
PRÁVO PRE VŠETKÝCH 
KONFERENCIA “NENÁSILNE O NÁSILÍ –  HOVORME O PRÁVACH”  

 

Konferencia “Nenásilne o násilí – Hovorme o právach” sa konala 23.3.2016 v budove Mestského úradu v 

Nitre. Priniesla priestor pre dve dôležité témy akou sú ľudské práva a rôzne formy násilia. Sú to témy, 

ktoré úzko spolu súvisia, sú aktuálne a prinášajú vela otáznikov. Ich predstavenie v teoretickej, ale aj 

praktickej rovine pre 86 účastníkov konferencie zabezpečili odborníci z akademickej pôdy a najmä 

praxe. 

Konferencie sa zúčastnili záujemcovia z radov pracovníkov centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, regionálnych a krajských osvetových stredísk, škôl a univerzít, ÚPSVaR, 

mestských, obecných úradov a úradov samosprávnych krajov, mimovládnych organizácií a ďalší 

záujemcovia z odbornej a laickej verejnosti.  

   



HLAVNÉ PREDNÁŠKY   

DOC. JUDR. LUCIA KUR ILOVSKÁ, PHD.  - PRÁVNE ASPEKTY 

VYŠETROVANIA TRESTNÝ CH ČINOV SÚVISIACICH  S DOMÁCIM NÁSILÍM  

Príspevok priniesol informácie o trestných činoch, ktoré súvisia s domácim násilím – 

týranie blízkej osoby a zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné 

prenasledovanie. Poukázal na formy, znaky domáceho násilia a dôvody prečo sú 

utajované trestné činy súvsiace s domácim násilím. Zložitosť objasňovania môže 

komplikovať neochota svedkov vypovedať, menenie výpovedí poškodenými, ale aj 

značný časový odstup. Obohatením boli aktuálne štatistiky za rok 2015. Príspevok 

predniesla generálna štátna radkyňa ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, 

rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave. 

PLK. ING. STANISLAV ŠIŠULÁK, PHD. - DROGOVÁ KRIMINALITA  

Aký je stav, štruktúra a dynamika drogovej scény v Slovenskej republike a v Európskej 

únii? Aké sú trendy drogovej problematiky? Aké sú najčastejšie trestné činy súvisiace 

s drogami a kto sú ich páchatelia? Aké sú trasy na dovoz jednotlivých drog a aký je 

počet úmrtí spôsobených drogami? Odpovede na tieto otázky a mnoho iných aj s 

podporou štatistických údajov priniesol príspevok prorektora pre informatizáciu a 

koordináciu s policajnou praxou Akadémie policajného zboru v Bratislave. 

 

 

MUDR. ĽUBOMÍR GÁBRIŠ  –  PREMENY AGRESIE Z 

VNÚTORNEJ NA VONKAJŠ IU U KLIENTOV RESOCI ALIZAČNÝCH 

STREDÍSK  

Dlhé roky pôsobenia v praxi pretavil ďalši rečník do svojho príspevku. 

Hovoril o príbehoch ľudí, ktorí využili služby zariadenia, v ktorom 

pôsobí, 0 možnostiach pomoci, o dôležitosti mužského vzoru, o tom, 

čo sa deje, ak chýba. Pohľad psychiatra, psychoterapeuta a riaditeľa 

resocializačného strediska priniesol množstvo podnetov. 

 

MGR. OĽGA BINDASOVÁ - “ZOVRETOU PÄSŤOU STIS K 

RUKY NENAHRADÍŠ” M. GÁN DHÍ -  PREJAVY NÁS ILIA V ŠKOLSKOM 

PROSTREDÍ (Z PRIESKU MOV KANCELÁRIE VEREJ NÉHO OCHRANCU 

PRÁV)   

Psychologička kancelárie verejného ochrancu práv predstavila 

výskumy zamrané na prejavy násilia v školskom prostredí a v 

prostredí reedukačných centier. O tom, aké je dôležité vzdelávanie 

detí v ich právach, aké práva sú im porušované a viac o činnosti 

verejného ochrancu práv sa účastníci dozvedeli práve od nej.  



WORKSHOPY –  ĽUDSKÉ PRÁVA  

MGR. LADISLAV ORAVEC  –  GENOCÍDY V  21.  S TOROČÍ?  

 

Žiadna z genocíd, ktoré sa v minulosti odohrali, sa nestala zo dňa na deň. Každej z nich predchádzal podobný sled 

spoločenských a politických udalostí. Môžeme niektoré z týchto udalostí pozorovať aj v súčasnej spoločnosti? Čo 

s tým ako jednotlivec môžeme robiť? Je možné, že by sa genocída odohrala aj v 21. storočí? Diskusiu a spoločné 

hľadanie odpovedí na v súčasnosti stále aktuálnejšiu tému, priniesol workshop riaditeľa Nádácie Milana Šimečku. 

 

 

MGR. MARTIN MIČEK  –  NÁSILIE NA ŽENÁCH V POULIČNOM SEX BIZNISE   

   

Občianske združenie Odyseus realizovalo projekt “Koniec násilia – čas na práva” a predstaviť ho prišiel jeden z 

pracovníkov, ktorý sa na ňom priamo podieľal. Projekt sa zameriaval na tému násilia, ktoré je páchané na ženách, 

ktoré pracujú v pouličnom sex biznise. Ako s týmito ženami hovoriť o ich skúsenostiach s násilím, ako hovoriť so 

ženami, ktoré nežiadajú o pomoc, ako nastaviť plán úniku a aké dôležité je zapojiť ženu s komunity do realizácie 

podobných aktivít sa dozvedeli účastníci tohto workshopu.  
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MGR. PAVOL ŠČASNÝ  –  ĽUDSKÉ PRÁVA V CIRKU SE  

 

Ako komunikovať na tému ľudských práv s mladými ľuďmi a ako vytvoriť aktivity, ktoré ich zaujmú a zároveň sa 

prostredníctvom nich dozvedia viac o danej téme? Pár vybraných aktivít si mali možnosť vyskúšať účastníci 

workshopu pracovníka Združenia STORM. Viac ich v cykle stretnutí zažili klienti nízkoprahového programu pre 

deti a mládež CIRKUS. V kuloároch sa vraví, že bolo tak veselo, že účastníkov tíšili pracovníci úradu.  

DOC. PHDR. ĽUBA PAVELOVÁ, PHD.  –  BÁLINTOVSKÁ SKUPINA  

 

Bálintovská skupina ako jedna z foriem supervízie vedená kvalifikovanou supervízorkou bola realizovaná na 

jednom z ďalších workshopov. Supervíziu možno vnímať aj ako prevenciu porušovania ľudských práv. O workshop 

mali záujem najmä pracovníci v praxi, ktorí spojili hlavy, aby spoločne vyriešili problematický prípad jedného z 

účastníkov. 

ÚČASŤ NA WORKSHOPOCH  

 



WORKSHOPY –  DOMÁCE NÁSILIE  

MGR. MARIANA KOVÁČOVÁ  –  MODRINY NA DUŠI  

  

Ako postupovať pri prípadoch sexuálneho zneužívania detí, aké postupy sú vhodné a akým sa vyhnúť? Tieto témy 

boli predstavené cez jedinečný metodický film, ktorý predstavila riaditeľka Centra Slniečko, n.o. Účastníci sa 

dozvedeli, akú úlohu môže zohrať učiteľ, sociálny pracovník a príslušník polície, ktorý vedie výsluch. Film bol 

doplnený o diskusiu, v ktorej účastníci diskutovali o dojmoch z filmu a o otázkach, ktoré im vírili v hlave počas jeho 

sledovania. 

 

 

PHDR. ELENA ONDRUŠKOVÁ, PHD. –  PHDR. JANA PRUŽINSKÁ, PHD.  –  RODOVÉ 

STEREOTYPY A DOMÁCE NÁSILIE  

   

V rámci workshopu pracovali účastníci s vybranými stereotypmi, ktoré sú na “pozadí” domáceho násilia. Ako s 

nimi súvisí očakávané správanie mužov a žien v partnerských vzťahoch a vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi? 

Účastníci spolu prichádzali na to, či je možné čítať riziko zo stereotypných postojov a z postojov k násiliu. V 

menších skupinách sa venovali jednotlivým otázkam, ktoré potom predniesli v skupine a spolu viedli podnetnú 

diskusiu s pedagogičkami z Univerzity Komenského v Bratislave s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. 

 

 

 

 

 



DOC. ĽUBA PAVELOVÁ, PHD. –  PODOBY NÁSILIA V KON TEXTE ZÁVISLOSTÍ  

 

Je iné hovoriť na témy, ktoré sa nás týkajú, ktoré sme prežili a ktoré budú už vždy našou súčasťou. Vlastný pohľad 

na tému závislostí a násilia priniesol klient CPIS Budúcnosť. Možnosti a formy intervencií v podobných prípadoch 

predstavila koordinátorka projektu “Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na 

násilie v kontexte závislosti”.  

PHDR. MARTIN LULEI, PHD. –  SKU PINOVÁ S UPERVÍZIA  PRE POMÁHAJÚCICH PR ACOVNÍKOV  

 

Konferencia bola lákadlom najmä pre pracovníkov pôsobiacich v praxi. To inšpirovalo organizátorov k zaradeniu 

dvoch typov supervízie a k využitiu veľkého potenciálu účastníkov, ktorí sa stretli v jeden čas na jednom mieste. 

ÚČASŤ NA WORKSHOPOCH  

 

 



PRESTÁVKOVÉ AKTIVITY  

 

Fotokútik, Sme jedna sieť, Infostánok, Videá v téme ľudských práv a domáceho násilia, Chránená dieľňa Centra 

Slniečko, n.o. Kalendár aktivít a niečo na doplnenie energie.. 

SIEŤOVAČKA  

 

Sieťovačka v Klube Tatra bola pre tých, ktorí nestihli dokončiť rozhovory počas prestávok, chceli sa ešte podeliť o 

dojmy z konferencie, spoznať ľudí a vytvoriť spoluprácu v neformálnom prostredí alebo si len tak posedieť so 

známymi pri hudobnom doprovode Borisa Belicu.  

PÁR SLOV OD ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE  

„Ďakujem za prijemne strávený deň, v ktorom som si mohla rozšíriť svoje vedomosti.“ 
„Konferencia bola super. Prišla by som znova.“ 

„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa na tejto konferencii, bola veľmi kvalitne rozpracovaná.“ 
„Výborná zvládnutá organizácia :)“ 
„Som veľmi rada, že som stretla mnoho zanietených mladých ľudí - odborníkov!!“ 
„Skvele pripravená konferencia. Veľmi pekne ďakujem Doc. Pavelovej,  wokshop pod jej vedením bol 
veľmi inšpiratívny a odborne podnetný, odrážal  s akým zanietením sa Doc. Pavelová  venuje 
problematike aj jej široký odborný rozmer.“ 
„Ďakujem a teším sa na budúci ročník konferencie.“ 
„Blahoželám k úspešnej akcii. Zvládli ste ju bravúrne a na jednotku.“ 



TÍ BEZ KTORÝCH BY TO  NEŠLO –  ORGANIZAČNÝ TÍM A DOBROVOĽNÍCI  

 

ĎAKUJEME  

Projekt „Právo pre všetkých“ bol podporený sumou 14299,20 eur z Fondu pre mimovládne 

organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu „Právo pre všetkých“ je 

podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv. 

 


