
Pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa obetí kriminality pripravila podpredsedníčka 
Národnej rady SR Erika Jurinová seminár na pôde NR SR. Cieľom stretnutia bolo otvoriť 
spoločenskú i odbornú diskusiu o tom, ako čo najlepšie doplniť nedostačujúci legislatívny rámec 
tak, aby práva obetí boli chránené aspoň tak, ako práva páchateľov. 

Vo svojom príhovore povedala: „Táto problematika patrí k mojim prioritám a k organizácii 
podujatia ma motivovalo viacero dôvodov. Nedávno som sa stretla so Škótom Matthewom 
McVarishom, ktorý bol v detstve sexuálne zneužívaný. Pred pár dňami ma zase poznačil rozhovor 
s Anthonym Steenom, bývalým poslancom britského parlamentu, ktorý vytvára skupinu 
poslancov z rôznych krajín, aby riešili tému obchodovania s ľuďmi. Okrem iného spomenul, že až 
40 percent obetí obchodovania s ľuďmi sú muži zneužívaní na otrockú prácu. V poslednom 
období bolo vo Veľkej Británii medzi nimi aj 150 Slovákov. Obetí je mnoho. Tisíce žien prežili 
hrôzu znásilnenia a o svojom ponížení nikdy pred nikým neprehovorili. Aj na Slovensku už 
poznáme obete teroristického útoku. Všetky obete majú ešte aj rodinu, blízkych, príbuzných, 
ktorí trpia spolu s nimi. Kto im má pomôcť, keď štát na nich nehľadí? Preto žiadame, aby bola 
prijatá taká legislatíva, ako platí napríklad už aj v Českej republike, ktorá chráni práva obetí a 
garantuje právne a ďalšie služby pre ne.“  

Práve na legislatívne nedostatky upozornila aj poradkyňa podpredsedníčky NR SR Janka Šípošová 
(Pomoc obetiam násilia). „Na Slovensku sa tvárime, že máme niečo, čo v skutočnosti nemáme: 
Garantované bezplatné služby pre obete. Štát využíva mimovládne organizácie, ale nestará sa, z 
čoho žijú. Služby sú totiž bezplatné PRE OBETE, ale nie sú bez nákladov.“ 

Na seminári predniesli svoje pohľady a skúsenosti odborníci, ktorí bezprostredne pracujú s 
páchateľmi i obeťami, predstavitelia zainteresovaných rezortov, verejnej správy, akademickej obce 
a zástupcovia pomáhajúcich organizácií (Zuzana Szatmáry z Nadácie Charty 77, Daniela Košecká z 
Paneurópskej vysokej školy, Magdaléna Ondicová z Akadémie policajného zboru SR, trestná 
sudkyňa Soňa Smolová, zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková 
tímu OĽaNO). Listom podujatie pozdravil podpredseda vlády a predseda Rady vlády SR pre ľudské 
práva, rodovú rovnosť a národnostné menšiny Miroslav Lajčák. 

Zuzana Szatmary (Nadácia Charty 77) vyjadrila presvedčenie, že poníženie obetí všetkých foriem 
násilia nesmie skončiť alibisticky len potrestaním vinníka (ak sa vôbec pošťastí vinníka potrestať). 
Pomoc obetiam musí ako právnu službu ľudskosti poskytovať štát. Ak to nevie alebo nechce, 
musí zo zákona zaplatiť služby poskytované overenými subjektmi, ktoré to dokážu.  

V Európskej únii sa každoročne stane obeťou vážneho trestného činu 75 miliónov ľudí, ďalšie 
milióny zomrú alebo sú vážne zranené pri dopravných nehodách, priemyselných alebo živelných 
katastrofách, aj pri teroristických útokoch. Takéto udalosti sú fyzicky aj emočne traumatizujúce pre 
samotnú obeť, ale aj jej okolie. Európsky parlament a rada prijali v roku 2012 nové legislatívne 
pravidlá - smernicu, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí 
trestných činov. 

Seminár upozornil na medzery v ochrane práv obetí z pohľadu slovenskej legislatívy a praxe a 
hľadal cesty, ako pomôcť obetiam prežiť traumy zo smrti blízkeho človeka, znásilnenia, lúpežného 
prepadnutia, týrania blízkou osobou, zneužívania a ďalších trestných činov. Tým by bolo prijatie 
legislatívy, ktorá naozaj ochráni práva obetí a bude reálne garantovať právne a ďalšie služby. 

Záverečné slovo predniesol čestný hosť podujatia - kňaz, spisovateľ a charitatívny pracovník Anton 
Srholec: „Demokracia nie je upečená torta, ktorá iba čaká, aby sme ju zjedli. Musíme sa o ňu 
starať. Ja verím ľuďom, ktorých som na tomto seminári počul rozprávať, pretože z nich cítim, že 
idú za jasným cieľom – pomôcť človeku, pomôcť obetiam.“ 


