
ZOZNAM AKTIVÍT V RÁMCI 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI RODOVO MOTIVOVANÉMU 
NÁSILIU 

organizácií zastúpených či spolupracujúcich vo Výbore pre rodovú rovnosť 
 
 
Názov podujatia:  Zastavme násilie na ženách  
Organizátor:   Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách  
Zameranie podujatia:  Verejné podujatie, kde sa ľudia môžu prísť odfotiť s oranžovým  

bannerom proti rodovo podmienenému násiliu a stretnúť osobnosti venujúce 
sa pomoci ženám zažívajúce násilie a prevencii násilia. Osvetová kampaň KMC 
proti násiliu sa pridáva k celosvetovej kampani OSN „Zafarbime svet na 
oranžovo: SPOJME SA! Aktivizmom proti násiliu na ženách a dievčatách“ 

Čas konania:   25.11.2022 od 13:00 do 15:00 hod. 
Miesto konania:  Hodžovo námestie, Bratislava 
 
 
Názov podujatia:  Novodobé fenomény násilia a ich prevencia (workshop) 
Organizátor:   Žilinský samosprávny kraj a OZ Fórum života 
Zameranie podujatia:  Diagnostika problémov spojených s novodobými formami násilia 
Čas konania:   25.11.2022 od 9:00 do 12:00 hod. 
Miesto konania:  Biskupský úrad, J. Kalinčiaka, Žilina 
 
 
Názov podujatia:  16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 
Organizátor:   OZ MYMAMY 
Zameranie aktivít:  Aktivity sú realizované v rámci projektu Rôzne cesty k rovnosti  

podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu 
25.11.2022  -    Vernisáž výstavy Výstava + alebo “doľava X doprava” / “hore X dole” v  

Krajskej galérií v Prešove o 18:00  
30.11.2022  -    Divadlo  Smrť Antigony o 19:00 vo Wave centrum nezávislej kultúry, Prešov 
03.12.2022  -    Workshop radikálnej výšivky s Kundy Crew o 16:00 vo Wave centrum  

nezávislej kultúry, Prešov 
08.12.2022  -    Pub Quiz Femme o 19:00 vo Wave centrum nezávislej kultúry, Prešov 
10.12.2022  -    Rodová čitáreň: Táto izba sa nedá zjesť (Nicol Hochholczerová) o 19:00 vo  

Wave centrum nezávislej kultúry, Prešov 
 
 
Názov podujatia:  Predstavenie novovzniknutých poradenských centier v mestách Trnava 
a Senec 
Organizátor:   OZ TENENET 
Zameranie podujatia:  Beseda o možných formách pomoci a podpory pre ženy zažívajúce  

násilie a ich deťoch 
Čas konania:   8.12.2022 o 17:00 hod. 
Miesto konania:   Mama Klub pri CVČ, Limbová 4 Trnava 
 
Názov podujatia: Ako vyjsť z kruhu domáceho a partnerského násilia 
Organizátor:   Univerzitná knižnica v Bratislave a OZ Poradenské Centrum Nádej 
Prednášateľ:   Mgr. Adriana Havašová, výkonná riaditeľka a psychologička 
Zameranie podujatia: Prednáška sa bude venovať téme domáceho a partnerského násilia. Vysvetlí 

podľa akých znakov človek zistí, že je obeťou násilia a  ako vyzerá dynamika 
násilného vzťahu. Na čo si dávať pozor pri začiatkoch vzťahu a aké sú možnosti 

https://www.facebook.com/events/787658915639947/?__cft__%5b0%5d=AZXYQhsPblDnUNed8F5YtpZequWwwXdEVzW5D-kedO7mxCh66FrXEKAbkROF57nNKsalqRP1z36M5bInX9n4125Li9r0DbQO8QC8VSCm6b74TvLkRz7mkQIwiES7mEFZfdgewPN2-XHJTonuX35n7eOjOGdWseoxBBiU009n5RLya0JloBfRUdXP0aX-vVJIslc&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1193218961263493/?__cft__%5b0%5d=AZXYQhsPblDnUNed8F5YtpZequWwwXdEVzW5D-kedO7mxCh66FrXEKAbkROF57nNKsalqRP1z36M5bInX9n4125Li9r0DbQO8QC8VSCm6b74TvLkRz7mkQIwiES7mEFZfdgewPN2-XHJTonuX35n7eOjOGdWseoxBBiU009n5RLya0JloBfRUdXP0aX-vVJIslc&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1140721970152810/?__cft__%5b0%5d=AZXYQhsPblDnUNed8F5YtpZequWwwXdEVzW5D-kedO7mxCh66FrXEKAbkROF57nNKsalqRP1z36M5bInX9n4125Li9r0DbQO8QC8VSCm6b74TvLkRz7mkQIwiES7mEFZfdgewPN2-XHJTonuX35n7eOjOGdWseoxBBiU009n5RLya0JloBfRUdXP0aX-vVJIslc&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/683555292985912/?__cft__%5b0%5d=AZXYQhsPblDnUNed8F5YtpZequWwwXdEVzW5D-kedO7mxCh66FrXEKAbkROF57nNKsalqRP1z36M5bInX9n4125Li9r0DbQO8QC8VSCm6b74TvLkRz7mkQIwiES7mEFZfdgewPN2-XHJTonuX35n7eOjOGdWseoxBBiU009n5RLya0JloBfRUdXP0aX-vVJIslc&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1193265481586409/?__cft__%5b0%5d=AZXYQhsPblDnUNed8F5YtpZequWwwXdEVzW5D-kedO7mxCh66FrXEKAbkROF57nNKsalqRP1z36M5bInX9n4125Li9r0DbQO8QC8VSCm6b74TvLkRz7mkQIwiES7mEFZfdgewPN2-XHJTonuX35n7eOjOGdWseoxBBiU009n5RLya0JloBfRUdXP0aX-vVJIslc&__tn__=-UK-R


pomoci ohrozenej osobe. Poradenské Centrum Nádej poskytuje odborné 
poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti obetiam domáceho 
násilia a tiež rodinám v náročnej rozvodovej a rozchodovej situácii s 
maloletými deťmi.  

Čas konania:  05. 12. 2022 o 17:30 hod. 
Miesto konania: seminárna sála UKB, Klariská 5, Bratislava 
 
Názov podujatia:  Násilie páchané na ženách 
Organizátor:  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Zameranie podujatia: výstava publikácií k uvedenej téme kampane z knižničného fondu UKB 

(zoznam vytipovaných titulov publikácií na výstavu nájdete v prílohe e-mailu 
s tlačovou správou) 

Čas konania:  25. 11. – 10. 12. 2022 od 10:00 do 18:00 hod. 
Miesto konania: používateľské priestory UKB / I. poschodie, Klariská 5, Bratislava 
 
 


