. „Ženy sa stávajú obeťami zajatia v dôsledku svojej ekonomickej, sociálnej, psychickej a právnej podriadenosti, 
ale aj v dôsledku páchateľovej fyzickej a psychickej prevahy.“33 

Prostredníctvom izolácie násilní muži udržiavajú kontrolu nad ženou a deťmi, tak aby im zabránili vyhľadať pomoc, 
uniknúť zo zajatia. Izolácia znamená stálu kontrolu nad tým, čo žena robí, kde sa pohybuje a s kým sa stretáva. Násilný 
muž zabráni žene v prístupe k pomoci a tým zvyšuje svoj vplyv na ženu a zároveň znemožňuje, aby žena urobila kroky 
smerujúce k ukončeniu násilného vzťahu. Muž ženu izoluje prostredníctvom prejavov žiarlivosti (ktoré maskuje ako pre-
javy lásky), sledovaním, načúvaním za dverami, otváraním listov, odpočúvaním, bránením v telefonovaní, osočovaním 
a spochybňovaním okruhu známych a rodiny, urážaním priateľov/liek s cieľom narušiť priateľstvo, zamedzovaním ich 
návštevám doma a pod. Svoju náklonnosť k mužovi má žena dokázať tak, že prestane chodiť do práce, vzdá sa vlastné-
ho nezávislého príjmu, svojich priateliek a priateľov, preruší kontakt s rodinou. K deštrukcii vzťahov potrebuje násilný 
muž dosiahnuť aj zničenie vnútornej predstavy väzieb k druhým ľuďom, môže dokonca vynaložiť úsilie a snažiť sa žene 
zobrať alebo zničiť predmety vzťahujúce sa k druhým ľuďom (listy, fotky, darčekové predmety), alebo donútiť ženu, aby 
tak urobila sama. 

V dôsledku toho, že muž uplatňuje voči žene, najmä vyhrážanie sa a zastrašovanie, neustálu kontrolou a izoláciu, je pre 
ženú ťažké vyhľadať pomoc a zrealizovať kroky, aby seba a deti ochránila pred ďalším násilím. Vyhrážkami muž často 
vyvoláva u ženy odôvodnenú obavu o život a zdravie, pretože sa žena obáva, že po odchode by muž mohol uskutočniť 
svoje vyhrážky (často ide o vyhrážky o vražde ženy a detí). Izolácia a úplná kontrola pohybu ženy, znamenajú, že sa žena 
nemôže voľne pohybovať, a tak kontaktovať políciu, ÚPSVaR , alebo iné miesto pomoci (napr. poradenské centrum). Muž 
môže ženu sledovať, aby zistil kam ide, prípadne jej zabráni odísť z domu.	prenasledovanie je prostriedkom uplatňovania 
kontroly a moci a vyvolávaním strachu. K prenasledovaniu dochádza počas trvania vzťahu, ale často aj po rozchode.

Vyhrážaním	a	zastrašovaním	muž dosahuje u ženy výrazný strach a obavy, z toho, že uskutoční svoje vyhrážky, čo môže 
mať závažné dôsledky pre ženu, deti alebo okolie, ktoré im pomáha. Často ide o vyhrážanie zabitím; spôsobením ťaž-
kých zranení; samovraždou muža; únosom detí; ublížením, alebo zabitím rodiny, priateľov, ktorí sa snažia žene pomôcť; 
zastrašovaním ohľadne straty bývania, práce; zastrašovanie, že inštitúcie neuveria žene, keď bude hovoriť o násilí a 
hľadať pomoc.  

V dôsledku socioekonomickej situácie v spoločnosti, sú ženy	veľakrát	nútené	zotrvať	v	zajatí	–	v	násilnom	vzťahu.  Pri 
nedostatku ubytovacích zariadení, bezpečných ženských domov, je pre ženu takmer nemožné nájsť si bezpečné miesto, 
kde by mohla s deťmi bývať. Ekonomické dôvody (nedostatočný príjem) sú častou prekážkou odchodu, rovnako ako oba-
vy o ďalšiu existenciu ženy a detí. Ak žena uvažuje o odchode, alebo odíde, často sa stretáva s odsúdením okolia, za to že 
„rozbila rodinu“, „kvôli deťom to mala vydržať“ a pod.

44 Herman, J.L., Trauma a uzdravenie, Aspekt, Bratislava, 2001, str.110
45 Tamtiež, str.111
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2.	dopad	násilia	na	ŽiVot	Žien	

násilie	ako	trauma	

Násilie je traumatickou skúsenosťou, ktorej dôsledky často pretrvávajú aj mnoho rokov po separácii od násilného muža. J. 
L. Herman (2001) uvádza, že pretrvávajúca a opakovaná trauma sa vyskytuje nie len v podmienkach zajatia, kde je osoba 
väznená a nemôže ujsť, pretože je pod ustavičným dozorom a je ovládaná väzniteľom, tieto podmienky sa vyskytujú vo 
väzniciach, koncentračných táboroch, táboroch nútených prác, v prostredí siekt, inštitúciách založených na organizovanom 
sexuálnom vykorisťovaní (verejné domy a pod.) a tiež doma v rodine, v dôsledku násilného správania muža voči žene a de-
ťom. V prípadoch opakovaného a dlhodobého násilia, ale aj v dôsledku jedného násilného útoku dochádza k traumatickej 
skúsenosti. Dôsledkami prežitej traumy, spôsobenej násilím, sú napr. strach a pocit ohrozenia, psychické ťažkosti ako úzkosť, 
napätie, nepokoj, obavy z budúcnosti, obavy o deti,  psychické ochorenia ako napr. depresia, úzkostná porucha, posttrau-
matická stresová porucha, alebo jej symptómy. Často  sa môže rozvinúť posttraumatická stresová porucha. U viacerých  
žien je táto porucha diagnostikovaná, alebo je možné objaviť niektoré symptómy, ktoré vypovedajú o prežitej traume – ako 
napr. opakované veľmi intenzívne spomienky na prežitú traumu, nočné mory, neustále prítomný strach a úzkosť, nadmerná 
ľakavosť aj pri nepatrných zvukoch, vyhýbanie sa situáciám, v ktorých by mohlo dôjsť k opätovnej traume.

Štokholmský	syndróm	–	identifikácia	sa	s	páchateľom	násilia	

Podľa J. L. Herman (2001) je cieľom páchateľa zotročenie obete, čo dosahuje despotickou kontrolou všetkých aspektov 
života obete. Tento princíp je možné aplikovať aj na násilie páchané na ženách v párových vzťahoch. Muž násilným sprá-
vaní uplatňuje moc a kontrolu nad tým, ako sa žena správa a koná, pričom vyžaduje, aby sa správala a konala podľa jeho 
požiadavok a predstáv. Avšak samotná poslušnosť mužovi nepostačuje, preto v snahe ospravedlňovať svoje zločiny, či už 
pred sebou samým, alebo okolím, potrebuje, aby mu žena prejavovala rešpekt, vďačnosť a dokonca lásku. “Štokholmským	
syndrómom” je jav, ktorý po prvýkrát pozorovali u obetí prepadnutia banky vo švédskom hlavnom meste. Počas prepad-
nutia si  rukojemníci a rukojemníčky začali k bankovým lupičom vytvárať špecifický vzťah, pričom táto väzba silnela. Potom, 
čo boli bankoví lupiči nakoniec zneškodnení a uväznení, niektorí z bývalých rukojemníkov a rukojemníčok ich začali brániť a 
dokonca  ich navštívili vo väzení. Štokholmský syndróm, čiže identifikácia s páchateľom, sa môže rozvinúť u každého človeka, 
ak sú prítomné štyri podmienky: (1) život človeka je ohrozený; (2) človek nemôže utiecť (alebo si myslí, že nemôže); (3) je 
odrezaný od vonkajšieho sveta (od kontaktov a komunikácie s ním) a (4) páchateľ je aspoň sporadicky priateľský. Psycho-
lógovia Graham and Rawlings (1998 in Cesta z násilia, 2008) poukázali na to, že v prípadoch násilia páchaného na ženách 
v párových vzťahoch sú tieto podmienky často prítomné, a že u žien a detí sa môžu objaviť znaky toho, že sa u nich rozvíja 
Štokholmský syndróm. V takých prípadoch sa žena snaží získať priazeň násilného muža a koná ako jeho spojenkyňa. Môže sa 
napríklad stať, že sa ho žena snaží chrániť tým, že odmieta uviesť skutočné príčiny zranení, alebo tvrdí, že sa zranila sama.

blízky	vzťah	medzi	ženou	a	násilným	mužom

Samotný fakt, že násilne koná muž, ktorý je najbližším človekom, je otcom spoločných detí a je členom rodiny, je obzvlášť 
bolestivý.  Ženy na začiatku vzťahu nevedia, že sa muž bude v budúcnosti správať k nim a ich deťom násilne. K násiliu 
dôjde až vtedy, keď je muž naplno presvedčený o silnej väzbe medzi ním a ženou (často je to prvé tehotenstvo, svadba, 
spoločná domácnosť) a  o tom, že pre ženu bude ťažké z rôznych dôvodov odísť. Skutočnosť, že ide o blízkeho človeka, 
ekonomické, sociálne a náboženské aspekty, a často aj tlak okolia sťažujú žene uskutočnenie krokov, ktorými by sa obrá-
nila pred násilím. Podanie trestného oznámenia na člena rodiny sa často stretáva s nepochopením a odsúdením zo strany 
okolia. Preto majú ženy, z pochopiteľných dôvodov, problém otvorene o násilí hovoriť a zavolať políciu. V priemere je 
ohlásených iba 25% prípadov násilia. Zvyšných 75% zostáva neohlásených.34 Skúsenosti ukazujú, že predtým, ako ženy idú 
na políciu, je násilie voči nim namierené až tridsať krát.35

3.	dopad	násilia	na	ŽiVot	detí	

Násilie páchané na ženách a násilie páchané na deťoch sú úzko súvisiace problémy. V súčasnej praxi však tieto problémy 
bývajú riešené oddelene. Len v nedávnej minulosti sa začal prejavovať väčší záujem o situáciu chlapcov a dievčat, ktorých 
matky boli, alebo sú týrané ich manželmi, alebo partnermi. Deti žien, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela/partnera bývajú 
obvykle označované ako „sekundárne obete“. Dnes však začína byť zrejmé,  že násilie páchané na matkách má priamy účinok 

46 Európska ženská loby, 2000 in Appelt Birgit., Kaselitz Verena, Logar Rosa:  Cesta z násilia: príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov, Viedeň 2008
47 Tamtiež
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na ich deti a už samotné zdieľanie ohrozujúcej atmosféry v domácnosti môže mať devastujúci vplyv na vývin dieťaťa. Empi-
rické sociologické štúdie odhaľujú úzky vzťah medzi násilím páchaným na ženách a násilím páchaným na deťoch v domácom 
kontexte. Riziko, že sa žena stane obeťou násilia v partnerskom vzťahu, je vyššie, keď má malé dieťa; na druhej strane – vývin 
a zdravie dieťaťa býva ohrozené v prípade, že na jeho matke niekto – najčastejšie jej manžel/partner - násilie pácha.36 

Výskum ukazuje, že deväťdesiat percent detí sa nachádza v tej istej, alebo vo vedľajšej miestnosti, kde dochádza k násiliu. 
Jedna tretina detí je svedkom násilia, snaží sa ochrániť matku a môže byť sama týraná.37 Potreba ochrániť deti, je pre 
ženy často motívom na odchod od násilného muža. Deti niekedy, najmä keď sú väčšie, hovoria mame, aby odišli, pretože 
sa boja o zdravie a život svojej mamy, alebo súrodencov, rovnako ako o svoje zdravie a život. Na druhej strane môže byť 
strach o deti a strach z toho, že muž svoje vyhrážky uskutoční dôvodom, prečo ženy neohlásia násilie a nevyhľadajú  po-
moc a rozhodnú sa zostať v násilnom vzťahu. Často ide o vyhrážky ohľadom zabitia alebo ublíženia deťom; únosu detí; 
zastrašovanie, že žena o deti príde, že jej ich súd nezverí a pod. 

fakty	a	čísla	o	spojitosti	medzi	násilím	páchaným	na	ženách	a	násilím	páchaným	na	deťoch:
Evan Stark a Anne Flitcraft (1988) v ich prelomovom článku „Women and Children at Risk: A Feminist Perspective on  ▪
Child Abuse“ (Ohrozené ženy a deti: Feministický pohľad na týranie detí) odhalili, že týranie matiek predstavuje najčas-
tejší kontext pre týranie detí.38

alna Hanmer (1989) skúmali skúsenosti detí žijúcich spolu s ich matkami v bezpečných ženských domoch vo Veľkej Britá- ▪
nii (Women’ Aid) a zistili, že jedna tretina týchto detí bola tiež fyzicky alebo sexuálne zneužívaná partnerom matky.39

Farmer & Owen (1995) študovali prípady detí, kde prebehla intervencia na ochranu dieťaťa pred fyzickým alebo se- ▪
xuálnym zneužívaním. V 60% prípadov fyzického týrania detí a v 40% prípadoch sexuálneho zneužívania detí boli aj 
matky vystavené násiliu zo strany toho istého muža.40 
Epstein & Keep (1995) robili rozhovory so 126 deťmi, ktoré volali na detskú krízovú linku vo Veľkej Británii  ▪ (Childline) 
kvôli tomu, že ich matka bola týraná. Približne 40% týchto detí povedalo, že partner ich matky – vo väčšine prípadov 
ich biologický otec – taktiež týral ich a/alebo ich súrodencov.41 
Mezey & Burley (1997) zistili, že je pravdepodobné, že násilie v párových vzťahoch eskaluje počas tehotenstva a kul- ▪
minuje po pôrode.42

Humpreys (1997) študovala záznamy 32 prípadov, kde prebehla intervencia na ochranu dieťaťa a zistila, že v 11 prípa- ▪
doch (v jednej tretine) boli taktiež zranené aj matky – niektoré ťažko – násilným správaním ich partnerov.43

Hester & Pearson (1998) vyšetroval 111 prípadových spisov úradu na ochranu dieťaťa. Jedna tretina záznamov obsaho- ▪
vala odkazy na násilie páchané na matkách detí, hoci táto informácia neviedla k intervencii. Po tom, čo bol personál 
úradu zaškolený v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, počet prípadov, kde bolo identifikované 
domáce násilie, sa zdvojnásobil.44

Tieto výsledky sa dajú sumarizovať takto:
Ak je matka vystavená násiliu zo strany partnera, je vysoká pravdepodobnosť, že aj deti budú fyzicky či sexuálne zne- ▪
užívané, alebo zanedbávané (Mullender &Moreley 1994).45

Ak sú deti týrané ich otcom, je vysoko pravdepodobné, že bude taktiež  týrať ich matku (Mullender &Moreley 1994). ▪ 46

Násilie páchané na matkách vždy poškodzuje deti bez ohľadu na to, či sú priamo vystavené násiliu (Peled 1995). ▪ 47

Ak ženy nedostanú podporu a pomoc, deti sú ponechané napospas tejto ničivej situácii a musia si poradiť samé (Kelly 1994). ▪ 48 
Násilie páchané na matkách musí byť považované za kľúčový problém pri vytváraní a realizovaní stratégií na ochranu  ▪
dieťaťa (Hester 1998).49

48 WAVE-Office / European Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
49 Ázijské ženy a domáce násilie, Informácie pre poradenské pracovníčky, 1995, 2 / Ženy proti znásilneniu, 1998, 2 in Cesta z násilia, 2008
50 Stark, E./Flitcraft, A.: Women and Children at Risk: A Feminist Perspective on Child Abuse, International Journal of Health Studies, 18 (1), 97-119, 1998 in WAVE-Office / 
European Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
51 Hanmer, Jalna: Women and policing in Britain, WAVE-Office / European Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
52 Farmer, E./Owen, M.: Child Protection Practice: Private Risks and Public Remedies, HMSO, London, 1995, in WAVE-Office / European Information Centre Against Violence, 
Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
53 Epstein, C/Keep, G: What children tell Childline about domestic violence, in: WAVE-Office / European Information Centre Against Violence, Fempower 1/2004 N° 8, Viedeň, str.3
54 Mezey, G.C./Bewley, S.: Domestic violence and pregnancy, British Medical Journal p. 314, 1997, in: WAVE-Office / European Information Centre Against Violence, Fempower  
1/2004 N° 8, Vieďeň, str.
55 Humphreys, C.: Case Planning Issues Where Domestic Violence Occurs in the Context of Child Protection, University of Warwick, Coventry, 1997,  in: WAVE-Office / Europe-
an Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
56 Hester, Marianne/Pearson, Chris (1998) From periphery to centre – Domestic violence in work with abused childre,. The Policy Press, Bristol,  in: WAVE-Office / European 
Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
57 Mullender, Audrey/Morley, Rebecca: Children Living with domestic violence. Putting Men’s Abuse of Women on the Child Care Agenda, Whiting & Birch Ltd, London, 1994,  
in: WAVE-Office / European Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
58 Tamtiež.
59 Peled, Einat / Jaffe, Peter G./Edleson / Jeffery L.: Ending the Cycle of Violence. Community Response to Children of Battered Women, Sage, London, 1995,  in: WAVE-Office 
/ European Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
60 Kelly, L.: The interconnectedness of domestic violence and child abuse. Challenges for research , policy and practice, in: WAVE-Office / European Information Centre Against 
Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.
61 Hester, Marianne/Pearson, Chris (1998) From periphery to centre – Domestic violence in work with abused childre,. The Policy Press, Bristol,  in: WAVE-Office / European 
Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
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dopad	násilia	páchaného	na	ženách	na	deti

V prevažnej väčšine prípadov násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch sú deti svedkami toho, ako ich otec týra, 
ponižuje a zastrašuje ich matku. To silne vplýva na obraz, aký majú vytvorený o svojej matke, otcovi a ich vzťahu. To, že 
sú deti svedkami násilia páchaného na matkách, má na ne rôzny dopad. 

Deti (dokonca aj malé deti) cítia bezmocnosť, keď sú svedkami násilného správania otca a bezmocnosti matky. Taktiež 
môžu cítiť vinu za to, čo sa deje. Mnohé deti veria, že násilie je ich chyba. Mnoho detí sa pokúša intervenovať, krotiť 
otca a brániť matku. Keď intervenujú, môžu byť taktiež napadnuté. Niektoré deti sa naopak boja zasiahnuť a potom sa 
cítia vinné za to, že nič nepodnikli. Iné si uvedomujú nepriaznivú situáciu matky a preberajú na seba zodpovednosť za 
starostlivosť a ochranu svojich súrodencov. V mnohých prípadoch vyústi týranie matky do obrátenia rolí rodičov a detí: 
deti preberú časť zodpovednosti rodičov. Toto obrátenie rolí je známe aj z iných kontextov, napríklad v prípadoch, kedy 
rodičia trpia alkoholizmom alebo iné zneužívanie návykových látok. Väčšina detí cíti úľavu, ak môžu odísť z domova, kde 
je prítomné násilie. Predovšetkým cítia, že z nich bola sňatá obrovská záťaž tým, že matka nakoniec dostala pomoc, a 
začínajú opäť vidieť ich matky konajúce, a samé seba v roly detí. Bezpečné prostredie, ako je napríklad bezpečný ženský 
dom, dáva deťom príležitosť hovoriť o násilí, ktorým samé trpeli. Pre mnohé deti však únik z domova znamená aj stratu 
rodinného prostredia, priateľstiev z inými deťmi a vzťahov s ľuďmi, ktorí sú pre ne dôležití. Mnohým deťom chýba aj ich 
otec, hoci sa ho báli, separácia od otca môže byť extrémne bolestivá. Deti potrebujú podporu, ktorá im umožní smútiť za 
tým, čo stratili. Matky túto rolu na seba prevziať nemôžu. Ak boli deti svedkami násilia páchaného na ich matkách počas 
dlhšieho obdobia, môžu stratiť rešpekt voči obom rodičom. Ich matka stráca rodičovskú autoritu, zatiaľ čo otec kontro-
luje deti prostredníctvom zastrašovania alebo manipulácie. Matka potrebuje po odchode z násilného vzťahu podporu 
pri obnovovaní svojej pozície matky. V prípadoch násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch sú rodinné vzťahy 
formované hierarchicky. Únik alebo separácia ukončujú hierarchickú štruktúru, čo zanecháva vákuum, ktoré spôsobuje 
vážne problémy vo vzťahu matky a detí. Preto je dôležité kontinuálne poskytovať podporu a pomoc pri rekonštrukcii 
vzťahov založených na vzájomnej úcte a rovnosti.50

Bezpečné ženské domy ponúkajú bezpečné prostredie a podporu, rôzne služby s cieľom zmierniť dopady násilia na zdra-
vie a psychiku žien a detí. Preto by sa aj v prípade detí nemalo jednať len o ubytovanie, ale o široký komplex špecifických 
služieb pre deti, ktoré reflektuje ich potreby. Appelt/Höllriegl/Logar 2001 uvádzajú, že bezpečné ženské domy sú aj pre 
deti a viac ako polovica obyvateľov/iek ženských domov v Európe sú deti. Deti, ktoré sú vystavené násiliu otca voči ich 
matke, sa  častejšie samé stávajú páchateľmi alebo obeťami násilia. Chlapci sa často začínajú násilne správať voči mame, 
sestre, alebo ďalším súrodencom už v začínajúcej puberte. Sú ovplyvnení a často dokonca otcom manipulovaní, aby sa 
správali násilne voči mame. To zvyšuje pravdepodobnosť, že aj v budúcnosti sa budú naďalej násilne správať k svojim 
partnerkám. Dievčatá sú väčšinou ohrozené tým, že v dôsledku prežitého násilia v rodine, môžu zažiť násilie v dospelom 
veku. Preto je dôležité, aby deti dostali pomoc a podporu pri vyrovnávaní sa so skúsenosťou s násilím.

62 WAVE-Office / European Information Centre Against Violence, Fempower  1/2004 N° 8, Vieďeň, str.3
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Ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti potrebujú mať prístup k pomoci, ktorá reflektuje ich špecifické 
potreby a ľudsko-právny kontext násilia. Nevyhnutnými podmienkami pre takúto pomoc sú vhodné prostredie a finančné 
zdroje. V tejto časti popíšeme najdôležitejšie požiadavky pre poskytovanie odborných a primeraných podporných slu-
žieb, ktoré môžu slúžiť ako štandardy pre štátne inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za ich poskytovanie.

1.	kVantitatíVne	poŽiadaVky	pre	beZpečné	Ženské	doMy	a	podporné	sluŽby

Podporné služby by mali zahŕňať bezpečné ubytovanie v bezpečnom ženskom dome, mobilné poradenské služby, krí-
zové telefónne linky, poskytovanie priamej pomoci vo vidieckych oblastiach, intervenčné centrá a programy bývania. V 
kontexte podporných služieb je vždy veľmi dôležité, aby mali ženy a deti možnosť výberu.51 Každá krajina by mala pre-
vádzkovať bezplatnú národnú krízovú linku ako miesto prvého kontaktu. Regionálne telefónne linky by mali tiež byť per-
sonálne obsadené tak, aby boli k dispozícii 24 hodín denne s cieľom prijímať telefonické hovory od žien a detí v krízových 
situáciách. Každá krajina by mala mať dostatočný počet bezpečných ženských domov. V každej správnej oblasti, vrátane 
vidieckych oblastí, by mal byť k dispozícii aspoň jeden bezpečný ženský dom, ktorý by prijímal ženy a deti 24 hodín denne. 
Každá žena by sa tam mala vedieť dostať rýchlo. K dispozícii by mala byť aj doprava, ktorá by ženy a deti prepravila do 
najbližšieho bezpečného ženského domu. Mnohé bezpečné ženské domy v Európe prevádzkujú aj mobilné poradenské 
služby a poskytujú ich v bezpečných ženských domoch aj ženám, ktoré v nich nie sú ubytované. Oblasť prevencie násilia 
páchaného na ženách v párových vzťahoch a ich deťoch si vyžaduje širokú škálu podporných služieb.

V mnohých európskych krajinách existuje pre ženy a ich deti možnosť právnej ochrany pred násilím. Nemali by sme ju 
však vnímať ako náhradu za bezpečné ženské domy. Skúsenosti z Rakúska, kde právna ochrana pred násilím existuje už 
desať rokov, ukazujú, že bezpečné ženské domy sú naďalej nevyhnutné. Počet predbežných opatrení vydaných na základe 
Zákona o ochrane pred násilím v Rakúsku naznačuje, že je potrebné mať vyšší počet bezpečných ženských domov a/alebo 
bezpečných miest pre ženy a ich deti. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú bezpečné ženské domy potrebné aj vtedy, keď 
existuje v krajine účinná právna ochrana pred násilím. Nie každá žena, ktorá zažíva násilie, si želá obrátiť sa na políciu, 
súdny systém a podať trestné oznámenie.52 Niektoré ženy radšej pôjdu do bezpečného ženského domu a zastanú v ňom 
tak dlho, ako to je potrebné. Ženy, u ktorých je odhad nebezpečenstva situácie veľmi vysoký, potrebujú v procese odcho-
du bezpečné ubytovanie, pretože zákon nedokáže poskytnúť absolútnu ochranu pred násilím. Niektoré ženy buď nemôžu 
alebo nechcú zostať v byte/dome, kde bývali s násilným partnerom: či už kvôli tomu, že sa im to miesto spája s traumou, 
ktorú prežili, alebo kvôli manželovým príbuzným, ktorí bývajú v susedstve, alebo kvôli iným legitímnym dôvodom.

2.	financoVanie	Zo	strany	Štátu	a	orGaniZačná	Štruktúra	 		
beZpečnÝcH	ŽenskÝcH	doMoV

Bezpečné ženské domy poskytujú dôležitú psycho-sociálnu podporu a mali by byť chápané ako neoddeliteľná súčasť pod-
porných služieb, ktoré prevádzkuje štát. Takýmto chápaním vzniká na strane štátu a štátnych úradov povinnosť zabezpečiť 
pre bezpečné ženské domy a iné organizácie, poskytujúce podporné služby ženám, primerané financovanie. Financovanie 
bezpečných ženských domov by malo byť zakotvené v zákone a malo by pokryť všetky náklady na prevádzku na profesio-
nálnej úrovni. Bezpečné ženské domy, krízové linky a iné podporné služby môžu primerane pokryť existujúce potreby iba 
vtedy, ak sa môžu spoľahnúť na financovanie, ktoré je zmluvne garantované na niekoľko rokov (alebo na dobu neurčitú).

V posledných rokoch majú tie moderné demokratické štáty, ktoré považujú poskytovanie verejnej zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti za jeden zo svojich hlavných záväzkov, tendenciu zverovať čoraz viac štátnych služieb do rúk mimovládnych 
organizácií. Mimovládne organizácie sú nezávislé, neziskové združenia, ktoré pokrývajú potreby a poskytujú služby v 
oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky. Bezpečné ženské domy v Európe sú väčšinou prevádzkované ženskými mi-
movládnymi organizáciami, ktoré rokmi získali značné praktické skúsenosti a odbornosť v poskytovaní pomoci ženám 
zažívajúcim násilie a ich deťom. Táto štrukturálna forma poskytovania služieb ženám sa ukazuje ako veľmi účinná. Ženské 
mimovládne organizácie sú flexibilnejšie v spôsoboch, ktorými poskytujú pomoc, a ženy, ktoré zažili násilie, majú menej 
zábran obrátiť sa na mimovládnu organizáciu, ako na štátny úrad.

Spolupráca medzi vládami a ženskými podpornými službami sa ukazuje ako úspešná a v mnohých krajinách dosahuje 
dobré výsledky. Návodom na úspech je teda súkromno-verejné	partnerstvo. Je dôležité, aby štátne úrady trvali na dodr-

63 Appelt Birgit., Kaselitz Verena, Logar Rosa:  Cesta z násilia: príručka na zakladanie a prevádzkovanie bezpečných ženských domov, Viedeň 2008
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žiavaní štandardov kvality, ale zároveň by mali rešpektovať odbornú nezávislosť daných inštitúcií. Na zvyšovanie kvality 
práce v bezpečných ženských domoch a v podporných službách je potrebná neustála interná a externá evaluácia. Treba 
však pamätať, že zabezpečenie kvalitných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je možné iba vtedy, ak 
sú k dispozícii náležité finančné zdroje.53

3.	priMeraná	poMoc	ŽenáM	a	deŤoM	–	feMinistické	VÝcHodiská	

Nemôžeme od žien zažívajúcich násilie a ich detí očakávať, že budú hľadať bezpečie v útulkoch pre bezdomovcov alebo 
v iných sociálnych zariadeniach, ktoré nie sú prispôsobené ich potrebám. Ženám a deťom zažívajúcim násilie nestačí 
poskytnúť iba strechu nad hlavou. Je nevyhnuté, aby existoval systém bezpečných ženských domov, ktorých koncept a 
prevádzkové postupy sú špecificky prispôsobené poskytovaniu presne takej pomoci, akú ženy a deti zažívajúce násilie 
potrebujú. 

Ochrana a bezpečie patria k najdôležitejším kritériám pre bezpečný ženský dom. Rovnako dôležité je, aby ženy a deti 
neboli umiestnené do zariadení, v ktorých sa opäť budú vzdávať svojho práva na sebaurčenie. Plánovanie a ciele bezpeč-
ného ženského domu by mali smerovať k posilneniu žien a detí. Deklarácia OSN o násilí páchanom na ženách definuje 
ako príčinu násilia historickú nerovnováhu moci medzi mužmi a ženami. Bezpečné ženské domy preto používajú prístup, 
ktorý predpokladá, že ženy sa oslobodia od násilných vzťahov a vymania sa spod kontroly mužov, a to bez ohľadu na to, či 
so svojimi partnermi zostanú, alebo ich opustia. Práca v bezpečných ženských domoch sa zameriava na elimináciu násilia. 
To, či žena ukončí násilný vzťah alebo nie, je jej vlastným rozhodnutím, ktoré treba rešpektovať. Bolo by však scestné 
zamerať sa na zachovanie rodiny, a nie na zastavenie násilia. 

Praktická skúsenosť európskych bezpečných ženských domov za posledné tri desaťročia dokazuje, že pri poskytovaní 
potrebnej pomoci ženám a deťom dobre fungujú princípy feminizmu a zrovnoprávnenia (Hanetseder, Bern/Stuttgart/
Wien,1992). Štátne a verejné úrady môžu a mali by brať do úvahy túto skúsenosť pri vytváraní a rozširovaní podporných 
služieb pre ženy a deti zažívajúce násilie. 

65 Tamtiež
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Bezpečné ženské domy zohrávajú dôležitú rolu v boji proti násiliu páchanému na ženách. Ich funkciou nie je iba po-
skytovať ubytovanie a bezpečné miesto. Bezpečný ženský dom by mal poskytovať priestor, v ktorom môžu ženy a deti 
žiť bez strachu z toho, že budú opakovane zažívať násilie. V bezpečných ženských domoch dostávajú ženy a deti takú 
pomoc, ktorá im umožní vyrovnať sa s traumatickou skúsenosťou, ukončiť násilie, znovu nadobudnúť seba úctu, a 
začať samostatný a nezávislý život. Bezpečné ženské domy poskytujú krízovú pomoc, dlhodobé poradenstvo a podpo-
ru vo všetkých záležitostiach, spojených so skúsenosťou s násilím (právne záležitosti, otázka bývania a zamestnania, 
terapia). Bezpečné ženské domy sú komunitným priestorom, v ktorom ženy a deti získajú skúsenosť s iným spôsobom 
spolužitia.54 Bezpečný ženský dom by mal ponúkať špecializované služby a bezpečnostné opatrenia. Hlavným princí-
pom práce so ženami, ktoré zažili násilie by mal byť silný záväzok obhajovať práva žien a posilniť ženy k tomu, aby žili 
samostatný a dôstojný život. Bezpečné ženské domy sú dôležité aj smerom k verejnosti: mali by sa snažiť zvyšovať po-
vedomie o problematike násilia páchaného na ženách; spolupracovať s inými odborníkmi/čkami a ponúkať im vzdelá-
vacie programy; organizovať a zúčastňovať sa na rôznych podujatiach v tejto oblasti; realizovať preventívne programy 
pre školy a iné.  

Bezpečné ženské domy sú definované: (1) špecifickými cieľmi; (2) jasne definovanými cieľovými skupinami; (3) jasne de-
finovanými princípmi prevádzky; (4) špecializovanými službami a personálom; (5) špecifickými bezpečnostnými opat-
reniami. Termínom “bezpečný ženský dom” môžeme zariadenie označiť iba vtedy, ak napĺňa všetky vyššie spomenuté 
funkcie.55 

1.	ciele	beZpečnéHo	ŽenskéHo	doMu

Bezpečné ženské domy by mali sledovať celý rad cieľov, ktoré by mali byť od začiatku jasne definované. Tieto ciele 
slúžia na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb. Bezpečné ženské domy zohrávajú úlohu aj v prevencii násilia 
páchaného na ženách a deťoch. Už zo samotného charakteru bezpečných ženských domov vyplýva, že ich cieľom je 
prevencia ďalšieho násilia, a to tým, že ženám a deťom poskytujú bezpečné prostredie a podporu, aby sa násilie neo-
pakovalo. Ženy, ktoré zažili násilie a ich deti potrebujú komplexnú pomoc, praktickú podporu a sprevádzanie právnymi 
postupmi. Potrebujú poradenské pracovníčky, ktoré ich podporia. Služby musia naplniť potreby žien a ich detí. Na 
prekonanie traumatickej skúsenosti je potrebná krízová psychologická intervencia, ako aj dlhodobá terapia. Bezpeč-
né ženské domy sa zvyčajne zúčastňujú, alebo organizujú aktivity v oblasti primárnej a terciárnej prevencie, a tým 
zohrávajú kľúčovú rolu v celkovom prístupe k eliminácii a prevencii násilia páchaného na ženách a deťoch v párových 
vzťahoch.

Základnými cieľmi bezpečného ženského domu by mali byť:56

ochrana	a	bezpečie

Násilie v párových vzťahoch ohrozuje zdravie, psychiku a život žien a detí. Niektoré ženy a ich deti sú v dôsledku násilia 
zavraždené. Ochrana a bezpečie žien a detí sú preto prvoradé, a preto bezpečnosť musí byť najdôležitejšou prioritou 
bezpečných ženských domov.

posilnenie

Násilie je traumatická skúsenosť, kedy ženy a deti cítia bezmocnosť a majú často pocit, že sú vydané na milosť niekoho 
iného (partnera/otca, ktorý sa spáva násilne). Cieľom akejkoľvek pomoci ženám a deťom, ktoré zažili násilie, preto musí 
byť prekonanie bezmocnosti a posilnenie žien k tomu, aby mohli (znovu)viesť samostatný život, o ktorom samé rozho-
dujú. Nemali by sme ženy, ktoré prežili násilie, označovať za “choré”, „slabé“, alebo “utrápené”, mohlo by to naďalej 
oslabovať ich pozíciu. To, že sa človek cíti slabý, je často v dôsledku násilia. Násilie zanecháva stopy nielen na tele, ale aj 
na myslení a sebaúcte. Niektoré zo spôsobov práce so ženami, ktoré zažili násilie v párových vzťahoch nefungujú, pretože 
túto zdanlivú „slabosť“ žien považujú profesionáli a profesionálky za povahovú črtu žien, vďaka ktorej sa potom opakova-
ne dostávajú do podobnej situácie. Skúsenosti expertiek z hnutia za bezpečné ženské domy ukazujú, že je veľmi dôležité, 
ženy zažívajúce násilie, vnímať ako expertky na vlastnú situáciu. Potrebujú podporu na to, aby situácii násilia porozumeli 
a aby pochopili i to, ako sa ich partnerovi podarilo nad nimi získať moc. Chápanie mechanizmov násilia umožní ženám 
vytvárať si stratégie na účinnú obranu. Konečným cieľom je život bez násilia.
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spoločenská	zmena

Cieľom bezpečných ženských domov by mala byť aj eliminácia predsudkov, prístupu a vzorcov správania v spoločnosti, ktoré vytvára-
jú podhubie pre páchanie násilia na ženách a deťoch. Bezpečné ženské domy by sa mali usilovať o zvyšovanie povedomia v nasledujú-
cich oblastiach: (1) situácia žien a detí; (2) dopad násilia páchaného na ženách a deťoch na spoločnosť; (3) účinné spôsoby riešenia ná-
silia; (4) účinné spôsoby eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch; (5) prínos pre spoločnosť, v ktorej by neexistovalo násilie.

2.	cieľoVé	skupiny	beZpečnéHo	ŽenskéHo	doMu

Bezpečné ženské domy by mali byť otvorené pre všetky ženy, ktoré zažívajú alebo zažili fyzické, psychické, sexuálne a 
ekonomické násilie zo strany partnera, bývalého partnera alebo člena rodiny. Bezpečné ženské domy by mali prijímať 
ženy akéhokoľvek veku, náboženského vyznania, národnosti, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, s akýmkoľvek po-
stihnutím, právnym a spoločenským postavením, politickou preferenciou a ekonomickou situáciou. Vek ženy môže byť 
problémom. Napr. ak nie je žena plnoletá, môže sa vyskytnúť právny problém. V takýchto prípadoch je dôležitá spolu-
práca s úradmi pre ochranu a starostlivosť o deti. Niektoré krajiny/mestá ponúkajú služby pre mladé ženy a dievčatá, čo 
môže byť niekedy lepším riešením, keďže mladé ženy a dievčatá majú často špecifické potreby a problémy. Vo Švédsku 
existuje viac ako 30 zariadení pre mladé ženy a dievčatá. Pozri: ROKS: www.roks.se/index.html

Bezpečné ženské domy sú bezpečnými miestami aj pre deti. Násilie páchané na ženách má závažný vplyv aj na deti, pretože 
buď násilie priamo zažívajú, alebo sú svedkami násilia páchaného na ich matke. Obidva typy skúseností môžu byť trauma-
tické. Navyše, ženy sa môžu rozhodnúť nevyhľadať pomoc v bezpečnom ženskom dome, pokiaľ so sebou nemôžu zobrať 
aj deti. Obmedzené životné podmienky a absencia súkromia v bezpečnom ženskom dome je relevantným dôvodom pre 
určenie vekovej hranice pre chlapcov. Ak bezpečný ženský dom chlapcov neprijíma pre ich vek, je jeho úlohou nájsť pre 
chlapcov ubytovanie napr. v hoteli alebo na inom mieste. Jednou z alternatív sú napríklad špeciálne ubytovacie jednotky 
pre takéto rodiny so samostatným vstupom.57 Príklad: Frauenhaus Eisenstadt, Viac informácií na: http://www.aoef.at

Pre každý bezpečný ženský dom je dôležité, aby si určil postupy na základe existujúcich možností a alternatív. Musí nám byť 
absolútne jasné, že násilie v párových vzťahoch je iba jednou z foriem násilia páchaného na ženách. Existujú aj iné formy (ob-
chodovanie so ženami, ženská obriezka, sexuálne útoky, znásilnenie v čase vojnových konfliktov, atď.). Vo všeobecnosti platí, 
že je vecou každého bezpečného ženského domu, aby sa rozhodol, ktoré skupiny žien okrem tých, ktoré zažili násilie v páro-
vých vzťahoch, bude prijímať. Toto rozhodnutie by malo vyplývať zo služieb, ktoré môže poskytnúť, a takisto z možnosti do-
stupných bezpečnostných opatrení. Bezpečné ženské domy môžu mať takisto ťažkosti poskytnúť primeranú pomoc ženám, 
ktoré sú závislé na alkohole a drogách alebo majú vážne duševné problémy. Závislosť na alkohole a drogách a duševné prob-
lémy sú často spojené s traumatickými skúsenosťami s násilím a sexuálnym zneužívaním. Preto je dôležité, aby sa bezpečné 
ženské domy rozhodli, či dokážu primeraným spôsobom pomôcť ženám závislým na alkohole/drogách alebo ženám s vážnymi 
duševnými problémami, alebo či potrebujú spolupracovať so špecializovanými zariadeniami. Odporúča sa robiť rozhodnutia v 
individuálnych prípadoch v závislosti od konkrétneho problému a od zdrojov, ktoré bezpečný ženský dom má.58 

3.	princípy	beZpečnéHo	ŽenskéHo	doMu

Ciele práce v bezpečnom ženskom dome sú zakotvené v základných princípoch, ktoré sú určujúce pre všetky aspekty jeho 
práce. WAVE definuje nasledovné princípy bezpečného ženského domu:59

feministická	analýza

Násilie, ktoré páchajú muži na ženách, je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov medzi mužmi a ženami a 
odrazom existujúcich rodových vzťahov v spoločnosti a v politike. Preto je potrebné primárne ho vnímať ako spoločenský 
a politický problém. Bezpečné ženské domy musia plniť aj politickú úlohu tým, že budujú povedomie o spoločenskom, his-
torickom, kultúrnom a politickom rámci, ktorý udržiava násilie mužov voči ženám. Aktivistky sa snažia o to, aby bolo počuť 
hlasy žien a detí proti násiliu. Spoločnosť musí preniesť zodpovednosť za násilie na páchateľov. Feministické princípy, imple-
mentované do práce bezpečných ženských domov, by mali ženám a deťom ukázať spôsoby, ako sa oslobodiť od násilia.
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Ženy	pomáhajú	ženám

Ženy, ktoré zažili násilie boli/sú ovládané a týrané svojimi partnermi. Preto je pre ne dôležité, aby im podporu a pomoc 
poskytovali ženy – poradenské pracovníčky so špecializáciou v danej oblasti. Ženy, ktoré zažili násilie, majú pocity sla-
bosti a straty viery vo vlastné schopnosti a silu. Ženský dom preto slúži ženám ako model, v ktorom môžu nadobudnúť 
skúsenosť, že sú schopné žiť aktívny a samostatný život. Odráža to aj štruktúra ženského domu, v ktorom ženy pracujú 
nielen na základnej úrovni, ale majú aj zodpovednosti spojené s vedením domácnosti a riadením chodu bezpečného 
ženského domu. Ženám to pomáha prehodnotiť a prekonať stereotypné rodové roly. Tento princíp platí aj pre ostatné 
ženské podporné služby.

obhajoba	práv	žien

Konať proti násiliu znamená osvojiť si jasný postoj a odmietať akúkoľvek formu násilia páchaného na ženách. Pre násilie 
neexistuje žiadne ospravedlnenie. Snaha o zachovanie neutrálneho postoja k tomu, čo sa stalo, so sebou prináša riziko, 
že budeme násilie tolerovať. Ženy, ktoré prídu do bezpečného ženského domu, nemusia dokazovať násilie, ktoré zažili. Je 
dôležité veriť tomu, čo hovoria, a pristupovať k nim bez predsudkov. Ženy, ktoré zažili násilie, potrebujú ľudí, ktorí budú 
stáť pri nich a podporovať ich pri každom kroku, ktorý je potrebné urobiť. Obhajoba práv žien a solidarita sú nesmierne 
dôležité. Za násilie je vždy zodpovedný páchateľ. Osvojenie si jasného postoja proti akejkoľvek forme násilného správania 
znamená odmietanie násilných činov, nie páchateľa ako človeka.

tímová	práca	(a	horizontálna	hierarchia)

Bezpečné ženské domy majú pôvod v hnutí za práva žien v 6O-tych a 70-tych rokoch, ktoré žiadalo rovnoprávnosť a 
nediskrimináciu vo všetkých oblastiach života. Organizácia bezpečného ženského domu by mala tiež reflektovať tieto 
ciele presadzovaním demokratických princípov, zdieľaním moci a vyhýbaním sa príliš hierarchickým a byrokratickým 
štruktúram. V mnohých bezpečných ženských domoch zamestnankyne pracujú ako tím a rozdeľujú si manažérske po-
vinnosti a zodpovednosti. Aj keď má bezpečný ženský dom riaditeľku, je vždy dôležité pracovať na báze tímu a umožniť 
zamestnankyniam bezpečného ženského domu, aby sa podieľali na všetkých rozhodnutiach a na rozvoji služieb. Takéto 
štruktúry sú zárukou toho, že interakcia a vzťahy nie sú založené na uplatňovaní moci zhora, ale toho, že ľudia spolu môžu 
žiť a pracovať v atmosfére solidarity a rovnosti.

participácia	a	demokratické	štruktúry

Demokratické štruktúry a príležitosť zúčastňovať sa na rôznych aspektoch života v bezpečnom ženskom dome sú veľmi 
dôležitými princípmi. Vo všetkých bezpečných ženských domoch sú pravidelné porady, ktoré sú základom pre participá-
ciu žien. Je potrebné ustrážiť, aby sa zo ženských domov nestali inštitúcie, v ktorých sú životy žien ovládané a kontrolova-
né a zabezpečiť, aby sa ženy zúčastňovali na všetkých prevádzkových procesoch. Moc inštitúcie by nemala nahradiť moc 
partnera/manžela. Zamestnankyne sú vedené k tomu, aby s mocou zaobchádzali opatrne a presadzovali predpisy v bez-
pečnom ženskom dome takým spôsobom, aby boli nápomocné bez toho, aby príliš obmedzovali osobnú slobodu žien.

právo	na	sebaurčenie

Dôležité je rešpektovať právo žien rozhodovať o svojich životoch. Príbuzní, priatelia/ky a odborníci/čky sa často snažia 
žene hovoriť, čo má robiť. Niektorí si myslia, že by mala od násilného partnera odísť, iní jej hovoria, aby mu ešte dala šan-
cu. Nanešťastie sa potom často stane, že títo ľudia sú sklamaní alebo dokonca nahnevaní, ak žena ich rady neposlúchne. 
Takéto rady môžu na ženu vytvárať ešte väčší tlak a žena ich vôbec nepovažuje za nápomocné. Preto je dôležité žene 
vyjadriť, že iba ona sama môže rozhodovať, a že jej rozhodnutie budeme rešpektovať. Cieľom intervencie je ukončiť nási-
lie, nie vzťah. Právo na sebaurčenie je dôležitým princípom. To, ako dlho sa rozhodne žena v bezpečnom ženskom dome 
zostať, a či sa rozíde s partnerom, je iba na nej.

dôvernosť	a	anonymita

Na to, aby sme chránili práva ženy a jej integritu, je nevyhnutné, aby sa mohla rozhodnúť, aké informácie posunie ďalej. 
Preto by bezpečný ženský dom alebo poradenské centrum nemali zverejniť žiadne informácie bez jej súhlasu. Existujú 
výnimky v prípadoch, keď je ohrozené zdravie a život ženy alebo jej detí (napr. pokusy o samovraždu, akútne nebezpe-
čenstvo zo strany násilného partnera alebo žena správajúca sa násilne k svojim deťom). Ženy by tiež mali mať právo na 
poskytnutie poradenstva a pomoci bez zverejnenia svojej totožnosti.
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24-hodinové	služby	a	neobmedzená	dĺžka	pobytu

Žena, ktorá musí utiecť od manžela/partnera, potrebuje okamžitú pomoc a ochranu. Mala by mať možnosť prísť do 
bezpečného ženského domu 24 hodín denne. V bezpečnom ženskom dome by mala byť v službe aspoň jedna zamest-
nankyňa, ktorá by ženu mohla prijať. Ak je v meste viac ako jeden bezpečný ženský dom, aspoň jeden z nich by mal byť 
schopný prijať ženu a deti v akomkoľvek čase. V princípe by mali mať ženy a deti možnosť zostať v bezpečnom ženskom 
dome dovtedy, kým sa necítia bezpečne a dostatočne posilnené na to, aby mohli žiť život bez násilia.

rôznorodosť

Rôznorodosť žien by sme mali nielen rešpektovať, ale ju aj vnímať ako niečo, čo je cenné a podporovať ju. Je dobré, ak má 
bezpečný ženský dom zamestnankyne, ktoré odrážajú rôznorodosť spoločnosti. Tieto zamestnankyne môžu ponúknuť 
znalosť iného jazyka a lepšie chápanie špecifického prostredia, z ktorého pochádzajú napr. migrantky.

Zodpovednosť

Bezpečný ženský dom má zodpovednosť a zodpovedá sa ženám a deťom, organizácii a jej členkám/členom i celej spoloč-
nosti. Aktivity a riadenie bezpečného ženského domu musia byť transparentné.

princípy,	ktoré	sa	týkajú	kvality	služieb

Profesionalita je podmienkou plnej implementácie princípov. Zamestnankyne musia byť riadne vyškolené a zaplatené. 
Musia existovať predpisy o ďalšom vzdelávaní a supervízii. Počet zamestnankýň musí byť prispôsobený počtu žien a detí 
s cieľom poskytovať všetku potrebnú pomoc a služby, a musí spĺňať isté požiadavky. Niektoré bezpečné ženské domy 
sú odkázané na pomoc dobrovoľníčok. Dobrovoľníčky musia byť dobre zaškolené. So zdrojmi treba zaobchádzať šetrne 
a efektívne. Štandardy kvality by sa mali kontrolovať prostredníctvom pravidelnej kontroly kvality (externej a internej 
evaluácie).

princípy,	ktoré	sa	týkajú	štruktúry	a	financovania

Bezpečné ženské domy by mali prevádzkovať mimovládne, neziskové a nestranícke ženské organizácie. Bezpečné ženské 
domy potrebujú primerané financovanie štátom, keďže v spoločnosti plnia nevyhnutnú funkciu; poskytujú bezpečie a 
pomoc ženám a deťom zažívajúcim násilie.

bezplatné	služby

Podporné služby pre ženy a deti, ktoré zažili násilie, by mali byť v každom prípade bezplatné pre ženy s malým alebo nu-
lovým príjmom. Je to garancia toho, že ženy a deti nájdu bezpečné miesto bez ohľadu na ich finančnú situáciu.
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1.	MedZinárodné	a	národné	dokuMenty	o	násilí	pácHanoM	na	ŽenácH

Násilie páchané na ženách je závažným celosvetovým problémom, ktorý denne veľmi negatívne zasahuje životy tisícok 
žien, a aj detí. Mnohé medzinárodné organizácie a inštitúcie ako OSN, Európsky parlament, Rada Európy a mnohé ná-
rodné vlády vo svojich dokumentoch, ktoré sa týkajú tejto problematiky, zdôrazňujú skutočnosť, že násilie páchané na 
ženách je predovšetkým vážnym porušovaním základných ľudských práv žien, ktoré má na ich životy a zdravie dlhodobé a 
ďalekosiahle dôsledky. Slovenská republika, ako zmluvný štát mnohých relevantných dokumentov tiež uznáva závažnosť 
takéhoto porušovania práv a vo svojich vlastných dokumentoch reflektuje ľudsko-právne východiská medzinárodných 
orgánov, ako aj odporúčané kroky smerujúce k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

Mnohé z ľudsko-právnych dohovorov a zmlúv sú pre štáty, ktoré ich ratifikovali, právne záväzné a na plnenie záväzkov, 
ktoré z nich vyplývajú, dohliadajú špeciálne ustanovené orgány. Okrem nich existuje mnoho ďalších medzinárodných 
zmlúv a odporúčaní, ktoré síce nie sú právne záväzne, ale sú prejavom dobrej vôle štátov plne rešpektovať a chrániť 
práva svojich občanov a občianok. 

1.1.	práVne	ZáVÄZné	MedZinárodné	dokuMenty

rada	eurÓpy →

V dôsledku násilia sú porušované základné ľudské práva a slobody žien, na ktoré majú v demokratických spoločnostiach 
neodcudziteľné právo. Sú to práva a slobody, ktoré sú im dané a ktoré si nemusia zaslúžiť. Každá demokratická krajina 
by im mala uplatňovanie týchto práv a slobôd plne garantovať. Najdôležitejším ľudsko-právnym dokumentom, ktoré ra-
tifikovali všetky členské štáty Rady Európy je Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.60 Rozhod-
nutia Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch porušenia záväzkov štátov vyplývajúcich z tohto dohovoru bližšie 
vymedzuje práva chránené týmto dohovorom a od štátov vyžadujú konkrétne kroky na lepšiu ochranu osôb.

Právo na život (Článok 2) od štátov vyžaduje prijatie primeraných opatrení na ochranu osôb61, čo súd opakovane potvrdil 
aj v prípade Kontrová v. Slovensko62, v ktorom súd rozhodol, že došlo k porušeniu tohto práva. Právo na ochranu pred 
mučením, neľudským, alebo ponižujúcim zaobchádzaním, alebo trestom (Článok 3) od zmluvných štátov vyžaduje prijať 
opatrenia na to, aby nikto nebol vystavený takémuto zaobchádzaniu zo strany verejných inštitúcií, ani súkromných osôb63  
a právo na súkromný život (Článok 8) zahŕňa aj záväzok štátu na rešpektovanie fyzickej a duševnej nedotknuteľnosti osôb, 
ako aj na ochranu osobných údajov. Takéto definovanie ochrany osobných údajov má v kontexte násilia páchaného na že-
nách v párových vzťahoch veľký význam, keďže sa vzťahuje aj na spôsob výmeny informácií o ženách zažívajúcich násilie v 
párových vzťahoch ako aj o páchateľoch medzi poskytovateľmi podporných služieb a inými relevantnými inštitúciami.64

Základné práva a slobody definované Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd by si mali byť 
schopní uplatňovať všetci ľudia rovnako. Všeobecný zákaz diskriminácie zo strany štátnych a verejných inštitúcií, hlavne 
diskriminácie na základe pohlavia, pri uplatňovaní si týchto práv, ako aj ostatných zákonných práv špecificky upravuje 
Protokol č. 12 k tomuto dohovoru.65

Európska sociálna charta a Revidovaná európska sociálna charta66 definujú sociálne práva v oblasti zamestnanosti, zdra-
via a sociálneho zabezpečenia. Na zabezpečenie výkonu práva na sociálne služby sa podľa Článku 14 európskej sociálnej 
charty zmluvné štáty zaväzujú podporovať alebo poskytovať služby používajúc metódy sociálnej práce, aby prispeli k 
blahobytu a rozvoju jednotlivcov a skupín v spoločenstve a k ich prispôsobeniu sa sociálnemu prostrediu, ako aj podpo-
rovať účasť jednotlivcov a dobrovoľných alebo iných organizácií pri zakladaní alebo udržiavaní takýchto služieb. Európska 
sociálna charta garantuje aj právo matky a dieťaťa na sociálnu a ekonomickú ochranu (Článok 17), za účelom ktorého 
majú zmluvné štáty prijať všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, vrátane zriadenia alebo udr-
žiavania vhodných inštitúcií alebo služieb. Revidovaná sociálna charta sa v Článku 16 zaoberá právom rodiny na sociálnu, 

72 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Rada Európy, 1950
73 Osman v. United Kingdom, rozhodnutie Veľkej komory ESĽP z 28. októbra 1998 in: Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Sup-
port Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008
74 Kontrová v. Slovakia, rozhodnutie ESĽP z 24. septembra 2007
75 M.C. v Bulgaria, prípad č. 39272/98, rozhodnutie ESĽP z 4. marca 2004 in: Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against  Women: Minimum Standards for Support Servi-
ces, Council of Europe, Strasbourg, 2008
76 X and Y vs. The Netherlands, rozhodnutie z 26. Marca 1985 in: Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against  Women: Minimum Standards for Support Services, Council 
of Europe, Strasbourg, 2008
77 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum  Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008, str. 31
78 Európska sociálna charta, Rada Európy, Štrasburg 1961, Európska sociálna charta (revidovaná), Rada Európy, Štrasburg 1996
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právnu a hospodársku ochranu, podľa ktorého sa zmluvné strany zaväzujú podporovať hospodársku, právnu a sociálnu 
ochranu rodinného života a v Článku 17 sa zmluvné štáty zaväzujú zabezpečiť účinný výkon práva detí a mladistvých vy-
rastať v prostredí vhodnom pre plný rozvoj ich osobnosti buď priamo alebo v spolupráci s verejnými alebo súkromnými 
organizáciami prijať všetky príslušné a potrebné opatrenia na ochranu detí a mladistvých pred zanedbaním, násilím, 
alebo zneužívaním.

orGaniZácia	spoJenÝcH	národoV	(osn) →

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach67 a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach68 sú dva dokumenty, ktoré vzišli z Všeobecnej deklarácie ľudských práv z r. 1948 a tým sa dodržovanie týchto 
práv stalo pre zmluvné štáty oboch zmlúv záväzné.69 Oba dokumenty zaväzujú zmluvné štáty k tomu, aby zabezpečili 
rovnaké práva mužov a žien pri používaní všetkých hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ako aj všetkých ob-
čianskych a politických právach (Článok 3 oboch dokumentov). Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúr-
nych právach zároveň zaväzuje zmluvné štáty aj k uznaniu práva každého na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne 
fyzického a duševného zdravia (Článok 12).  Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch vážne ohrozuje a poškodzuje 
zdravie žien, ktoré ho zažívajú, ako aj zdravie a vývin ich detí. Preto je povinnosťou každého zmluvného štátu poskytovať 
ženám čo najúčinnejšiu ochranu, pomoc a podporu, vrátane špecifických podporných služieb.

Hoci Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien70 (CEDAW) explicitne nehovorí o násilí páchanom na že-
nách v párových vzťahoch, Výbor pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien uznal, že násilie páchané na ženách 
je diskriminácia žien a porušuje právo žien na život, na ochranu pred mučením, neľudským, alebo ponižujúcim zaobchá-
dzaním, alebo trestom, na slobodu a bezpečie, na rovnocenné postavenie v rodine a na dosiahnutie najvyššej možnej 
úrovne fyzického a duševného zdravia.71 

Násilím páchaným na ženách sa špecificky zaoberá Všeobecné odporúčanie č. 19 k tomuto dohovoru72, ktoré v odseku 6 
jasne hovorí, že definícia diskriminácie zahŕňa rodovo podmienené násilie, čiže násilie, ktoré je namierené voči žene pre-
tože je žena, alebo, ktoré nepomerne viac zasahuje ženy. Zahŕňa činy, ktoré spôsobujú fyzickú, duševnú, alebo sexuálnu 
ujmu, alebo utrpenie, vyhrážanie sa takýmito činmi, nátlaku, alebo akékoľvek iné odopieranie slobody. V časti Špecifické 
odporúčania (odsek 24 písmeno k.) Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru CEDAW smerom k záväzkom štátov hovorí, 
že zmluvné štáty by mali zakladať, alebo podporovať služby pomoci obetiam násilia v rodine, znásilnenia, sexuálnych 
útokov a iných foriem rodovo podmieneného násilia, vrátane bezpečných ženských domov, špecificky zaškoleného zdra-
votníckeho personálu, reintegrácie a poradenstva. 

V prípadoch násilia, ktoré na ženách páchajú ich manželia, alebo partneri často dochádza aj k vážnemu porušovaniu 
práv detí. Životy a zdravie detí sú násilím, ktoré zažívajú, alebo ktorého sú svedkami, vážne ohrozené. Základné práva a 
potreby detí definuje Dohovor o právach dieťaťa73, podľa ktorého zmluvné štáty urobia všetky potrebné opatrenia na to, 
aby bolo dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania (Článok 2) a všetky potrebné zákonodarné, 
správne, sociálne a výchovné opatrenia na ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním 
alebo zneužívaním, vrátane sexuálneho zneužívania, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním (Článok 19).

1.2.	ostatné	dÔleŽité	MedZinárodné	dokuMenty	a	odporúčania

rada	eurÓpy	a	eú →

V r. 1997 Rada Európy prijala Akčný plán boja proti násiliu páchanému na ženách. Na základe tohto Akčného plánu potom 
Výbor ministrov prijal Odporúčanie Rady Rec 2002(5) o ochrane žien pred násilím, ktoré predstavuje celkovú stratégiu 
prevencie násilia a ochrany žien a jasne deklaruje, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv, základ-
ných slobôd a budovania rovnosti.74

V oblasti poskytovania podporných služieb tento dokument hovorí, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby obete bez 
akejkoľvek diskriminácie dostali okamžitú a komplexnú pomoc zabezpečenú koordinovaným, multidisciplinárnym a pro-

79 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, OSN, 1966
80 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, OSN, 1966
81 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum  Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008, str. 31
82 Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, OSN, 1979
83 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum  Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008, str. 31 
84 General Recommendation No. 19, Violence Against Women, General Comments, UN, 1992 
85 Dohovor OSN o právach dieťaťa, OSN, 1989
86 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum  Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008, str. 32
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fesionálnym úsilím, či už podali sťažnosť, alebo nie, vrátane lekárskeho a súdneho lekárskeho vyšetrenia a ošetrenia, spo-
ločne s posttraumatickou, psychologickou a sociálnou podporou ako aj právnou pomocou; toto by sa malo poskytovať 
dôverne, bezplatne a malo by to byť k dispozícii 24 hodín.75

Okrem Odporúčania Rady Rec 2002(5) definuje kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele pre poskytovanie podporných 
služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti v niekoľkých odporúčaniach aj Európska únia. Na stret-
nutí expertov a expertiek EÚ v Kolíne, Nemecko a vo fínskom meste Jyväskylä (1999)76 boli definované odporúčania člen-
ským štátom v oblasti pomoci, spolupráce a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch, podľa 
ktorých všetky národné vlády majú povinnosť vytvoriť a financovať komplexnú a bezplatnú  ponuku podpory pre ženy 
a ich deti, bez ohľadu na ich právne postavenie, riadenú ženskými mimovládnymi organizáciami. (...) takáto podpora by 
mala zahŕňať bezpečné ženské domy, ženské poradenské centrá, organizácie núdzovej pomoci, organizácie poskytujúce 
právnu a sociálnu pomoc.77

Odporúčania z fínskeho mesta Jyväskylä definujú štandardy pre podporné služby v oblasti cieľov a princípov poskytova-
nia služieb, ako aj služieb poskytovaných v bezpečných ženských domoch a ich dostupnosti.

Štandardy poskytovania podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti pravidelne reviduje Rada Európy. Po-
sledná štúdia Rady Európy o minimálnych štandardoch poskytovania podporných služieb78 ženám, ktoré zažili násilie 
definuje ich základné princípy vychádzajúce z ľudsko-právneho rámca, a to hlavne princíp bezpečia, ľudskej dôstojnosti, 
posilnenia a rešpektu a dôvery k ženám. Štúdia zároveň zdôrazňuje rolu podporných služieb v oblasti obhajoby práv žien 
s cieľom dosiahnuť systémové zmeny.

orGaniZácia	spoJenÝcH	národoV	(osn) →

Okrem Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá sa stala rámcom pre najdôležitejšie právne záväzné medzinárodné 
ľudsko-právne zmluvy, prijala OSN v r. 1993 Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách79. Tento dokument po-
skytuje širokú definíciu násilia páchaného na ženách ako rodovo podmieneného násilia a navrhuje špecifické opatrenia 
v oblasti legislatívy, rodovo citlivého vzdelávania, vytvárania akčných plánov a stratégií a spolupráce medzi inštitúciami. 
Zároveň vyzýva zmluvné štáty k vynakladaniu aktívneho úsilia na prevenciu násilia, na vyšetrenie všetkých násilných 
činov a v súlade s vlastnou legislatívou aj na potrestanie všetkých násilných činov spáchaných na ženách, či už tieto činy 
boli spáchané štátom samotným, alebo súkromnými osobami (Článok 4 odsek c.). Výbor na odstránenie všetkých foriem 
diskriminácie žien zdôrazňuje, že ak zmluvné štáty nebudú vynakladať takéto aktívne úsilie na predchádzanie, vyšetrova-
nie a potrestanie násilia páchaného na ženách, ako aj na poskytovanie odškodnenia ženám, môže byť voči ním vyvodená 
náležitá zodpovednosť. Komisia OSN pre ľudské práva opakovane vydáva rezolúcie, v ktorých potvrdzuje tento záväzok 
zmluvných štátov.80

Pekinská deklarácia a Akčná platforma81 sú výsledkom Štvrtej svetovej konferencie o ženách. Násilie páchané na ženách 
bolo jednou z kľúčových oblastí, pre ktoré Akčná platforma definuje strategické ciele (odseky 112-130)82. Akčná platforma 
znovu zdôrazňuje rodovú podmienenosť násilia páchaného na ženách a skutočnosť, že jeho príčinou, aj dôsledkom je 
historicky nerovné rozloženie moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Okrem definície násilia páchaného na ženách sa 
samotné strategické ciele týkajú komplexne všetkých oblastí prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. 

Miléniová deklarácia OSN83 znovu potvrdzuje záväzok štátov dodržiavať princípy ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Jedným z 
ôsmich miléniových rozvojových cieľov je aj presadzovanie rovnosti pohlaví a posilnenie žien. 

Riadne plnenie medzinárodných a národných záväzkov Slovenskej Republiky v oblasti prevencie a eliminácie násilia pá-
chaného na ženách sú prvým krokom k skutočnému prevzatiu zodpovednosti štátu a celej spoločnosti za násilie páchané 
na ženách. Takéto prevzatie politickej zodpovednosti je zároveň odkaz ženám, že si ich vážime a chránime ich nielen ako 
matky, ale predovšetkým ako ľudské bytosti s nespochybniteľným právom na dôstojný a sebaurčujúci život. Pre násilie 
neexistuje ospravedlnenie. Iba spoločnou prácou a úsilím dokážeme prispieť k budovaniu lepšej a spravodlivejšej spoloč-
nosti, ktorá je postavená na princípoch rešpektu a úcty k právam žien a ich detí.

87 Odporúčanie Rec 2002(5) Výboru ministrov členským štátom o ochrane žien proti násiliu, odsek 23, Rada Európy, 2002
88 Recommendations of EU-Expert Meeting, Cologne, Germany, 1999 
89 Recommendations of EU-Expert Meeting, Jyväskylä, 1999
90 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008
91 Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, OSN, 1993
92 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008, str.32
93 Beijing Declaration and Platform for Action, UN, 1995 
94 Kelly, L.-Dubois, L.: Combating Violence Against Women: Minimum Standards for Support Services, Council of Europe, Strasbourg, 2008, str.33
95 The United Nations Millenium Declaration, UN, 2000
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2.	Modely	preVádZkoVania	a	financoVania	beZpečnÝcH	ŽenskÝcH	
doMoV	V	niektorÝcH	eurÓpskycH	kraJinácH

V tejto prílohe sú uvedené modely prevádzkovania a financovania bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce nási-
lie v párových vzťahoch a ich deti vo vybraných európskych krajinách.84

bELGICKO
V Belgicku je v súčasnosti 22 bezpečných ženských domov s kapacitou 350 miest a v jednotlivých regiónoch sú súčasťou 
väčších organizácií.  Bezpečné ženské domy v Belgicku sú financované z viacerých zdrojov: Flámska vláda hradí náklady 
na zamestnankyne a priestory, pričom každý rok za týmto účelom vyhradí rovnaké množstvo financií. Špecifické projekty 
v rámci bezpečných ženských domov (vybavenie miestnosti na hranie pre deti, zariadenie miestností) financujú miestne 
samosprávy a časť financií sa získava na projektovej báze.85

írsko
Írsko má 21 bezpečných ženských domov s kapacitou približne 300 miest. Napriek tomu ich súčasná kapacita nepokrýva 
potreby žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch a ich detí. Väčšina bezpečných ženských domov v krajine je pre-
vádzkovaná ženskými mimovládnymi organizáciami, s výnimkou jedného, ktorý je prevádzkovaný Health Executive Office 
(Výkonný úrad pre zdravotníctvo). Všetky bezpečné ženské domy sú v Írsku financované národnou vládou. Viac informá-
cií o bezpečných ženských domoch v Írsku je získate na webovej stránke: www.safeireland.ie

RaKÚsKO
V krajine je v súčasnosti 30 bezpečných ženských domov zastrešených rakúskou sieťou bezpečných ženských domov (AÖF). 
V bezpečných ženských domoch je pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti k dispozícii  740 miest. Väčšinu 
bezpečných ženských domov financujú miestne samosprávy. Financovanie je v niektorých regiónoch Rakúska zakotvená 
v zákone, iné samosprávy uzatvárajú s bezpečnými ženskými domami zmluvy na rôzne časové obdobia (na dobu neurčitú, 
na 2 roky), nie všetky sú však financované dostatočne. Všetky bezpečné ženské domy v Rakúsku prevádzkujú ženské mimo-
vládne organizácie.86 Viac informácií o bezpečných ženských domoch v Rakúsku získate na webovej stránke: www.aof.at

ŠkÓtsko
Bezpečné ženské domy v Škótsku združuje organizácie Scottish Women‘s Aid, v rámci ktorej je 40 organizácií poskytujúcich 
široké spektrum služieb. Škótske bezpečné ženské domy disponujú 520 miestami pre ženu s deťmi. Napriek dostačujúcemu 
počtu miest pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, majú mnohé ženy v Škótsku problém nájsť bezpečný 
ženský dom na mieste, kde žijú a vtedy, keď to potrebujú. Správa z r. 1991 uvádza, že kritérium počtu miest nereflektuje 
dostupnosť bezpečných ženských domov z pohľadu demografických charakteristík krajiny a dopytu po bezpečnom ubyto-
vaní. Bezpečné ženské domy v Škótsku financujú väčšinovo miestne samosprávy a časť finančných prostriedkov poskytuje 
škótska vláda. Bezpečné ženské domy v krajine sú prevádzkované ženskými mimovládnymi organizáciami. Viac informácií 
o bezpečných ženských domoch v Škótsku získate na webovej stránke: www.scottishwomensaid.org.uk

ŠVédsko
V Švédsku je 160 bezpečných ženských domov. Pre Švédsko sú typické menšie bezpečné ženské domy s priemernou ka-
pacitou 6-10 postelí, čo znamená, že celková kapacita bezpečných ženských domov vo Švédsku je približne 480 miest. 
Táto kapacita nie je dostačujúca a v krajine sú ešte stále miesta, kde bezpečné ženské domy nie sú k dispozícii a tak musia 
ženy s deťmi odchádzať ďaleko od domova. Väčšina bezpečných ženských domov vo Švédsku je prevádzkovaná ženskými 
mimovládnymi organizáciami a financovaná miestnymi samosprávami. Časť prostriedkov sú bezpečné ženské domy ešte 
stále nútené získavať z iných zdrojov. Viac informácií o bezpečných ženských domoch vo Švédsku získate na webovej 
stránke www.kvinnojour.com

96 Dotazník o situácii v oblasti dostupnosti, prevádzkovania a financovania bezpečných ženských domov, Fenestra, 2009. (údaje boli spracované z dotazníka, ktorý sme 
elektronicky poslali focal points európskej siete ženských MVO Women Against Violence Europe). 
97 Pascale, F. „Women‘s Shelters in Flanders”, príspevok z medzinárodnej konferencie “Rola bezpečných ženských domov v prevencii a eliminácii násilia  páchaného na že-
nách“, Košice, 2008
98 Rösslhummer, M. „How Safe is Funding of Women‘s Shelters in Austria”, príspevok z medzinárodnej konferencie “Rola  bezpečných ženských domov v prevencii a eliminácii 
násilia páchaného na ženách“, Košice, 2008
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