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Kontrolovaná práca

Citácia Percento*

Týrané ženy a sociálna práca / autor Kmeťová Miroslava, Bc. - školiteľ Emmerová
Ingrid, Doc. PhDr., PhD. - FSS / FSS.KSP. - Bratislava, 2010. - 75 s.
plagID: 1054180 typ práce: magisterská_inžinierska zdroj : VŠ.Sládkovičovo

5,23%

*Číslo vyjadruje percentuálny podiel textu, ktorý má prekryv s indexom prác korpusu CRZP.

Práce s nadprahovou hodnotou podobnosti

Dok. Citácia Percento*

1 Domáce násilie páchané na ženách v Žiline / autor Ďurajková Michaela -
školiteľ Cabanová Vlasta - 08000 / 08210. - Žilina, 2010. - 54 s.
plagID: 1012321 typ práce: bakalárska zdroj : ŽU.Žilina

2,87%

2 Sociálna práca ako pomoc ženám v nevýhodných pozíciách / autor
Dlugoš Dominik, Bc. - školiteľ Gáborčáková Soňa, Mgr. - TF KU / SSP. -
Ružomberok, 2010. - 80
plagID: 1007914 typ práce: iná zdroj : KU.Ružomberok

1,43%

3 Sociálne aspekty domáceho násilia páchaného na ženách : Sociálne
aspekty domáceho násilia páchaného na ženách / autor Babčaníková Ivana -
školiteľ Bomba Lukáš - 08000 / 08210. - Žilina, 2010. - 42 s.
plagID: 1012600 typ práce: bakalárska zdroj : ŽU.Žilina

0,92%

* Číslo vyjadruje percentuálny prekryv testovaného dokumentu len s dokumentom uvedeným v príslušnom
riadku.
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Domáce násilie páchané na ženách v Žiline / autor Ďurajková Michaela - školiteľ Cabanová
Vlasta - 08000 / 08210. - Žilina, 2010. - 54 s.

1
87%

zahraničné štúdie poukazujú na fakt, že domáce násilie je často všeobecne akceptované a  tolerované, je
súčasťou roly, ktorá je v  spoločnosti prisudzovaná mužom,ženám a  deťom.Príčiny spočívajú v  sociálnej
štruktúre a  celkovom systéme hodnôt,tradícií , zvykov, ale i  mýtov týkajúcich sa rodovej či inej
nerovnosti.Násilie voči ženám vzniká ako dôsledok pomerne rozšíreného názoru, žemuži sú voči nim nadradení
a že ženy,

2
93%

následky vytvárajú reťazový efekt, nakoľko zasahujú nie len obete násilia, ale aj ich rodiny a  deti a  spoločnosť
v  širšom zmysle.Nezanedbateľné sú aj spoločenské a  ekonomické dôsledky.Násilie zvyšuje zdravotné náklady
pri liečení telesných a  duševných zdravotných dôsledkov.Znížením produktivity a  častejšími absenciami v 
práci sa redukuje pracovný výkon a  prínos.Násilie voči ženám je považované za hlavnú prekážku
ekonomického a  sociálneho rozvoja žien a ich rodín (Heise,

3
93%

Pedagogicko–psychologické poradne a  centrá poradensko-psychologických služieb poskytujú poradenstvo a 
terapiu pre deti,mládež,jednotlivcov a  rodiny pri výchovných,osobných a  rodinnýchproblémoch.Nachádzajú sa
v  každom okresnom a  krajskommeste. Niektoré sa venujú aj problematike týrania žien a  detí v  rodine. Nie sú
však pripravené poskytnúť služby zodpovedajúce špecifickým potrebám týchto žien. Odbory

4
89%

odporúčaní Pekinskej akčnej platformy Koordinačnývýbor pre problematiku žien vypracoval v  roku 1997
Národný akčný plán pre ženy v SR,ktorého hlavnou prioritou je rovnoprávnosť žien a  mužov vo všetkých
oblastiach života. Ďalším vypracovanýmmateriálom zaoberajúcim sa problematikou násilia na ženách z  roku
2001 je Koncepcia rovnosti príležitostí žien a  mužov, ktorého hlavným cieľom je aplikácia rovnosti príležitosti
žien a  mužov, vo všetkých sférach spoločnosti ako súčasti dodržiavania základných ľudských práv a  slobôd.
Taktiež sú tu sformulované opatrenia zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách. V  roku 2005 bol
prijatý Národný akčný plán pre prevenciu a  elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008. Tento
dokument sa najexplicitnejšie dotýka násilia páchaného na ženách. Je rozdelený na štyri realizačné oblasti:
Oblasť trestnoprávneho a  občianskeho právneho rámca–cieľom tejto oblasti je dosiahnuť efektívne využívanie
existujúcej legislatívy v  praxi a  doplniť ju s  cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu obetiam násilia a 
adekvátny postih páchateľov. Oblasť poskytovania pomoci ženám, ktoré zažili alebo zažívajú násilie–cieľom je
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. Oblasť prevencie–cieľom je predchádzať vzniku
násilia a  akejkoľvek situácie, ktorá prispieva k  vzniku a  toleranciinásilia. Oblasť výskumu–vytvoriť
dostatočnú poznatkovú bázu o rôznych aspektoch násilia páchaného na ženách (Hudecová,Caban, 2006, s.28).
5.1Stratégie
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násilia
Obete domáceho násilia si vyžadujú praktickú a  duševnú podporu, ktorá im pomôže prekonať danú situáciu

a  pomôže im nájsť stratenú istotu a  duševnú rovnováhu. Čiže nemusíme túto situáciu riešiť hneď
prostredníctvom trestného práva, ale môžeme uprednostniť aj neformálne riešenie tohto problému. Za žiaduce
pre riešenie tejto situácie považujeme podporu organizácií , ktorých poslaním je poskytnúť pomoc obetiam
domáceho násilia. Na základe týchto skutočností si uvedieme oblasti, v ktorých sa ukazuje potrebnosť obetiam
domáceho násilia: Materiálna pomoc–bezpečné bývanie,starostlivosť o  deti,prístup k  verejným službám.
Psychická podpora–poradenstvo,vedenie klientov k  rozhodnosti,schôdzky podporujúce sebaúctu a 
sebadôveru,kurzy o  výchove detí,svojpomocné skupiny. Právna pomoc- ktorá by sa mala dotýkať detí a ich
starostlivosti,majetok,finančnej podpory a  sociálnej podpory (Hudecová,Caban, 2006, s.36).
Existujú
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Sociálna práca ako pomoc ženám v nevýhodných pozíciách / autor Dlugoš Dominik, Bc. -
školiteľ Gáborčáková Soňa, Mgr. - TF KU / SSP. - Ružomberok, 2010. - 80

1
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pomáhajúcich zariadeniach a  inštitúciách v  regióne (meste,okrese) .Poskytujú tiež sociálno-právne
poradenstvo ( Sopková, 2008, str.6).
Krízové strediská
Bývajú označené aj ako krízové centrá alebo detské krízové centrá.Poskytujú poradenstvo,pomoc a 

starostlivosť deťom,dospelým osobám a  rodinám, ktoré sa nachádzajú v  krízovej životnej situácii . Tieto
zariadenia poskytujú služby prevažne pobytovou formou ( ubytovanie a  stravovanie) , zväčša sú dostupné 24
hodín denne , slúžia aj v  akútnych situáciách.Útočisko poskytujú spravidla maximálne na 3 až 6mesiacov.
Niektoré poskytujú služby len týraným ženám a ich deťom, iné iba výnimočne prijmú s  týraným dieťaťom aj
matku(krízové strediská v tzv. viacúčelových zariadeniach) .
Domov pre osamelých rodičov
Poskytujú bývanie a  poradenstvo osamelým rodičom, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené, ich

maloletým deťom a  osamelým tehotným ženám v  sociálnej núdzi.Bezdetným ženám a  ženám s  dospelými
deťmi útočisko neposkytujú. Útulky
 V  minulosti nazývané azylové domy,poskytujú prístrešie,zaopatrenia,zaopatrenie,poradenstvo, prípadne
stravu prevažne občiankam a  občanom, ktorí sú bez prístrešia a v  hmotnej núdzi. Väčšinou sú určené na
pomoc bezdomovcom a/alebo sociálne neprispôsobeným osobám a  zväčša nevyhovujú potrebám týraných
žien a ich detí. Až novela zákona o  sociálnej pomoci na Slovensku z  roku 2000 a 2005 umožnila zriaďovať aj
osobitné útulky pre osoby, na ktorých pácha násilie osoba, s ktorou žijú v  domácnosti ( Sopková,
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starostlivosť deťom,dospelým osobám a  rodinám, ktoré sa nachádzajú v  krízovej životnej situácii . Tieto
zariadenia poskytujú služby prevažne pobytovou formou ( ubytovanie a  stravovanie) , zväčša sú dostupné 24
hodín denne , slúžia aj v  akútnych situáciách.Útočisko poskytujú spravidla maximálne na 3 až 6mesiacov.
Niektoré poskytujú služby len týraným ženám a ich deťom, iné iba výnimočne príjmu s  týraným dieťaťom aj
matku.Zariaďujú
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Sociálne aspekty domáceho násilia páchaného na ženách : Sociálne aspekty domáceho
násilia páchaného na ženách / autor Babčaníková Ivana - školiteľ Bomba Lukáš - 08000 /
08210. - Žilina, 2010. - 42 s.
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deklarácie uvádza, že definíciu treba chápať tak, že sa týka fyzického,sexuálneho a  psychického násilia
vyskytujúceho sa v  rodine a  spoločnosti – vrátane bitia,sexuálneho zneužívania dievčat,vymáhania
vena,znásilnenia v  manželstve,obriezky žien a iných tradičných zvykov škodlivých ženám,mimomanželského
násilia,násilia spojeného s  vykorisťovaním,sexuálneho obťažovania a  zastrašovania v  práci, vo vzdelávacích
inštitúciách a  inde,obchodu so ženami,nútenej prostitúcie a  násilia páchaného alebo prehliadaného štátom -,
ale neobmedzuje sa len naň (Heise,
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slovné týranie,žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a  psychického zdravia. K tejto forme
násilia patrí napríklad zosmiešňovanie na verejnosti,urážlivé poznámky o  výzore alebo charaktere,osočovanie
a  výbuchy zlosti. Veľmi časté sú aj výroky, že sa žena zbláznila, je psychicky chorá,namýšľa si, má
samovražedné sklony atď.Muži používajú takéto tvrdenia aj vtedy, keď chcú odvrátiť pozornosť od vlastných
činov tým, že hľadajú „ problém“ v  žene. Sociálne násilieje také správanie, ktoré má za cieľ ženu
izolovať.Patrí sem napríklad bránenie v  styku s  rodinou alebo priateľkami a  priateľmi,uzamknutie v 
byte,zablokovanie telefónu a podobne.
Ekonomické
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