
 

 

 

 

 

Služby pre obete v Slovenskej republike 

ako model interdisciplinárnej a multiprofesnej spolupráce 

 

Tradične je 22. február Európskym dňom obetí zločinu. Je to špecifická kategória klientov,  
pri ktorej sa snažíme postupne posúvať uhol pohľadu najmä v trestno-právnom chápaní 
z jednoduchého označenia „ poškodeného“,  ktorý si môže uplatňovať nárok na odškodnenie, 
na komplexnejšie vnímanie – človeka, ktorý utrpel trestným činom okrem možnej 
ekonomickej, fyzickej aj psychickú, emocionálnu či sociálnu ujmu. Preto aj motto 
pomáhajúcich profesií v práci s obeťami z nášho pohľadu je:  

 
„Obete trestných činov potrebujú uznanie, ochranu, informácie a odškodnenie“ 

 
Takto sa snažíme nastavovať ponuku poradenskej práce vrátane ponúkaných služieb 
klientom – obetiam trestných činov v OZ Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia. 
Ako v našich podmienkach úplne novú službu sme začali budovať systém pomoci  obetiam 
v roku 1996 v rámci projektu PHARE – LIEN. V septembri 1997 vznikla prvá poradňa pre 
obete trestných činov v Bratislave, v roku 1999 občianske združenie PON  a v roku 2000 
našu organizáciu prijali do Európskeho fóra služieb obetiam. Od roku 2001 sme otvorili 
poradne v ďalších krajských mestách na Slovensku spolu s celoštátnou telefonickou Linkou 
pomoci.  
 
PON ponúka právne, psychologické a sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov na 
konania, príp. právne zastupovanie klientov, sprostredkovanie krízovej intervencie 
a ubytovania.  V poradni sa s klientom stretáva poradenský tím – psychológ a právnik alebo 
sociálny pracovník a právnik.  Toto zloženie poradcov môže byť pri prvej konzultácií pre 
klienta zaťažujúce – ak má svoj problém verbalizovať pred dvomi ľuďmi, na druhej strane 
odpadá možnosť traumatizácie klienta opakovaným prerozprávaním svojej situácie postupne 
viacerým odborníkom. Ak v poradni pracuje viacero poradenských tímov, klient pri 
opakovaných stretnutiach sa stretáva s tými istými poradcami. Všetci pracovníci PON – VSS 
dodržiavajú vo svojej práci Hodnoty a štandardy, o ktorých je klient informovaný v úvode 
stretnutia, čo podporuje prostredie istoty, bezpečia a dôvery, ako základu poradenskej práce. 
 



„ Hodnoty a štandardy služieb pomoci obetiam“: 
 

 Dôvernosť 
 Nehodnotiaci prístup 
 Nedirektívnosť 
 Bezplatnosť 
 Nezávislosť 
 Rovnaká dostupnosť 

 
Dôvernosť – Žiadna informácia klienta, ktorú dal pracovníkovi poradne PON alebo 
informácia o klientovi samotnom nesmie byť podaná inej osobe alebo inštitúcií bez 
výslovného písomného súhlasu obete. V prípadoch prezentujúcich prácu PON musia byť 
údaje zmenené, aby nebolo možné identifikovať klienta ani parciálnymi údajmi. Výnimkou sú 
informácie o suicidálnom správaní klienta alebo o život a zdravie ohrozujúcich tendenciách 
klienta k okoliu. Dôvernosť informácií neznamená ich absolútne utajenie – keď obeť 
informuje poradcu informuje dané pracovisko, aby bola v prípade potreby možná 
zastupiteľnosť poradcov počas trvania poradenského procesu a následná prípadová 
supervízia.  
Záznamové hárky z konzultácií sú vedené a zaobchádza sa s nimi v zmysle Z.č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov ako vyplýva zo zmien a doplnení niektorých zákonov. 
 
Nehodnotiaci prístup 
Nemôžeme posudzovať „spoluzodpovednosť“ , vyjadrovať príp. nesúhlas so správaním 
a životným štýlom klienta. Takéto správanie smeruje k posilňovaniu bezmocnosti 
a sebaobviňovaniu klienta. Nemôžeme ani hodnotiť či klient z právneho hľadiska obeťou je 
alebo nie je. Dôležité je jeho subjektívne vnímanie situácie – stranné poradenstvo. Tímová 
supervízia pracuje s uvedomovaním si vlastných predsudkov u poradcov, aby sa tak mohli 
vyhnúť chybnému vedeniu a uzáverom v poradenskom procese. 
 
Nedirektívnosť 
Nepreberáme zodpovednosť za rozhodovanie klienta poučovaním, čo má a čo nemá robiť so 
spôsobom života, alebo ho nútiť robiť veci, s ktorými sa nestotožňuje. Pre človeka, ktorý sa 
stal obeťou je dôležité, aby opätovne získaval pocit kontroly nad sebou i nad reflektovanou 
prežitou situáciou. Môžeme poskytovať iné „nástroje“ (informácie, pochopenie, podporu, 
možnosť vyrozprávať sa...) spôsobom, pri ktorom má obeť čo najväčšiu možnú mieru 
kontroly. 
 
Bezplatnosť 
Pre klientov sú poskytované služby a  poradenstvo bezplatné. Akékoľvek dary alebo 
príspevky smerujú organizácii ako celku a nie individuálnym pracovníkom. 
 
Nezávislosť 
Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia je nezávislá od ostatných organizácií, 
inštitúcií, vládnych a mimovládnych zoskupení. Pracovníci PON v práci s klientom nemôžu 
prezentovať svoje politické, spoločenské a osobné presvedčenia. 
 
Rovnaká dostupnosť 
Služby a poradenstvo poskytujeme všetkým klientom, ktorí nesmú byť diskriminovaní na 
základe pohlavia, sexuality, rasovej príslušnosti, sociálneho statusu, hendikepu alebo na 
subjektívnom prežívaní závažnosti problému poradcom. 
 
 



Pri sprevádzaní klienta na konania súdov, polície, úradov..., môže zmierňovať reťazový efekt 
pôsobenia trestného činu na obeť ( traumatizácia, pocity viny a následné obavy z opakovanej 
viktimizácie, pocit ohrozenia v okolí ). Každý z uvedených faktorov klient subjektívne prežíva 
v rôznej intenzite a dĺžke, no univerzálne môžeme povedať, že výrazne ovplyvňujú pokles 
motivácie k zotavovaniu. Preto táto forma emočnej pomoci a podpory je nezastupiteľná. 
 
 
Poradca - konzultant telefonickej Linky pomoci (0850/111 321) 
Konzultant Linky pomoci, plní dva hlavné cele. Prvým je poskytovanie krízového poradenstva 
a sprostredkovanie krízovej intervencie volajúcim klientom. Náročná je najmä schopnosť 
niekedy presne porozumieť a verifikovať očakávania klienta a ponúknuť mu možnosti 
okamžitej intervencie. 
 
Druhý cieľ je sprostredkovanie informácií o dostupnosti služieb pre obete v jednotlivých 
regiónoch Slovenska. V prevencii obchodovania s ľuďmi zas informácie o agentúrach 
sprostredkúvajúcich prácu za úhradu a prácu v zahraničí – vlastniacich povolenie Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny, kontakty na zastupiteľské orgány SR, políciu, nemocnice, 
pomáhajúce organizácie. 
 
 
 
V úvode príspevku sme uviedli zásady našej pomoci klientom: 
 

„Obete trestných činov potrebujú uznanie, ochranu, informácie a odškodnenie“ 
 

 
V našej práci sa ho  snažíme napĺňať hlavne kvalitatívne, aby všetky formy pomoci boli 
profesionálne s výraznou empatiou k prežívaniu, potrebám a očakávaniam  klientov. 
 
 
 
        PhDr. Miroslav Nosál 

              riaditeľ PON 


