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PPEERRSSOONNÁÁLLNNEE  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNIIEE  

  
V roku 2007 v PON-VSS pracovali 2 pracovníci v trvalom pracovnom pomere (výkonná riaditeľka, 

metodik). Ostatní spolupracovníci pracovali formou dohôd o vykonaní práce, resp. na základe príkazných 
zmlúv. Niektorí odborníci  poskytovali služby dodávateľským spôsobom (advokáti, živnostníci). Týmto 
spôsobom poskytovalo služby 62 pracovníkov: 

20 právnikov 
15 psychológov 
14 sociálnych pracovníkov 
8 študentov (práva, psychológie, sociálnej práce ako asistenti) 
1 operátor Linky pomoci 
1 projektový koordinátor 
1 redaktor – PR manažér 
1 administratívna pracovníčka 
1 systémový technik 
Finančné riadenie a účtovníctvo dodávateľským spôsobom zabezpečovala s.r.o. MVO služby. 

 
SSLLUUŽŽBBYY  KKLLIIEENNTTOOMM  

V roku 2007 sa na Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia (PON – VSS) obrátilo spolu 
1 602 klientov. Je trvalou charakteristikou, že súbor tvoria ¾ žien a ¼ mužov. V malom množstve služby 
PON – VSS vyhľadali partnerské páry alebo rodiny spoločne, zanedbateľná je aj kategória „iné“ (mylné 
volania alebo zneužitie Linky pomoci a pod.) 

 
Graf č. 1 

Klienti PON – VSS podľa rodu 
N = 1 602 

 

 
 

 
Nemení sa ani zloženie klientely podľa veku, najväčšou skupinou sú ľudia v produktívnom veku, 

najmenšou skupinou sú deti a mladí ľudia do 20 rokov, ktorí pravdepodobne vyhľadávajú iné (špeciálne) 
služby pre deti a mládež, resp. v našej štatistike sa nepremietnu spoľahlivo preto, lebo o pomoc sa 
obracajú ich rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí sú vedení ako „klienti“.  Obraz normálneho rozloženia 
mierne narušuje skupina seniorov (12%), ktorí sa často stávajú obeťami domáceho násilia. 
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Graf č. 2 
Klienti PON – VSS podľa veku 

N = 1 602 

 
 

 
Graf č. 3 

Počet služieb a úkonov poradniach a na Linke pomoci PON - VSS 
N = 4 623 

 

 
 
Legenda:  

 Služby a úkony v poradniach 
 Typ služby na Linke pomoci 

   
Graf oddelene ukazuje typy služieb poskytnutých v poradniach a na Linke pomoci. Základnou 

funkciou Linky je poskytovanie informácií, usmernenie klientov a uľahčenie prístupu k priamym službám. 
Preto kategória „informácie o službách“ je logicky najpočetnejšia. 
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Pokiaľ ide o služby poskytované v poradniach, jednoznačne najčastejšou službou je právne 
poradenstvo, nasleduje sociálne a psychologické poradenstvo. Toto delenie je pomocné, pretože typickou 
službou v poradniach PON – VSS je špecifické poradenstvo poskytované v diáde psychológ – právnik 
a poskytované poradenstvo je lepšie charakterizované názvom „poradenstvo obetiam trestných činov“, 
ktoré má svoje špecifiká a štandardy.  Napriek tomu možno konštatovať, že poradne PON úspešne plnia 
svoje poslanie v kompenzácii nerovnosti v postavení obetí a páchateľov trestných činov, keď bezplatne 
zabezpečujú relevantné informácie a právnu pomoc poškodeným trestnými činmi.  

Preventívna funkcia poradenstva obetiam v zmysle primárnej prevencie sa o.i. zobrazuje aj 
v kategórii „rady o bezpečnom správaní“, ktoré boli poskytnuté viac ako tretine klientov. 

Nasledujúci graf zobrazuje zastúpenie jednotlivých kategórií klientov podľa typu prípadu.  
 

Graf č. 4 
Klienti PON – VSS podľa kategórií 

N = 831 

 
 
 
Naďalej viac ako polovicu predstavujú prípady domáceho násilia. Vzostup tejto kategórie 

registrujeme od roku 2002 – 2003, kedy vstúpila do platnosti nová prierezová legislatíva o domácom 
násilí. Podľa nás je tento jav dôsledkom pozitívnych zmien v slovenskej legislatíve, ktoré, spolu so 
vzdelávaním najmä pracovníkov polície, zlepšili vymožiteľnosť práva v tejto oblasti. Spolu so zvýšením 
informovanosti verejnosti a zlepšením prístupu k službám pre obete má tak za následok zvýšenie počtu 
obetí domáceho násilia, ktoré hľadajú pomoc a východisko zo svojej situácie. Nazdávame sa však, že to 
neznamená dramatické zvýšenie výskytu domáceho násilia ako sa to obvykle interpretuje vo verejnosti. 

Poradne PON – VSS  slúžia obetiam domáceho násilia, ženám i mužom (75% žien), osobitnou 
kategóriou sú starí ľudia (12%). Spravidla sa ako kritérium výskytu domáceho násilia z rodového hľadiska 
uvádza pohlavie obete. V našej klientele sa však stretávame aj s prípadmi keď, bez ohľadu na pohlavie 
obetí, identifikujeme ako agresorov ženy.  

Osobitný pohľad na zloženie klientely PON – VSS (bez prípadov domáceho násilia) ponúka 
nasledujúci graf.  
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Graf č. 5 
Klienti PON – VSS podľa kategórií 

bez prípadov domáceho násilia 
N = 341 

 
 

 
HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIEE  

 
Štruktúra výnosov a nákladov v roku 2007 v tis. Sk 
VC Výnosy z vlastnej činnosti 0 
POZ Príspevky od organizačných zložiek 0 
DPO Dary PO, granty 1 500 
DFO Dary FO 208 
CP Členské príspevky 0 
PD Príspevky z podielu zaplatenej dane 26 
DV Dotácie na prevádzku z verejných zdrojov 3 025 
U Úroky 2 
OV Ostatné výnosy z činnosti 39 
CV Výnosy celkom 4 800 
      
MN Materiálové náklady 388 
NS Nakupované služby 3 197 
OS Osobné náklady 852 
OC Ostatné náklady na činnosť 44 
OD Odpisy, predané zásoby a ostatné náklady 139 
PP Poskytnuté príspevky 8 
DP Daň z príjmov 0 
CN Náklady celkom 4 628 
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ORGÁNY PON V ROKU 2007 
 

RADA PON: JUDr. Imrich Angyal - predseda Rady, PhDr. Jana Šípošová, CSc. - výkonná riaditeľka 

PON, Mgr. Alena Molčanová – tajomníčka PON, Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.,  Mjr. Mgr. Marta 

Bujňáková, Peter Grečko, Mgr. Miroslav Nosál - členovia Rady 

REVÍZORKA - Ing. Zuzana Dzivjáková 

 

PORADNE POMOC OBETIAM NÁSILIA V SR 

Bratislava, Cintorínska 3, Tel./Fax/Záznam.: 02 5263 2495, bratislava@pomocobetiam.sk 

Trnava, Trhová 2, Tel./Fax/Záznam.: 033 5505 535, trnava@pomocobetiam.sk 

Nitra, Fraňa Mojtu 18, Tel./Fax/Záznam.: 037 7721 209, nitra@pomocobetiam.sk 

Trenčín, Kniežaťa Pribinu 24, Tel./Fax/Záznam.: 032 7442 403, trencin@pomocobetiam.sk 

Banská Bystrica, ČSA 25, Tel./Fax/Záznam.: 048 4152 323, bystrica@pomocobetiam.sk 

Žilina, Horný Val 24, Tel./Fax: 041 56552 982, zilina@pomocobetiam.sk 

Prešov, Požiarnická 3, Tel./Fax/Záznam.: 051 7711 524, presov@pomocobetiam.sk 

Košice, Kmeťova 20, Tel./Fax/Záznam.: 055 6252 929, kosice@pomocobetiam.sk 

 

LINKA POMOCI OBETIAM 
 

Zo Slovenska: 0850 111 321 Zo zahraničia: +421 2 5263 2494 
 
 

CENTRÁLA POMOC OBETIAM NÁSILIA  
 

Bratislava, Cintorínska 3, Tel./Fax.: 02 5263 2496, e-mail: info@pomocobetiam.sk 
 
 

KOREŠPONDENCIA: 
 

POMOC OBETIAM NÁSILIA, P. O. BOX 83, 820 05 Bratislava 25 
 
 

IČO: 31795382, DIČ: 2021454798 
 

Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., číslo účtu: 4010114018 / 3100 
 

web: www.pomocobetiam.sk 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:bratislava@pomocobetiam.sk
mailto:trnava@pomocobetiam.sk
mailto:nitra@pomocobetiam.sk
mailto:trencin@pomocobetiam.sk
mailto:bystrica@pomocobetiam.sk
mailto:zilina@pomocobetiam.sk
mailto:presov@pomocobetiam.sk
mailto:kosice@pomocobetiam.sk
mailto:info@pomocobetiam.sk
http://www.pomocobetiam.sk
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

