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Trenčín, 3. apríl 2017 
Týrané ženy nájdu od 25. apríla 2017 azyl v novom ženskom domove – LUNA Trenčín 

Prvý aprílový pondelok sa v Kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

uskutočnila záverečná konferencia v rámci projektu Ženský domov. Účastníci konferencie debatovali 

o aktivitách projektu a prezentovali jeho výsledky – nový bezpečný ženský domov pre týrané ženy 

v Trenčíne. 

Násilie na ženách je chápané ako porušovanie ľudských práv a slobôd. Ide o celosvetový vážny 

spoločenský problém. Presné štatistiky o jeho rozsahu neexistujú, pretože nie všetky prípady sú 

ženami nahlasované či zaznamenané. „V roku 2016 bolo v rámci kraja nahlásených 61 prípadov 

týrania žien alebo domáceho násilia. Ženy oproti roku 2015 nahlásili viac takýchto prípadov. 

Dokazovanie je však zložité a závisí od rôznych znaleckých posudkov. Snažíme sa prípady 

domáceho násilia riešiť, čo najskôr,“ zhodnotil situáciu v Trenčianskom kraji zástupca riaditeľa 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Rastislav Pelech.  

Neprávosti a násilie páchané na ženách a ich deťoch sú, bohužiaľ, krutou a odvrátenou stránkou 

života spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby pomoc týmto ženám bola koordinovaná, a aj preto 

v Trenčíne vznikol bezpečný ženský domov – LUNA Trenčín. Nový ženský domov ponúkne 

ženám a deťom pomoc už od 25. apríla tohto roku. Okrem ubytovania poskytne týraným ženám 

a ich deťom aj odborné psychologické, právne a ekonomické poradenstvo, krízovú intervenciu či 

psychoterapiu a inú záujmovú činnosť. „Ženský domov je určený ženám, obetiam domáceho násilia, 

ženám žijúcich v násilných vzťahoch a ich deťom. Domáce násilie je náročná problematika. Táto 

skutočnosť sa deje doma, je veľmi ťažko identifikovateľná a rozoznateľná,“ uviedla Daniela 

Pilečková z Luna, n. o. 

Kapacita bezpečného ženského domova je 21 bytov, pričom dva z nich budú bezbariérové, určené 

pre ženy s hendikepom. Adresa ženského domu je utajená. Projekt Ženský domov Trenčín 

zastrešila nezisková organizácia LUNA, pričom jedným z partnerov projektu je aj Trenčiansky 

samosprávny kraj či Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Celkové oprávnené výdavky 

projektu vyšli na takmer 740 tis. eur a projekt bol financovaný z grantu Nórského Kráľovstva 

prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. 

Záverečnej konferencie sa zúčastnil zástupca vedúcej misie Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave 

Per Oystein Vatne, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych fin. zdrojov na Úrade vlády SR Ján Krak, 

zástupca riaditeľa KR PZ Rastislav Pelech, poverená riadením Oddelenia sociálnej pomoci na Úrade 

TSK Elena Nekorancová a zástupcovia neziskovej organizácie LUNA.  



Násilie nie je jednorazový konflikt, v ktorom si obe strany „povedia svoje“. Násilie sa opakuje, 

dlhodobo pretrváva a najmä intenzita násilia sa časom stupňuje. Ak chce situáciu verejnosť riešiť, 

môže zavolať na Krízovú linku LUNA n. o. na telefónne číslo 0908 466 100 alebo napísať e-mail na 

adresu bzdluna@gmail.com, prípadne kontaktovať verejné inštitúcie vo svojom okolí (úrady, polícia).

  

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, matej.planek@tsk.sk, 

tel.: +421/ 32/ 65 55 645, mobil +421/ 901/ 918/ 137 
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