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Aj v roku 2013 bola Pomoc obetiam násilia (PON) naďalej jedinou organizáciou, ktorá sa 

na Slovensku venuje problematike obetí trestných činov všeobecne a zabezpečuje bezplatné 

služby pre túto cieľovú skupinu. Zároveň najväčšou skupinou, ktorej PON poskytuje 

špecializované služby pomoci obetiam sú obete domáceho násilia a to predovšetkým ženy a deti. 

Paradoxne sa organizácii nepodarilo zabezpečiť finančnú podporu na tieto služby preto, lebo 

oficiálne nepresadzuje žiadnu ideológiu a interpretáciu fenoménu domáceho násilia, ale striktne 

sa pridržiava princípu, že domáce násilie je neprípustným správaním zo strany blízkych osôb, 

ktoré je vo svojich krajných formách trestné a jeho obete potrebujú akútnu pomoc bez ohľadu na 

to, či bol skutok stíhaný ako trestný alebo nie. V ostatnom období je zreteľný dôraz na 

ideologicky ladené slogany a deklarovanie „boja“ proti domácemu násiliu na úkor skutočnej 

praktickej a odbornej pomoci obetiam. Donori, ale i správcovia verejných zdrojov uprednostňujú 

podporu kampaňovitých aktivít a jednorazových vzdelávacích podujatí prípadne vydávanie 

nákladných publikácií otáznej hodnoty a predovšetkým s nízkou efektivitou. Na konkrétnu 

systematickú podporu služieb pre obete nie sú vyčlenené zdroje, pričom tieto služby prax 

jednoznačne potrebuje, či ide o obete domáceho násilia, ale aj iných predovšetkým násilných 

trestných činov, dopravných nehôd, prírodných a priemyselných katastrof a (žiaľ už aj v našich 

podmienkach) teroristických útokov. 

V roku 2013 výlučnými príjmami boli dotácie Bratislavského a Trnavského 

samosprávneho kraja (1 000, resp. 1 605 EUR) a príspevky z podielu zaplatenej dane (2% z daní 

FO a PO vo výške 1 042 EUR). 

Za takýchto okolností PON naďalej poskytuje svoje služby, v dôsledku objektívnych 

podmienok žiaľ v obmedzenom rozsahu. Kvôli pretrvávajúcej platobnej neschopnosti bolo 

nevyhnutné zrušiť nájomné zmluvy v dovtedajších priestoroch v Bratislave, Nitre, Trenčíne, 

Banskej Bystrici a v Prešove, rovnako ako kanceláriu centrály a Linky pomoci v Bratislave. 

Poradňa v Bratislave sa presťahovala do lacnejších priestorov, poradne v Nitre a Banskej 

Bystrici sa presťahovali do spolupracujúcich advokátskych kancelárií JUDr. Pecníka a JUDr. 

Nguyenovej, priestory poradne v Trenčíne prevzala do nájmu koordinátorka poradne Mgr. 

Plešková, dočasne bola uzavretá poradňa v Prešove. Koordinátorka a konzultantka Linky pomoci 

poskytuje konzultačné a informačné služby zo svojho bytu, centrálna kancelária pracuje v byte 

výkonnej riaditeľky.    

 

 



- 3 - 

 

 

SLUŽBY KLIENTOM 

 

V roku 2013 poradne a Linka pomoci PON riešili spolu  685 prípadov. Z toho bolo 68% žien 

a 32% mužov. Podiel žien a mužov kopíruje dlhodobé trendy (približne dve tretiny žien a jedna 

tretina mužov). Rovnako sa nemení podiel klientov podľa veku, keď ťažiskom klientely sú ľudia 

v produktívnom veku.  

Zásadne sa nemení 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 neobracajú priamo oni, ale ich rodičia a zákonní 

zástupcovia, ktorí sú vedení ako „klienti“.  Pomerne veľká je skupina seniorov (17% - nárast 

oproti predchádzajúcemu roku o 3%), ktorí sa často stávajú obeťami domáceho násilia a 

podvodov. Trend zvyšovania podielu skupiny seniorov v klientele PON je dlhodobý a je 

pravdepodobné, že pri dostatočne viditeľnej ponuke služieb a ich prístupnosti by bol ich podiel 

ešte vyšší. Signalizuje to, že starší ľudia sa často vyskytujú v rizikových situáciách, ktorým sa 

nevedia brániť. Potrebujú často akútnu prvú pomoc (psychologickú i právnu), ale aj dlhodobú 

podporu, sprevádzanie a aktívnu depistáž ohrozených osôb. Toto štát systematicky 

nezabezpečuje a mimovládny sektor s ohľadom na dlhodobé podfinancovanie nemôže 

zabezpečovať. 

 

 

 

Od roku 1997 pomáhame obetiam a príbuzným obetí vrážd, znásilnenia, zneužívania, 

nebezpečného vyhrážania, prenasledovania, lúpežných prepadnutí, podvodov, domáceho násilia, 

dopravných nehôd, katastrof a nešťastných udalostí...  

Za ten čas sme pomohli dvadsiatim tisíckam žien a mužov, detí i seniorov. 
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KATEGÓRIE PRÍPADOV RIEŠENÝCH V PORADNIACH A NA LINKE POMOCI PON 

Domáce násilie tvorilo dominantnú časť prípadov riešených v poradenskej sieti PON. 

Svojím charakterom sú tejto skupine do určitej miery blízke aj prípady násilia v susedstve, resp. 

na pracovisku. Z ostatných kategórií boli frekventované iné násilné trestné činy (ublíženia na 

zdraví, vraždy, lúpežné prepadnutia), osobitne uvádzané sú prípady znásilnenia, sexuálneho 

násilia a zneužívania. Významná je kategória dopravných nehôd a podvodov. 

 

Klienti PON podľa kategórií 

r. 2014 

 

Pokiaľ ide o služby poskytované v poradniach, jednoznačne najčastejšou službou je 

právne poradenstvo,  nasleduje psychologické a sociálne  poradenstvo. Toto delenie je pomocné, 

pretože typickou službou v poradniach PON – VSS je špecifické poradenstvo poskytované 

v diáde psychológ – právnik, resp. právnik - sociálny poradca a poskytované poradenstvo je 

lepšie charakterizované názvom „poradenstvo obetiam trestných činov“, ktoré má svoje špecifiká 

a štandardy.  Poradne PON plnili svoje poslanie v kompenzácii nerovnosti v postavení obetí 

a páchateľov trestných činov, keď bezplatne poskytovali relevantné informácie, právnu pomoc 

a ďalšie individuálne indikované služby poškodeným trestnými činmi. V indikovaných  

prípadoch bola klientom poskytnutá služba zastupovania splnomocnencom. Ide o najzávažnejšie 

prípady a táto služba vyžaduje výjazdy a zasahovanie odborníkov PON v priestoroch mimo 

poradní – na polícii, súdoch a inde v teréne (často mimo sídiel poradní) čím je aj finančne 

nákladná. V indikovaných prípadoch bola poskytovaná alebo sprostredkovaná dlhodobá 

psychologická alebo psychiatrická starostlivosť a psychoterapia  (prípady znásilnenia, 

sexuálneho násilia a pohlavného zneužívania). 
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HOSPODÁRENIE 

 

 

Štruktúra výnosov a nákladov v roku 2012 EUR 

Dotácia zo ŠR 0 

Dotácie samosprávnych krajov 2 506 

Príspevky iných organizácií 0 

Dary PO a FO 733 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 042 

Úroky 0 

Ostatné výnosy  2 129 

Výnosy celkom 6 410 

Materiálové náklady 35 

Nakupované služby 22 618 

Cestovné náklady 0 

Mzdové náklady a odvody 0 

Zákonné soc. a zdrav. poistenie  0 

Zákonné sociálne náklady  0 

Ostatné náklady 613 

Odpisy  0 

Členské príspevky 0 

Náklady celkom 23 266 

 

 

 

 

 

 

LINKA POMOCI OBETIAM 

  

Zo Slovenska: 0850 111 321  Zo zahraničia: +421 944 254 459  

 

 

KOREŠPONDENCIA  

 

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

 

Sídlo: Sabinovská 9, Bratislava, Slovensko     IČO: 31795382  DIČ: 2021454798 

 

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu: 4010114018 / 3100 

 

www.pomocobetiam.sk 

 


