
Príloha 3  - Informatívny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb spĺňajúcich požadované štandardy1 

Tento zoznam bol vypracovaný na základe Monitoringu vybraných poskytovateľov služieb pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti a Hodnotenie súladu poskytovania služieb so štandardmi Rady Európy 

vykonané pod gesciou Koordinačno-metodického centra (KMC) v rokoch 2016 a 2017.  

Tento zoznam je informatívny.  Hodnotenie sa obmedzovalo na poskytovateľov služieb podporených v 

rámci predchádzajúceho programového obdobia Nórskych grantov. Poskytovatelia služieb, ktorí získali 

75 a viac percent z počtu bodov dosiahnuteľného v rámci hodnotenia, sú považovaní sa spĺňajúcich 

štandardy a preto sú zaradení do tohto zoznamu a oprávnení žiadať o projekt.  

V prípade, ak by o zaradenie do zoznamu mal záujem iný poskytovateľ služieb, čím by sa stal oprávneným 

požiadať v rámci výzvy, môže kontaktovať KMC prostredníctvom https://www.eeagrants.sk/ziadost-o-

vykonanie-hodnotenia-organizacie/ a požiadať o vykonanie hodnotenia. Poskytovatelia služieb, ktorí 

dosiahnu 75 a viac percent z počtu bodov dosiahnuteľného v rámci hodnotenia, budú považovaní sa 

spĺňajúcich štandardy a budú pridaní na zoznam a oprávnení žiadať o projekt. Musia však zároveň spĺňať 

aj ďalšie podmienky oprávnenosti, vrátane podmienok:  

- byť právnickou osobou založenou v Slovenskej republike, 

- byť registrovaným alebo akreditovaným poskytovateľom sociálnych služieb v SR podľa: 

o zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo  

o zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., 

alebo  

o zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. 

 

Registrácia podľa zákona č. 448/2008 Z. z. postačuje pre bezpečné ženské domy resp. zariadenia 

núdzového bývania, pokiaľ poskytujú poradenské služby iba vlastným klientkam. Pre poradenské služby 

sa vyžaduje akreditácia aspoň podľa jedného z uvedených troch zákonov.  

Ak požiadavka na hodnotenie nebola predložená do troch týždňov pred dátumom uzatvorenia výzvy, 

KMC môže takúto požiadavku odmietnuť. Na hodnotenia ukončené po termíne, kedy Správca programu 

vykonal posúdenie oprávnenosti žiadosti a žiadateľa, sa v každom prípade neprihliada.  

Informatívny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb spĺňajúcich požadované štandardy je uvedený 

nižšie.  

                                                           
1
 Štandardy sú stanovené v dokumente Rady Európy „Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby“, 

ktoré sú prispôsobené podmienkam SR Koordinačno-metodickým centrom 

https://www.eeagrants.sk/ziadost-o-vykonanie-hodnotenia-organizacie/
https://www.eeagrants.sk/ziadost-o-vykonanie-hodnotenia-organizacie/


Informatívny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb spĺňajúcich požadované štandardy 

Právny názov organizácie IČO Typ služby 
Súlad so 

štandardmi 

PROGRESFEM 42237262 
Poradenské 

centrum 
92% 

OZ HANA 42322952 
Poradenské 

centrum 
90% 

Aliancia žien - Cesta späť 30857716 
Poradenské 

centrum 
89% 

Aliancia žien Slovenska 30809177 
Poradenské 

centrum 
92% 

Fenestra 35531151 
Poradenské 

centrum 
98,5% 

Pomoc rodine 31961410 
Poradenské 

centrum 
89% 

OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze 36138665 
Poradenské 

centrum 
80% 

ŽENA V TIESNI 37974581 
Poradenské 

centrum 
95% 

Centrum sociálnych služieb KA 42193222 
Poradenské 

centrum 
83% 

Pomoc obetiam násilia Bratislava 31795382 
Poradenské 

centrum 
80% 

Únia materských centier 30847508 
Poradenské 

centrum 
76% 

MyMamy, o.z. 37787683 
BŽD Poradenské 

centrum 
95% 

Centrum Slniečko, n.o 36096555 
BŽD Poradenské 

centrum 
93% 

Občianske združenie Brieždenie 37802763 
BŽD Poradenské 

centrum 
82% 

LUNA n. o. 45736057 
BŽD Poradenské 

centrum 
79% 

DOMOV - DÚHA 30854865 
BŽD Poradenské 

centrum 
89% 

Občianske združenie Brána 

do života 
31804713 

BŽD Poradenské 

centrum 
90% 

KOTVA n. o. Trebišov 35582375 
BŽD Poradenské 

centrum 
88% 

Poradenské centrum Nádej (Pomoc 

ohrozeným deťom) 
31745679 

BŽD Poradenské 

centrum 
86% 



Právny názov organizácie IČO Typ služby 
Súlad so 

štandardmi 

Slovenský červený kríž Trebišov 00416274 
BŽD Poradenské 

centrum 
85% 

Centrum sociálnych služieb 

ANIMA 

Liptovský Mikuláš 

00647799 
BŽD Poradenské 

centrum 
76% 

 

 


