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TELEVÍZNE REALITY ŠOU
AKO FORMA KOMUNIKÁCIE?
Organizácie zaoberajúce sa prevenciou kriminality - medzi ne
samozrejme patrí aj PON - robia v‰etko pre to, aby bol obãan,
pokiaº je to moÏné, ão najlep‰ie chránen˘ pred násilím akéhokoºvek druhu. Ak uÏ násilie na Àom spáchané bolo, chcú mu pomáhaÈ v procese trestného konania, ãi uÏ na úrovni právnej, alebo psychologickej. Toto v‰etko je ‰tandardné a potrebné.
LenÏe...!
Hora snaÏenia je determinovaná aj slovensk˘m masmediálnym
prostredím, ktoré sa nachádza v stave marazmu. V tlaãen˘ch aj
elektronick˘ch médiách prevaÏujú povrchnosti nad hºadaním
pravdy, za osobnosti sú ãasto vydávané tzv. celebrity, no najväã‰ím problémom je skryté aj otvorené násilie, prezentované aj
v televíznych reality ‰ou. Aj tu by sa v‰ak zi‰lo oznaãenie takzvané, pretoÏe s realitou to ãasto nemá ale vôbec niã spoloãné.
Pre zv˘‰enie sledovanosti sú inkriminované televízie ochotné
urobiÈ ãokoºvek a kedykoºvek. Dokonca v ãase pred dvadsiatou
druhou hodinou veãer. Komunita zväã‰a mlad˘ch ºudí predvádza
vo vile vzájomnú komunikáciu na úrovni adolescentov zo sociálne a najmä kultúrne najslab‰ích skupín obyvateºstva. Nielen obsahom, ale aj formou. Diskusie a hádky so slabou slovnou zásobou, ale zato predvádzané s mnoÏstvom - síce „vypípan˘ch“ vulgarizmov sú moderátorom relácie prezentované ako súboj,
ktor˘ by mal patriÈ k v˘bave kaÏdého slu‰ného ãloveka, ktor˘ Ïije a pracuje s in˘mi ºuìmi. A tu je skryt˘ zásadn˘ problém. Celé
to povrchné, sexuálnymi scénami vy‰perkované a televíznymi

tvorcami manipulované predstavenie je divákom vnucované ako
zábava hodná nasledovania a príkladu. Ak s t˘m má v‰ak problém dospel˘ ãlovek, ão potom mlad˘, ãi dieÈa?
V slovenskej pospolitosti boli a sú zaznamenané prípady, kedy
sa maloleté deti snaÏili napodobÀovaÈ „idoly“ z reality ‰ou rôznymi sexuálnymi scénami a vzájomn˘m nadávaním si, len tak, bez
zjavnej príãiny a prirodzenej vnútornej potreby. Mechanické napodobÀovanie hier dospel˘ch jedincov, prezentované televíziami
ako norma. A v˘sledok?
Ten môÏe byÈ pre spoloãenské prostredie zniãujúci. Ak televízie dávajú za príklad súloÏiaci pár v sprche ãi na záchode, striedanie partnerov, nadávky, vyhadzovanie niekoho z komunity pre
jeho tzv. nedostatky, ão potom môÏeme oãakávaÈ od skutoãnej
reality ‰ou zvanej Ïivot? Doãkáme sa ãias, kedy bude kriminálne
prostredie plné detí odchovan˘ch na pochybnej zábave?
Zábavn˘ priemysel je potrebn˘ a mal by ostaÈ slobodn˘m.
Takmer nepretrÏité prezentovanie násiln˘ch, erotick˘ch a pornografick˘ch zobrazení má so slobodou v˘beru máloão spoloãné.
V hlavnom a dokonca tieÏ v neskor‰om vysielacom ãase sú nebezpeãné pre zdrav˘ v˘voj jedinca. V danej súvislosti sa zamyslime nad t˘m, o koºko viac nás v budúcnosti budú stáÈ náklady
na väznice, zariadenia pre sociálne neadaptabilnú mládeÏ, súdy
a pomoc a od‰kodnenie obetí násilia. Televízia má totiÏ skutoãne magickú moc. Najmä ak nahradzuje rodiãovskú vychovu...
Martin ·kopec
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prečítali sme

AJ SLUŠNÝ
ČLOVEK SA
MÔŽE STAŤ
BEZOHĽADNÝM
Americk˘ psychológ Philip G.
Zimbardo, ktor˘ na Stanfordovej univerzite v USA vedie Centrum pre ‰túdium psychológie terorizmu sa v roku 1971 preslávil standfordsk˘m väzensk˘m experimentom.
O ão i‰lo?
Boli

vybraní psychicky aj fyzicky zdraví univerzitní ‰tudenti, priãom agresívni jedinci boli
z experimentu vylúãení. Títo mladí ºudia
boli následne Ïrebom rozdelení na dozorcov a väzÀov. Po dvoch dÀoch sa dozorcovia zaãali správaÈ agresívne - uráÏali
väzÀov, poniÏovali ich, dávali im vrecia
cez hlavy a odoberali im ‰aty. Zakrátko
zaãali väzni rebelovaÈ a dozorcovia ich
zaãali vnímaÈ ako nebezpeãné zvieratá a
nie ako univerzitn˘ch kolegov. Experiment
bol po ‰iestich dÀoch zastaven˘. Sám
Zimbardo skon‰tatoval, Ïe experiment
prítomní psychológovia poãas jeho konania prestali vnímaÈ ako pokus.
Experiment je dôkazom toho, Ïe hranica medzi násilím a nenásilím môÏe byÈ
veºmi tenká. Násilia sa za ist˘ch okolností môÏeme doãkaÈ aj zo strany inak slu‰n˘ch ºudí. Práve „vhodné“ podmienky a
okolnosti v nich dokáÏu na‰tartovaÈ konanie búrajúce tie lep‰ie ºudské hodnoty
a vzÈahy. Akiste sa nejeden z nás stal
svedkom, keì bol ná‰ dobr˘ kolega v
práci pov˘‰en˘. Následne sa zaãal správaÈ ku kolegom - podriaden˘m arogantne
a pov˘‰enecky. Neraz sa dopustil aj ‰ikanovania. âosi podobné zaÏívali vojaci na
základnej vojenskej sluÏbe, keì ich sluÏobne star‰í vojaci ‰ikanovali. Alebo
príklad e‰te beÏnej‰í.
Jeden z manÏelov si
manÏelstvo vysvetºuje ako moÏnosÈ
ovládaÈ a manipulovaÈ toho druhého. Dovoºuje si
k partnerovi niekedy aj to, ãoho
bolo popísané v
experimente.
Zbavuje ho intimity a
ºudskej dôstojnosti. Toto násilie nemá za cieº
získaÈ materiálne v˘hody.
Je to násilie
pre
násilie.
Páchateºa
vzru‰uje ubliÏovanie.
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Keì ubliÏuje slab‰iemu, alebo podriadenému, akoby zabíjal slabosÈ v sebe. Je to
teda zároveÀ aj akási kompenzácia komplexov menejcennosti. Násilie slúÏi ako
ventil, dáva pocit moci. Moc sa tak stáva
pre jedinca momentom, od ktorého odvíja svoju existenciu vo vzÈahu ku partnerovi, alebo k osobám v komunite. Partner
sa v oãiach „slu‰ného“ násilníka stáva
podrobenou bytosÈou.
Zimbardov experiment by zrejme v‰ade
na svete dopadol rovnako ako v USA. ªudia sa nerodia slu‰n˘mi, ani neslu‰n˘mi.
Modeluje ich prostredie a príleÏitosÈ na
páchanie násilia. Tá príleÏitosÈ je v‰ak bohuÏiaº ãasto poruke. Zimbardo sa domnieva, Ïe vo „vhodne“ nastavenom
prostredí by sa tyranom mohla staÈ väã‰ina z nás. Podºa neho je ãlovek fascinovan˘ temnou stránkou ºudskej prirodzenosti.
Tieto my‰lienky v‰ak nepredkladáme ãitateºovi ako pravidlo. Temná stránka je
predsa vyvaÏovaná stránkou svetlou.
Uvedené sme predostreli ako zaujímav˘
pohºad na fenomén zvan˘ násilie.
Modelovanie prostredia je vlastne aj modelovaním du‰e ãloveka. Urobme skôr
v‰etko preto, aby prostredie, v ktorom Ïijeme, vytváralo vhodné podmienky na
znesiteºn˘ Ïivot, v lep‰om prípade Ïivot
radostn˘.
Kto je Philip G. Zimbardo? Narodil sa
talianskym rodičom v newyorskej štvrti
Bronxu. Zviditeľnil sa už spomínaným
stanfordskym experimentom, v ktorom
dokazoval, že aj slušní ľudia sa za istých
okolností môžu stať bezohľadnými. V roku 2002 bol prezidentom Americkej asociácie psychológov. V súčasnosti
prednáša na Stanfordovej univerzite,
kde vedie centrum pre štúdium psychológie terorizmu. Má 72 rokov a žije v San
Francisku.
Podºa ãlánku: „KaÏd˘ se mÛÏe stát tyranem“, T¯DEN, XII, 2005, ãíslo 42,
spracoval M. ·kopec
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rozhovor s ministrom

Š TÁT N E M Ô Ž E O D S T R Á N I Ť
BOLESŤ A UTRPENIE OBETÍ,

ALE MÔŽE ZMIERNIŤ ICH ŠKODU
Rozhovor s Danielom Lip‰icom,
ministrom spravodlivosti SR.
„V minulom roku bolo na Slovensku spáchaných 13 781 násilných trestných činov. Za každým z týchto čísel je obrovská
bolesť, utrpenie a príbeh strateného pocitu bezpečia, napriek
tomu sú práva obetí často na okraji záujmu našej trestnej justície. Nie je to správne, nie je to spravodlivé a musí sa to zmeniť.“ Musíme priznať, že tieto vaše slová by sme pred pár rokmi považovali za sen, prinajlepšom za akademickú proklamáciu. Vy ste však dokázali zmeniť podmienky trestnej legislatívy
SR, ktoré sľubujú zlepšiť postavenie obetí a ochranu ich práv v
procese trestného konania. V čom predovšetkým?
Tak ako ochraÀujeme práva páchateºov trestn˘ch ãinov, musíme s e‰te väã‰ím dôrazom ochraÀovaÈ práva obetí trestn˘ch ãinov. V tomto smere idú aj nové trestné kódexy. Roz‰írili sme hranice nutnej obrany, zaviedli sme novú okolnosÈ vyluãujúcu protiprávnosÈ - oprávnené pouÏitie zbrane
vo vlastnom obydlí,
umoÏnili sme, aby
nárok na náhradu
‰kody
po‰kodeného mohol byÈ zaisten˘ aj na majetku
právnickej osoby,
ak by bol trestn˘ ãin
spáchan˘ v jej prospech. Zaviedli sme
moÏnosÈ po‰kodeného ÏiadaÈ, aby
mu bolo oznámené
prepustenie obvineného z väzby, alebo
odsúdeného z v˘konu trestu.
z Nedávno Vláda
SR schválila návrh
zákona o odškodňovaní obetí trestnych činov. Predpokladá sa, že odškodné
bude platiť hlavne páchateľ. Podľa nás je však za ujmu, ktorá
sa trestným činom stala obetiam, zodpovedný aj štát a obete
trestných činov by mali mať nárok na odškodnenie ako od páchateľa, tak aj od štátu. Čo vy na to?
Som presvedãen˘ o tom, Ïe obete trestn˘ch ãinov majú právo na od‰kodnenie. Aj preto som do vlády predloÏil návrh zákona o od‰kodÀovaní osôb po‰koden˘ch násiln˘mi trestn˘mi ãinmi. V prvom rade plynie obeti nárok na od‰kodnenie od páchateºa násilného trestného ãinu. V prípade, Ïe tento nie je známy,
preberá zodpovednosÈ za od‰kodnenie obete ‰tát. Návrh zákona upravuje jednorázové finanãné od‰kodnenie osôb, ktor˘m
bola v dôsledku úmyseln˘ch násiln˘ch trestn˘ch ãinov spôsobená ujma na zdraví. Ujmou na zdraví sa pre úãely tohto návrhu zákona rozumie ublíÏenie na zdraví, ÈaÏká ujma na zdraví, smrÈ,
znásilnenie, sexuálne násilie a sexuálne zneuÏívanie spôsobené
trestn˘m ãinom spáchan˘m treÈou osobou. Na od‰kodnenie bude právny nárok. V˘‰ka od‰kodnenia je stanovená do 350 000
Sk, pri smrteºnom následku je to 350 000 Sk. MoÏnosti ‰tátu sú
obmedzené. ·tát nemôÏe odstrániÈ bolesÈ a utrpenie spôsobené násiln˘m zloãinom, môÏe ale postaviÈ páchateºov pred súd a
môÏe pomôcÈ zmierniÈ finanãné náklady, ktoré obete trestn˘ch
ãinov, alebo ich pozostalí majú.
z Podľa dokumentov Európskej únie majú štáty aj povinnosť
z
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zabezpečiť bezplatné služby pre obete trestných činov. Túto
povinnosť si u nás štát plní zatiaľ iba čiastočne a najmä nesystémovo. Dočkáme sa zmeny?
Novelou Trestného poriadku, ktoré nadobudla úãinnosÈ minul˘ rok sme presadili ustanovenie, podºa ktorého po‰koden˘, ktor˘ si uplatÀuje nárok na náhradu ‰kody a preukáÏe, Ïe nemá dostatoãné prostriedky, aby uhradil náklady s t˘m spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O ustanovení zástupcu rozhodne aj bez návrhu v prípravnom konaní po vznesení obvinenia prokurátor a v konaní pred súdom predseda senátu. Okrem iného MS SR v spolupráci s Radou vlády pre prevenciu kriminality a Medzinárodn˘m
úradom pre práva detí distribuovalo na v‰etky súdy informaãnú
broÏúru pod názvom „SpravodlivosÈ pre obete trestn˘ch ãinov".
Na‰ím cieºom je aj naìalej vytváraÈ také legislatívne prostredie,
ktoré bude zabezpeãovaÈ pomoc obetiam trestn˘ch ãinov. Aj
naìalej máme ambíciu aktívne sa zapájaÈ do projektov, ktoré budú osvetou pre obete trestn˘ch ãinov.
z Prečo ani nové trestné kódexy nepoznajú obete, ale iba poškodených trestnými činmi? Vy sám pritom o obetiach hovoríte a podľa nás aj týmto pomenovaním vyjadrujete, že uznávate ich situáciu.
V na‰om právnom poriadku je zauÏívané oznaãenie „po‰koden˘". Osobu po‰kodeného formuluje aj nov˘ Trestn˘ poriadok.
Oznaãenie „obeÈ",
teda victim, je
skôr súãasÈou angloamerického
právneho poriadku.
z Vaše ministerstvo a naša organizácia spolupracovali pri spoločnom vzdelávaní
policajtov, prokurátorov, sudcov a
pracovníkov poskytujúcich pomoc
obetiam.
Podľa nás je to
forma, ktorá frekventantom uľahčuje pochopenie situácie obetí a
ostatných profesionálov, ktorí s
nimi pracujú. Aký
je váš názor?
Vítame a plne
podporujeme akékoºvek
formy
vzdelávania t˘ch
pracovníkov, ktorí
poskytujú pomoc obetiam trestn˘ch ãinov.
z Do konca volebného obdobia zostáva desať mesiacov. Čo by
ste v danom čase ako minister ešte chceli pre občanov urobiť?
Predov‰etk˘m v parlamente úspe‰ne presadiÈ schválenie návrhu zákona o od‰kodÀovaní obetí násiln˘ch trestn˘ch ãinov. Do
konca volebného obdobia sa budem snaÏiÈ, aby schválené zákony boli ão najlep‰ie implementované do praxe. Ide najmä o nov˘ Trestn˘ zákon a Trestn˘ poriadok, ale aj nov˘ zákon o poskytovaní bezplatnej právnej pomoci a iné.
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projekt ASTREIA

N a S l o v e n s k u j e t o (aj) t a k t o , alebo
N A Z A Č I AT K U N E B O L O N I Č
Na zaãiatku treba azda povedaÈ, Ïe ãinnosti a organizácie verejnosÈou aj or- kurátori, sudcovia, pracovníci pomoci opred rokom 1989 sa u nás vôbec neho- gánmi ‰tátu. V˘razom toho bolo aj pozva- betiam, pozvaní boli aj univerzitní uãitelia).
vorilo o ºudsk˘ch právach a nemali sme nie pre riaditeºku PON, aby sa stala ãlen- ZároveÀ prebiehali práce rezortu spravodani potuchy o hnutiach na pomoc obe- kou Rady vlády SR pre prevenciu krimina- livosti na reforme súdnictva a následn˘ letiam trestn˘ch ãinov. MoÏno je symbolic- lity, kde od roku 1999 pôsobí dodnes. gislatívny proces vo vláde a parlamente.
ké, Ïe k zásadnej politickej zmene u nás Cítili sme aj pozitívny postoj policajtov a
Na zaãiatku roka 2005, skôr, ako sme
pri‰lo v tom istom roku, keì bolo zaloÏe- vy‰etrovateºov, s ktor˘mi sme prichádzali realizovali multidisciplinárne kurzy, uskuné Európske fórum sluÏieb obetiam. do kontaktu pri sprevádzaní na‰ich klien- toãnili sa 2 ‰kolenia v rámci organizácie
Európske fórum vzniklo na základe dlh˘ch tov, alebo pri rôznych ‰koleniach a semi- PON - na západe a na v˘chode krajiny, teskúseností z ochrany práv obetí a praxe nároch. Veºmi dlho sme v‰ak zo strany re- da v Bratislave a v Pre‰ove. Treba povenárodn˘ch organizácií poskytujúcich sluÏ- zortu spravodlivosti cítili síce priateºsk˘ a daÈ, Ïe znalosÈ medzinárodn˘ch dokuby pre obete v krajinách západn˘ch de- sympatizujúci postoj i pomoc pri rie‰ení mentov, ktoré sa t˘kajú obetí (OSN, Rada
mokracií. My sme u nás zaãínali nielen z ãiastkov˘ch problémov, stále sa nám v‰ak Európy, EFVS a EÚ) patria k „povinnému
nuly, ale z mínusu.
zdalo, Ïe problematika a problémy obetí ãítaniu" pracovníkov PON a ich prezentáBolo prirodzené, Ïe po 40 rokoch ko- tu nerezonujú. Zmena pri‰la (ako to u nás cia je súãasÈou na‰ich základn˘ch kurzov.
munistickej totality sa medzi prv˘mi té- ãasto b˘va) r˘chlo a dosÈ prekvapujúco v Napriek tomu úãastníci ocenili to, Ïe v˘klad
mou dÀa stala u nás ochrana práv ºudí ostatn˘ch troch rokoch. Najprv bol prijat˘ t˘chto dokumentov poãuli z úst zástupkystíhan˘ch a odsúden˘ch síce podºa záko- komplex noviel viacer˘ch zastaran˘ch ne organizácie a krajiny, ktorá sa o pokrok
na, ale nespravodlivo. Téma
v tejto oblasti najviac priãinila
sa prirodzene roz‰írila na aÏ
(Asociácia na pomoc obetiam úzkostlivé sledovanie re‰pektoPortugalsko).
vania ºudsk˘ch práv páchateºov
Tri dvojdÀové kurzy boli usporia(aj skutoãn˘ch) trestn˘ch ãidané v spolupráci s Justiãnou anov. Tak sa stalo, Ïe sme v prkadémiou v In‰titúte vzdelávania
v˘ch rokoch po neÏnej revolúMinisterstva spravodlivosti v
cii zaznamenali vych˘lenie kyOm‰ení v septembri 2005.
vadla trochu viac na jednu
Zúãastnili sa na nich sudcovia,
stranu (páchateºov). Obete
prokurátori, policajti, vy‰etrovatetrestn˘ch ãinov, ich práva a
lia, pedagógovia právnick˘ch fapostavenie boli stále neznákúlt a pracovníci PON. Prvú ãasÈ
me. V˘razom takejto situácie
kaÏdého kurzu viedla Faye Farr
je hádam aj skutoãnosÈ, Ïe aÏ
(Portugalsko) a téma sa t˘kala eudodnes na‰e trestné právo
rópskej legislatívy v oblasti postanepozná pojem „obeÈ" a povenia a práv obetí. Druhá ãasÈ
uÏíva oznaãenie „po‰koden˘ Zºava:
kurzov bola venovaná implemenD. Lip‰ic - minister spravodlivosti SR
trestn˘m ãinom".
tácii európskych noriem do sloA. Bezou‰ková - Bíl˘ kruh bezpeãí âR, J. ·ípo‰ová - PON SR
E‰te v podmienkach federál- Faye Farr - APAV Portugalsko, S. GaÀa - MS SR
venskej legislatívy, postaveniu a
neho âesko - Slovenska zaãaprávam obetí na Slovensku podºa
la tému obetí rozvíjaÈ v Prahe skupina o- právnych kódexov, zameran˘ najmä na nov˘ch trestn˘ch kódexov platn˘ch od 1.
kolo Petry Vitou‰ovej, ktorá zaloÏila mi- problematiku domáceho násilia. Tieto no- januára 2006 a otázkam súvisiacim s prámovládnu organizáciu na pomoc obetiam vely postupne vstupovali do platnosti od vami obetí pred Európskym súdom pre
trestnej ãinnosti s názvom Bíl˘ kruh bez- septembra 2002 do januára 2003. Stále ºudské práva. Ich lektormi boli pracovníci
peãí. Skôr, ako staãila svoju ãinnosÈ roz‰í- sme v‰ak cítili, Ïe nie sú rie‰ené základné Ministerstva spravodlivosti (Dagmar
riÈ, federálny ‰tát sa rozpadol a nová or- otázky práv a postavenia obetí. Fillová, ·tefan Minárik, Kristína âahojová,
ganizácia bola obmedzená na územie Opakovane sme sa doÏadovali implemen- Marica Piro‰íková) a PON (Jana ·ípo‰oâeskej republiky. Predsa v‰ak jej posol- tácie európskych dokumentov (Rámcové vá). ZaslúÏen˘ záujem zakaÏd˘m vzbudila
stvo doletelo aj do Bratislavy a oslovilo rozhodnutie o postavení obetí v trestnom najmä ãasÈ venovaná nov˘m trestn˘m kónás. Bolo to v roku 1996 a t˘m poslom konaní z roku 2001 a Smernica o od‰- dexom kvôli téme samej, ale aj vìaka vybola niekdaj‰ia ministerka práce a sociál- kodÀovaní obetí z roku 2004) a realizácie sokej profesionálnej úrovni a osobnej annych vecí Helena Woleková, ktorú strhujú- záverov misie expertov EÚ z roku 2002. gaÏovanosti JUDr. Minárika.
ce rozprávanie Petry Vitou‰ovej nenecha- Postupne sa podarilo presadiÈ viaceré úpraKurzy boli zaujímavé svojím obsahom a
lo ºahostajnou. A tak sme zaãali. V roku vy, ktoré zlep‰ili pozíciu obetí (trestn˘ po- obohacujúce svojou formou. Profesionáli
1997 sme sa ako pozorovatelia prv˘ raz riadok - ustanovenie o moÏnosti organizá- rôznych odborov mohli prezentovaÈ a prezúãastnili Konferencie EFVS v Budape‰ti, cií na pomoc po‰koden˘ch vystupovaÈ dov‰etk˘m spoznaÈ problematiku, s ktozakrátko sme otvorili prvú poradÀu v ako splnomocnenec po‰kodeného, ãi o rou denne pracujú, z in˘ch uhlov a pohºaBratislave a po dvoch rokoch sme zaloÏili povinnosti polície informovaÈ obete o moÏ- dov, predov‰etk˘m z hºadiska postavenia
mimovládnu neziskovú organizáciu nostiach vyuÏiÈ sluÏby pre obete s adresa- a preÏívania t˘ch, ktor˘ch sa trestné ãiny
Pomoc obetiam násilia. Veºmi r˘chlo sme mi konkrétnych organizácií, platné od 31. dot˘kajú najviac - ich obetí. ZástupkyÀa
získali uznanie od verejnosti, ‰tátu i sa- 7. 2004).
Justiãnej akadémie a vedúca kurzov
motného Európskeho fóra, ktoré nás v roZaãiatkom roka 2004 sme ponúkli mi- JUDr. SoÀa Smolová na úvod vyslovila Ïeku 2000 prijalo za svojho riadneho ãlena.
nisterstvu spravodlivosti usporiadanie ‰ko- lanie „napraviÈ to, ão sa stalo - v trestnom
V súãasnosti predstavuje na‰a orga- lenia zameraného na implementáciu eu- konaní sme zabudli na t˘ch, kvôli ktor˘m
nizácia s dvojjazyãn˘m názvom POMOC rópskych dokumentov do slovenského sme tu a bez ktor˘ch by ani trestné konaOBETIAM NÁSILIA - VICTIM SUPPORT práva a právnej i spoloãenskej praxe. nie nebolo, zabudli sme na obete. To sa
SLOVAKIA sieÈ 9 regionálnych poradní, Veºk˘m prínosom je, Ïe i‰lo o multidiscip- musí zmeniÈ."
centrum krízového ubytovania pre obete linárne vzdelávanie profesionálov, ktorí
Verím, Ïe na‰e kurzy k tomu prispeli a
domáceho násilia a celoslovenskú telefo- pracujú s obeÈami trestn˘ch ãinov v rôz- môÏu znamenaÈ pre postavenie obetí na
nickú Linku pomoci.
nych fázach trestného konania a v rôz- Slovensku nov˘ zaãiatok.
Spomenuli sme ústretové prijatie na‰ej nych rolách (policajti, vy‰etrovatelia, pro-
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opýtali sme sa
Antona SRHOLCA ,

katolíckeho kÀaza, zakladateºa útulku pre bezdomovcov RESOTY
a ãlena Konfederácie politick˘ch väzÀov

P O L Í C I A ST O J Í NA ST R A N E O B Č A NA
V predchádzajúcom reÏime ste boli
perzekvovan˘, ba dokonca aj väznen˘.
V tom ãase vládli krajine kriminálnici.
Ako v danej súvislosti hodnotíte vyjadrenia niektor˘ch súãasn˘ch politikov o
tom, Ïe dnes neÏijeme v právnom ‰táte?
z Právo demokratického ‰tátu, ak˘m
Slovensko je, sa nedá porovnaÈ s právom,
ktoré jestvovalo v komunistickom reÏime.
Pred rokom 1989 vládlo bezprávie a ºud-

kaÏd˘ in˘ obãan. Na rozdiel od minulosti
sa obeÈ môÏe dovolávaÈ skutoãnej spravodlivosti. Polícia a v˘konná moc tohto ‰tátu stojí na strane obãana. Okrem toho sa
u nás rodí solidárnosÈ ºudí s obeÈami, súcitia s nimi a sú ochotní im pomáhaÈ. Teror
a násilie, ktorého sme svedkami v‰ade na
svete, uÏ nemá slobodnú ruku. Îije na
pokraji spoloãnosti a parazituje na demokratickom systéme.

r˘ch mnohí vyrástli v komunistickom reÏime a to na nich zanechalo stopy.
Trestajúcu ruku je treba viesÈ k tomu, aby
bola tieÏ spravodlivá. Môj názor na políciu
je nasledujúci. K páchateºom nemôÏe byÈ
materská a jemná. Ak by taká bola, zaãali
by ju zneuÏívaÈ ºudia, ktorí zneuÏívajú slobodu. Hovorím o oblasti tvrdosti a spravodlivosti, smerujúcej k dobru a pravde.
Vediete útulok pre bezdomovcov a ºudí, ktorí sa ne‰Èastnou zhodou
okolností ocitli v nezávideniahodnej Ïivotnej situácií. Aké prípady, respektíve
osudy prevaÏujú?
z Útulok pre bezdomovcov v Podunajsk˘ch
Biskupiciach má názov Resoty a pôsobia
v Àom dve resocializaãné komunity.
Jednu tvoria doãasní náv‰tevníci - tzv.
ambulantní. T˘m je poskytnutá nevyhnutná pomoc, ako napríklad hygiena, o‰etrenie a podanie jedla. Po niekoºk˘ch hodinách útulok opú‰Èajú. Druhá komunita je
zloÏená zo zhruba ‰esÈdesiatich muÏov. V
útulku byvajú, ale musia sa podriadiÈ urãit˘m pravidlám. Majú povinnosÈ hºadaÈ si
prácu, alebo do práce chodiÈ. Za ubytovanie platia osemdesiat korún na deÀ.
Majú zabezpeãenú stravu a o‰etrenie. V
útulku prevaÏujú obete alkoholu a nesprávneho rie‰enia krízovych Ïivotn˘ch situácií. Máme tam aj ºudí, ktorí pri‰li z v˘konu trestu, alebo niekdaj‰ích drogovo
závisl˘ch.

ská bytosÈ nemala nijakú hodnotu.
Existovalo právo tvrdej ruky, robotníckej
triedy, právo mocn˘ch a totalita, ktorá likvidovala ºudí. Ten, kto by ale chcel porovnávaÈ v˘sledky právneho ‰tátu dnes a v
minulosti, nech sa ide pozrieÈ k pomníku
pod Devín, kde sú napísané mená ‰tyristo
ºudí, zastrelen˘ch na hranici len preto, lebo chceli ísÈ do slobodnej krajiny, keìÏe
neboli spokojní s právom v tomto ‰táte.

Na akej úrovni je podºa vás prístup polície k obeti trestného ãinu v procese
vy‰etrovania?
z Za posledn˘ch ‰estnásÈ rokov som sa
nestal obeÈou trestného ãinu, takÏe na túto otázku neviem presne odpovedaÈ, no
chcem dodaÈ, Ïe aj polícia má zaiste svo-

Boli obete predchádzajúceho politického systému dostatoãne od‰kodnené, ãi uÏ morálne, alebo finanãne?
z Násilie, ktoré bolo páchané v komunistickom reÏime, sa od‰kodniÈ nedá. V‰etko
je to iba v symbolickej rovine. Naviac
väã‰ina obetí byvalého systému buì uÏ
zomrela a tí, ão zostali, sa o od‰kodnenie
neuchádzajú. Samotné od‰kodnenie v‰ak
osobne nepovaÏujem za aÏ tak dôleÏité.
Oveºa podstatnej‰ie je, Ïe ºudia, ktorí bojovali za slobodu, dosiahli svoj cieº a my tu
v súãasnosti slobodu máme a môÏeme
sa z nej te‰iÈ. Vízia slobody nebola v mysliach obetí Ïiadnou utópiou.
Aké postavenie má obeÈ v dne‰nom
právnom systéme?
z ObeÈ trestného ãinu má postavenie ako
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Sú u vás aj ºudia, ktorí sa nemohli dovolaÈ práva, ãi uÏ v prostredí polície,
alebo súdnictva?
z Tak˘ch u nás nemáme. V polícií väã‰ina
z ubytovan˘ch vidí svoju ochranu a to v
prípadoch, keì sú napadnuté ich skromné práva, alebo ºudská dôstojnosÈ.
Do akej miery sa va‰i „nájomníci“ adaptovali na nové prostredie a podmienky?
z Ak to mám povedaÈ Ïartom, tak som
pôvodne ãakal, Ïe sa odo mÀa nauãia
modliÈ, ale to skôr ja som sa od nich
nauãil hre‰iÈ. Ale teraz váÏne. Sme chudobná komunita, no prostredie, ktoré poskytujeme pomáha lieãiÈ du‰u ãloveka a
uãíme ho niesÈ si svoju chudobu.
Sú medzi nimi aj takí, ktorí sa prispôsobiÈ nevedeli?
z Poznám tak˘ch, ktorí slabosÈ voãi alkoholu nevedia korigovaÈ a sú príli‰ egocentrickí. Obyãajne im kvôli v˘davkom na alkohol nezostanú peniaze na ubytovanie.
Sami si v‰ak uvedomia, Ïe v komunite sa
neudrÏia a zväã‰a sami odídu.

je slabé stránky, tak, ako aj iné in‰titúcie.
Proces transformácie polície je nároãn˘.
Veì si len uvedomme, Ïe v radoch polície
je asi dvadsaÈ tisíc muÏov a Ïien, z kto-
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Dokázali by si ºudia pôsobiaci u vás uÏ
ºah‰ie poradiÈ so vzÈahmi v reálnom Ïivote?
z V reálnom Ïivote by dokázali obstáÈ, keby mali aspoÀ skromné vlastné ubytovanie a niekoho zodpovedného, kto by im
dokázal kontrolovaÈ peniaze. Na jednej

opýtali sme sa
Radikálne chudobní ºudia páchajú násilie iba v ozaj zúfalej situácií, keì uÏ nemajú ani len kúsok chleba. Vtedy sa uchyºujú ku
krádeÏi.
âlovek si ako kaÏd˘ tvor na
zemi potrebuje takpovediac
vybojovaÈ svoje postavenie v
komunite. Je k tomu nevyhnutná aj dávka drzosti, prípadne násilia?
z Násilím si nikto miesto v komunite, alebo v rodine nevybojuje. K ostatn˘m ºuìom musíme pristupovaÈ s pokorou. Kto
si terorom vynucuje svoje miesto, ten ho aj rychlo stratí. Trvalé
vzÈahy môÏu byÈ zaloÏené iba
na sluÏbe, ktorú ponúkame.

strane sú to ºudia súdrÏní, ale na strane
druhej slabí a ranení. Preto by potrebovali
maÈ pri sebe integrujúcu osobnosÈ, s ktorou by sa mohli podeliÈ o svoj ãas.
Obãas sa diskutuje o tom, ão je hlavn˘m spú‰Èaãom násilia v spoloãenskom Ïivote súãasnosti. Jedni hovoria
o pôsobení masmédií, iní upozorÀujú
na nedostatoãnú vychovu v rodine.
Aké je Va‰e stanovisko?
z Príãinou násilia v spoloãenskom Ïivote
sú radikálne bohatstvo a radikálna chudoba. Nepoãul som napríklad, Ïe by sa veºmi chudobní ºudia strieºali. V prípade bohat˘ch som o nieãom takom poãul mnohokrát. Podºa mÀa je teda násilie dôsledkom príli‰ ºahkého a r˘chleho zbohatnutia.

sme svedkami zniÏovania kultúrnej úrovne, alebo ak chcete plytkosti obsahu
masmediálneho priestoru. V mnoh˘ch
oblastiach prekvitá subkultúra. Médiá ponúkajú zjednodu‰en˘ obraz sveta, po ktorom ãlovek obãas túÏi. To pekné, hºbavé a
trvácnej‰ie sa totiÏ ÈaÏ‰ie tvorí. Dne‰né
masmédiá nezaujíma, Ïe sú aj ºudia, ktorí
zachraÀujú Ïivoty, ºudia deliaci sa o to posledné, rodiãia obetujúci sa pre svoje deti
a podobne. Za mne najbliÏ‰ie médium
povaÏujem cirkev. Tá sa v‰ak nachádza
vo veºkej kríze a nevie nájsÈ slová, ktor˘mi
by vzbudila záujem spoloãnosti. ªudí ubúda aj v kostoloch. KresÈanstvo sa zredukovalo na obrady a in‰titúcie. Potom sú
ºudia - biblicky povedané - ako ovce bez
pastiera. Cirkev bola médiom, ktoré vychovávalo národ, no dnes je nefunkãné.
Aj preto v súãasnosti ºudia svoj duchovn˘

Niektorí
jedinci sa
domnievajú,
Ïe
slu‰nosÈ
je slabosÈ.
âo by ste
im odkázali?
z Mocn˘m a niektor˘m bohat˘m ºuìom
sa naozaj zdá, Ïe slu‰nosÈ
je
slabosÈ.
Slu‰nosÈ je v‰ak sila,
ktorá napokon víÈazí
nad p˘chou a drzosÈou osôb, ktoré sa
napokon odsudzujú
na izoláciu.
E‰te k masmédiám.
âo si myslíte o ich kvalite a ako vpl˘vajú na mentalitu spoloãnosti?
z Masmédiá sú mierou kultúrnosti národa, divákov a poslucháãov. Momentálne

hlad saturujú nahráÏkami, ão ale povaÏujem za doãasné. Som totiÏ presvedãen˘,
Ïe túÏba po nieãom hlb‰om je poznaním,
ktorého sa ºudstvo nevzdá.
Vy ste okrem in˘ch va‰ich aktivít
v jednom období spolupracovali
s na‰ou organizáciou ako konzultant novootvorenej Linky pomoci obetiam. âo si myslíte o
na‰om obãianskom zdruÏení
Pomoc obetiam násilia a ão by
ste nám a ná‰mu ãasopisu odporúãali do budúcna?
z Vá‰ ãasopis samozrejme vítam a
budem sa te‰iÈ na kaÏdé jeho nové
ãíslo. S obãianskym zdruÏením
Pomoc obetiam násilia spolupracujem na báze humanitnej. Va‰e a
moje aktivity povaÏujem za súãasÈ
procesu uzdravovania spoloãnosti.
Ak by som sa v maximálnej miere
nevenoval práci v mojej komunite,
urãite by som roz‰íril moje aktivity
viac smerom k va‰ej organizácií.
Prajem Vám veºa úspechov pri pomáhaní ºuìom, ktorí sa na PON obracajú o radu a pomoc.

Zhováral sa Martin ·kopec
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príbehy z poradní

V BLUDNOM KRUHU
Pani Eva sa vydávala z lásky. Jej manÏel Michal bol riadny, rozhodn˘
chlap a verila, Ïe sa naÀho bude môcÈ kedykoºvek spoºahnúÈ. Bol uãiteºom na miestnej ‰kole a vo svojej triede si vÏdy dokázal udrÏaÈ poriadok. Obãas si síce vypil, ale to je v ich kraji beÏné, navy‰e, svojej manÏelke sa zakaÏd˘m ospravedlnil za v‰etko, ão poãas alkoholického opojenia predvádzal, a cel˘ nasledujúci deÀ bol „ako med.“
Po pár rokoch sa im narodili dve deti a pri‰li aj prvé nezhody. Michal
zaãal byÈ Ïiarliv˘. Najprv len keì mal vypité, no potom zaãal ÏiarliÈ skoro
stále. Eva sa snaÏila byÈ k nemu milá a presviedãaÈ ho, Ïe okrem neho
nikoho nemá. On si to v‰ak vysvetlil práve naopak - Ïe ho chce oklamaÈ
svojou pretvárkou, priãom ju zaãal osoãovaÈ a nadávaÈ jej. ManÏel zaãal
ãasom popíjaÈ stále viac a to aj na pracovisku. Kolegovia uãitelia ho ale
kryli, pretoÏe sa im hodil na „robenie poriadku“ v neposlu‰n˘ch triedach.
Postupne sa Eva ocitla v bludnom kruhu manÏelovho alkoholizmu, násilia a finanãnej závislosti. Napriek tomu sa snaÏila riadne viesÈ domácnosÈ, ochrániÈ svoje deti a poskytnúÈ im riadnu v˘chovu. Veºakrát musela pri manÏelov˘ch v˘ãinoch volaÈ políciu, aby ho zastavila pri demolovaní spoloãného majetku, alebo pri tom, ako ju bil. Miestni policajti v‰ak
boli väã‰inou byvalí Ïiaci jej manÏela a na svojho niekdaj‰ieho uãiteºa si
nikdy niã nedovolili. VÏdy to vybavili ako priestupok napomenutím, prípadne men‰ou finanãnou pokutou. Eve vÏdy „vysvetlili“, Ïe oni niã nemôÏu robiÈ, k˘m jej manÏel neublíÏi tak, Ïe bude práceneschopná sedem dní. Nakoniec uÏ policajtom pre‰la trpezlivosÈ a keì ich Eva volala,
vraveli jej, nech si to vybaví sama. Vraj nech ich zbytoãne neotravuje.
PoslaÈ manÏela na protialkoholické lieãenie proti jeho vôli nebolo moÏné.
Dobrovoºne by tam nikdy nebol i‰iel. Michal pil takmer denne, bil nielen
Ïenu, ale aj deti, priãom im vulgárne nadával a vyhráÏal sa im. Takto ‰li
roky a zdalo sa, Ïe situácia je nerie‰iteºná.
Zlom nastal, keì Evu prv˘krát napadal aj jej dospel˘ syn. Popíjal spolu s otcom a keì ich matka posielala spaÈ, udrel ju päsÈou. Vtedy sa rozhodla. BlíÏila sa k dôchodkovému veku a chcela ÏiÈ pokojn˘ Ïivot aspoÀ
na dôchodku. Na‰la v sebe silu, podala návrh na rozvod a po rokoch
manÏelstva sa s manÏelom alkoholikom rozviedla.
S b˘val˘m manÏelom ale ostali spoluvlastníkmi domu, ktor˘ si postavili v prv˘ch rokoch manÏelstva. Michal síce mal svoju vlastnú izbu so samostatn˘m vchodom, ale museli spolu zdieºaÈ spoloãnú kuchyÀu a kúpeºÀu. Michal, ktor˘ za roky popíjania spustol a upadol, nebol schopn˘
udrÏiavaÈ poriadok v ob˘vanom priestore. Z jeho izby vychádzal zápach

V NESPRÁVNY ČAS
NA NESPRÁVNOM MIESTE
V na‰ej praxi sa stretávame s prípadmi, kedy alkohol prispieva k tomu,
Ïe sa ãlovek skôr stane obeÈou trestného ãinu. Pod vplyvom alkoholu sa
správa uvoºnenej‰ie, menej si dáva pozor neÏ zvyãajne, ão môÏu páchatelia vyuÏiÈ vo svoj prospech. Takmer pravidelne sa fºa‰a s alkoholom
objavuje na stole u podvodníkov, ktorí dávajú ºuìom „v˘hodne“ podpisovaÈ rôzne vopred pripravené
zmluvy o pôÏiãkách, sprostredkovaní predaja a podobne. Takto ich
dokáÏu podvodom
pripraviÈ o mnohoroãné úspory, i strechu nad hlavou.
Alkohol a omamné látky poÏívajú aj
páchatelia sexuálnych deliktov, prípadne in˘ch násiln˘ch trestn˘ch ãinov, aby oslabili
predpokladan˘
odpor u obete a
ºah‰ie dosiahli svoj
cieº. TaktieÏ u páchateºa, ktor˘ dokáÏe svoje sklony
za triezveho stavu
ovládnuÈ, môÏe alkohol oslabiÈ zábrany a môÏe sa
dopustiÈ konania,
akého by sa moÏno bol za triezva
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a povaºovali sa tu kusy ‰pinavého obleãenia. Îivil sa t˘m, ão navarila Eva
a jeho prípadné pokusy o varenie sa spravidla konãili pripálen˘mi hrncami, ktoré nikdy neum˘val a zniãen˘mi potravinami, ktoré nakupovala exmanÏelka. Pri akejkoºvek snahe dohodnúÈ sa bol vulgárny a agresívny.
Eva nakoniec zo
spoloãného domu
odi‰la a rad‰ej b˘vala v podnájme a v
neìalekom meste.
To ju síce finanãne
zaÈaÏovalo vzhºadom
na to, Ïe mala právo
b˘vaÈ v spoloãnom
dome, ale po dlh˘ch
rokoch mohla koneãne ÏiÈ bez strachu z
násilia.
Nazbierala odhodlanie. Poradila sa s
právniãkou a podala
návrh na zru‰enie
spoluvlastníctva k
spoloãnému domu.
Pri konzultácií v poradni PON sa dozvedela aj o moÏnosti
podaÈ predbeÏné opatrenie, prostredníctvom ktorého sa
dá jej exmanÏelovi
zakázaÈ vstup do
domu dovtedy, k˘m
nebude vo veci rozhodnuté. Keì jej súd
toto predbeÏné opatrenie vydal, mohla sa vrátiÈ do domu s t˘m, Ïe má v ruke rozhodnutie,
ktoré môÏe ukázaÈ aj policajtom, ak by sa Michal domáhal vstupu do domu. V súãasnosti ãaká na rozhodnutie, ktor˘m bude dom priznan˘ do jej
v˘luãného vlastníctva a bude urãená suma, ktorou má vyplatiÈ Michalovi
jeho polovicu.

zdrÏal. Preto je dôleÏité vyvarovaÈ sa neuváÏenej konzumácie alkoholu s
neznámymi ºuìmi a rad‰ej sa porozprávaÈ nad pohárom dÏúsu, ãi ‰álkou
ãaju.
Pani Zuzana so svojou kamarátkou Júliou raz podveãer za‰li do miestnej re‰taurácie na okraji mesteãka na v˘chodnom Slovensku. Mali tu poãkaÈ
na Júliinho priateºa, ktor˘ mal v ten veãer cviãnú jazdu v rámci svojho vodiãského kurzu. Ten po chvíli pri‰iel aj so svojim známym z auto‰koly a
v‰etci ‰tyria si objednali svoj nápoj. Zuzane s Evou staãilo daÈ si po
dvoch deci vína a porozprávaÈ sa. Po hodinke sa chceli pobraÈ domov,
ale Evin priateº Milan s Jozefom boli proti - chceli si v ten veãer posedieÈ
dlh‰ie a objednávali ìal‰ie pitie.
Posedenie sa pretiahlo o niekoºko hodín a domov im uÏ ne‰li Ïiadne
spoje. Preto ich Jozef pozval prenocovaÈ k sebe - do b˘valej hájovne,
ktorá stála asi kilometer od mesta v lese. Celá skupina sa vybrala cez les
k Jozefovmu domu. Cestou Eva s Milanom zaostávali, keìÏe Milan bol
uÏ dosÈ „spoloãensky unaven˘“ a k domu nakoniec ani nedorazili.
Zuzana s Jozefom pri‰li k domu sami. Zakúrili v peci, priãom Zuzana
chcela ísÈ ão najskôr spaÈ. Zdalo sa jej, Ïe Jozef sa na Àu akosi „ãudne“
pozerá. A bolo jej nepríjemné, Ïe jej stále núka alkohol. V popíjaní pokraãoval Jozef sám a odrazu otvorene poÏiadal Zuzanu o sex. Tá odmietla. Jozef v‰ak na Àu fyzicky zaútoãil a násilím si vymohol sexuálny
styk. Jozef na Àu surovo zaútoãil a znásilnil ju. Zuzana bola zranená, veci zniãené, psychicky na dne.
Keì opit˘ Jozef zaspal, Zuzana z jeho domu u‰la a v dotrhanych ‰atách beÏala cez les naspäÈ k mestu. V‰etko jej pripadalo ako v zlom
sne. Dnes si uÏ ani poriadne nepamätá ako pri‰la na pohotovosÈ do
nemocnice a ako vypovedala pred policajtmi. O tri hodiny uÏ Jozef sedel v cele policajného zaistenia. Vy‰etrovateº zhromaÏdil dôkazy o ãine, ktorého sa Jozef dopustil a prokurátor na neho podal pred súdom
obÏalobu. Miera Jozefovej opitosti, podºa znaleckého posudku, síce u
neho mierne zníÏila schopnosÈ ovládaÈ svoje konanie, mal v‰ak predchádzajúce skúsenosti s konzumáciou alkoholu a do stavu opitosti sa
priviedol sám. Preto bol súdom v plnom rozsahu uznan˘ za vinného a
odsúden˘.
Zuzana nikdy nekonzumovala alkohol v miere, ktorá by presahovala hranice toho, ão sa v spoloãnosti pokladá za slu‰né. Bola len v nesprávny ãas
na jednom mieste s ãlovekom, ktor˘ sa pod vplyvom alkoholu nedokázal ovládnuÈ a dopustil sa zavrhnutia hodného konania voãi nej a jej dôstojnosti.

www.pomocobetiam.sk

OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV V EURÓPE POMÁHAJÚ
služby združené v nadnárodnej organizácii:

E U RÓ P S K E F Ó RU M S LU Ž I E B O B E T I A M
THE EUROPEAN FORUM FOR VICTIM SERVICES (EFVS)
Hlavné ciele:
z
z

R˘chla a diskrétna pomoc konkrétnym obetiam
Tvorba politiky v oblasti trestnej justície a v spoloãnosti

Základné princípy:
z
z
z
z

Fórum sa angaÏuje v prospech obetí trestn˘ch ãinov, ale nie proti páchateºom
ªudské práva obetí musia byÈ chránené rovnako ako ºudské práva páchateºov
So v‰etk˘mi obeÈami sa musí zaobchádzaÈ bez akejkoºvek diskriminácie
SluÏby pre obete sa nesmú viazaÈ na Ïiadnu politickú stranu

Základné dokumenty:
z
z
z
z

Práva obetí v trestnom konaní
Sociálne práva obetí trestn˘ch ãinov
Práva obetí na ‰tandardné sluÏby
Práva obetí v procese mediácie

Medzinárodn˘ kontext:
z
z
z

·tatút konzultanta OSN od r. 1995
·tatút konzultanta Rady Európy od r. 1996
Iniciovanie a spolupráca na dokumentoch EÚ - najmä:
- Obete trestn˘ch ãinov v Európskej únii (schválené Radou ministrov v Tampere v októbri 1999)
- Rámcové rozhodnutie Rady EÚ 2001/220/JHA o postavení obetí v trestnom konaní z 15. marca 2001
- Smernica o od‰kodÀovaní obetí trestn˘ch ãinov z 29. apríla 2004

âlenovia EFVS:
Anglicko, Wales a Severné Írsko (Victim Support), Belgicko (ASBL, Slachtofferhulp Vlaanderen), Bulharsko (Supporting Victims
of Crime and Combating Corruption Foundation), âeská republika (Bíl˘ kruh bezpeãí), Dánsko (Landssammenslutningen af
Offerraadgivninger I Danmark), Estónsko ( Ohvriabi), Fínsko (Rikosuhripaivystys Suomessa - Victim Support Finland), Francúzsko
(Institut National d’ Aide aux Victimes et de Médation - INAVEM), Holandsko (Slachtofferhulp Nederland), Írska republika (Victim
Support Ireland), Maìarsko (Fehér Gyürü Közhasznú Egyasület), Malta (Mid - Dlam Ghad Dawln - Victim Support Malta), Nemecko
(Weisser Ring, Arbeitskreis der Opfernilfen - ADO), Portugalsko (Associacäo Portuguesa de Apoio á Vitima - APAV), Rakúsko
(Weisser Ring), Slovensko (Pomoc obetiam násilia - PON), Srbsko (Victimology Society of Serbia), ·kótsko (Victim Support
Scotland), ·vajãiarsko (Weisser Ring/Anneau Blanc/Anello Bianco), ·védsko (Brottsofferjourernas Riksförbund - BOJ)
BliÏ‰ie informácie o ãlensk˘ch organizáciách a kontakty na adrese:

www.euvictimservices.org

Obãianske zdruÏenie Pomoc obetiam násilia v deviatich regionálnych poradniach a celoslovenskej Linke pomoci poskytuje roãne okolo 3000 konzultácií a in˘ch sluÏieb individuálnym klientom - obetiam trestn˘ch ãinov a ich blízkym.
Aj tento rok sa uchádzame o Va‰u priazeÀ a podporu, ktorú pouÏijeme na sluÏby pre obete, vzdelávanie na‰ich spolupracovníkov, aj na vydávanie tohto ãasopisu.
Podiel z Va‰ich daní môÏete poukázaÈ na tento úãel, keì vyplníte do príslu‰nej ãasti Vá‰ho daÀového priznania tieto
ÒDAJE O PRIJÍMATEªOVI:
IâO: 3179 5382
Právna forma: obãianske zdruÏenie
Obchodné meno (názov):
Pomoc obetiam násilia
Sídlo
Ulica: Sabinovská
âíslo: 9
PSâ: 821 03
Obec: Bratislava 2

www.pomocobetiam.sk
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kurzy a školenia

SUPERVÍZNY SEMINÁR
P R E P R AC OV N Í KOV P O R A D N Í P O N
Supervízny seminár a kurz pre
pracovníkov poradní Pomoc obetiam násilia sa v dÀoch 7. aÏ 9. novembra 2005 uskutoãnil v prekrásnom prostredí chaty Slovenka neìaleko dedinky Mo‰tenica. Takmer
tridsaÈ úãastníkov vycviku - psychológovia, právnici, sociálni pracovníci a ‰tudenti - si pod vedením
v˘konnej riaditeºky OZ PON Jany
·ípo‰ovej a
supervízora PON
Miroslava Nosála mohlo preveriÈ
svoje zruãnosti potrebné pri práci s
klientmi v poradniach a v teréne.
Obsahom programu boli koncepãné otázky pomoci a sluÏieb obetiam, práva a postavenie obetí
trestn˘ch ãinov, hodnoty a ‰tandardy sluÏieb pomoci obetiam, následky trestn˘ch ãinov, dopad zloãinu na obete, úlohy a princípy
poradenstva pre obete, urãovanie
priorít práce s obeÈami, rie‰enie
prípadov˘ch ‰túdií. V˘znamnou
súãasÈou programu bol tréning a
modelovanie rozhovoru s klientom.
Práve pri modelovaní rozhovorov,
ktoré boli zaznamenávané na videokazetu, prejavili pracovníci
PON nielen schopnosÈ empatie a
porozumenia voãi fiktívnemu klientovi, ale aj kus hereckého talentu.
Jednotlivé skupiny si pripravili situácie, vychádzajúce z reálneho Ïivota, v ktor˘ch psychológ a právnik rie‰ili problém obete. Následne
celá komunita analyzovala videozáznam a hodnotila konanie a vystupovanie aktérov. Treba pripomenúÈ,
Ïe úãastníci sa svojej úlohy zhostili
úspe‰ne.
Práca v skupinách bola nosnou
súãasÈou kurzu, ão ocenili aj úãastníci. Ne‰lo teda iba o suché predná‰ky, ale precviãovanie modelov˘ch situácií. Ako pre SPOLU uviedla sociálna poradkyÀa z pre‰ovskej
poradne Lenka, ne‰lo o Ïiadne
predná‰anie „od rána do veãera“,
ale záÏitkové vzdelávanie. Dodala,
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Ïe na kurze sa dozvedela veºa nového, keìÏe v poradni je nováãikom. ZáÏitkovosÈ kurzu uvítala aj
Bohuna, psychologiãka z bratislavskej poradne. „âlovek si aÏ na
kurze uvedomil, aká dôleÏitá je
spolupatriãnosÈ a tvorivosÈ pracovníkov jednotliv˘ch poradní, ktorí sa pri Mo‰tenici stretli,“ pripomenula. Jej bratislavského kolegu,
psychológa a právnika Petra zaujali diskusie o princípoch poradenstva. Prácu s obeÈami oznaãil za
‰pecifick˘ druh poradenstva.
Pote‰ilo ho, Ïe na kurze stretol veºa
ºudí s rovnak˘m cieºom, ako má on.
Iveta, sociálna poradkyÀa z Banskej
Bystrice sa na kurze dozvedela nové informácie, ktoré priniesla nová
legislatíva poãas roka. Podºa jej
stanoviska je dôleÏité, aby sa v poradenskej ãinnosti ãlovek vyhol zabehnut˘m stereotypom. Tie by totiÏ v koneãnom dôsledku mohli u‰kodiÈ klientovi, doplnila.
Poãas programu sa Ïivá diskusia
rozvinula v súvislosti s ochranou
súkromia obete. Úãastníci zhodne
skon‰tatovali, Ïe najmä elektronické masmédiá ãasto nevhodn˘m spôsobom zasahujú do diania
tesne po trestnom ãine, kedy zverejÀujú identitu obetí a okolnosti udalostí, ão má negatívne dôsledky
najmä pre psychick˘ stav ich príbuzn˘ch. Tí sa o ãine mnohokrát
dozvedia skôr z masmédií, ako od
polície, ãi príslu‰n˘ch orgánov.
V˘konná riaditeºka PON Jana ·ípo‰ová pred prítomn˘mi neraz
zdôraznila, Ïe pomenovanie OBEË
v reãi zákona neexistuje, tu sa pouÏíva termín „PO·KODEN¯.“ Podºa
nej je v‰ak pozitívne, Ïe pojem
obeÈ sa dostáva do hovorovej reãi.
„Pomenovanie obeÈ je uznaním,
ktoré obetiam prejavujeme a dávame im tak najavo, Ïe berieme váÏne to, ão sa im stalo“, dodala.

Zaujímav˘m bolo vystúpenie metodika PON Petra Kocvára, ktor˘
sa vyjadroval na tému „Práva po‰kodeného v trestnom konaní podºa
trestného poriadku.“ Hovoril o práve na náhradu ‰kody spôsobenej
trestn˘m ãinom, práve aktívne vystupovaÈ pri zisÈovaní a prejednávaní
trestného ãinu, práve podaÈ opravn˘ prostriedok, ìalej o dispoziãn˘ch právach po‰kodeného a práve byÈ informovan˘ o prepustení, ãi
úteku páchateºa z väzby, alebo v˘konu trestu. Vychádzal pritom z novej trestnej legislatívy, ktorá na
Slovensku nadobudla úãinnosÈ od
1. 1. 2006.
Miro Nosál dokázal na kurze citliv˘m prístupom vytvoriÈ príjemnú
atmosféru, keì úãastníkov kurzu
obãas zamestnával krátkym telocvikom a psychick˘mi relaxaãn˘mi
cviãeniami. Na jednotku zvládol
spoloãensk˘ veãer pln˘ napätia a
prekvapení. RelaxovaÈ sa dalo aj
po veãeri v saune a pri dôkladnej
masáÏi od profesionálneho maséra.
Úãastníci kurzu sa na jeho priebehu teda aktívne podieºali a do
pracovného programu vloÏili tieÏ
kus svojej osobnosti. Odchádzali s
pocitom, Ïe ich práca pre obete
trestn˘ch ãinov má zmysel. BliÏ‰ie
sa mohli spoznaÈ a v osobn˘ch
rozhovoroch prediskutovaÈ svoje
záÏitky a skúsenosti z ãinnosti v
poradniach. Je pote‰iteºné, Ïe na
kurze sme mohli vidieÈ veºa mlad˘ch ºudí, ktorí majú chuÈ získavaÈ
nové vedomosti a zruãnosti. Pre
budúcnosÈ poradní PON sú dôleÏití práve oni.
Fotografie z v˘cviku sú dôkazom.
Tie sú dôkazom, Ïe v chate
Slovenka pri Mo‰tenici vládla pohoda a tvorivá atmosféra.

Martin ·kopec

www.pomocobetiam.sk
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POMOC OBETIAM NÁSILIA - VICTIM SUPPORT SLOVAKIA
Mimovládna organizácia na pomoc obetiam trestnej ãinnosti - âlen Európskeho fóra sluÏieb obetiam

Poradne POMOC OBETIAM NÁSILIA v SR:
BEZPLATNÉ PORADENSTVO A SLUÎBY PRE OBETE A SVEDKOV TRESTN¯CH âINOV
Bratislava, Bezruãova 6, Tel./Záznam.: 02 5263 2494, Fax: 02 5263 2495, e-mail: bratislava@pomocobetiam.sk
Trnava, Trhová 2, Tel./Fax/Záznam.: 033 5505 535, Mobil: 0907 380 642. e-mail: trnava@pomocobetiam.sk
Nitra, Coboriho 2, Tel./Fax/Záznam.: 037 7721 209, Mobil: 0907 380 642, e-mail: nitra@pomocobetiam.sk
Trenãín, Palackého 29, Tel./Fax/Záznam.: 032 7442 403, Mobil: 0907 681 139, e-mail: trencin@pomocobetiam.sk
Banská Bystrica, Dolná strieborná 2, Tel./Fax/Záznam.: 048 4152 323, Mobil: 0907 425 134, e-mail: bystrica@pomocobetiam.sk
Îilina, A. Bernoláka 47 (Îilinská kniÏnica), Tel./Fax: 041 7234 777, e-mail: zilina@pomocobetiam.sk
Poprad, KeÏmarská 3524/9 (budova SPP), Tel./Fax/Záznam.: 052 7725 068, e-mail: poprad@pomocobetiam.sk
Pre‰ov, PoÏiarnická 3, Tel./Fax/Záznam.: 051 7711 524, Mobil: 0907 202 202, e-mail: presov@pomocobetiam.sk
Ko‰ice, Zádielska 1,Tel./Fax/Záznam.: 055 6252 929, Mobil: 0907 411 600, e-mail: kosice@pomocobetiam.sk

ÎILINA

PRE·OV
POPRAD

TRENâÍN
KO·ICE
BANSKÁ BYSTRICA

TRNAVA
NITRA

BRATISLAVA

Linka pomoci obetiam (informácie o službách a krízové poradenstvo): 0850 111 321
Zvýhodnené číslo prístupné z celého územia SR bez predvoľby
ADRESA PRE KORE·PONDENCIU:
POMOC OBETIAM NÁSILIA, P. O. BOX 83, 820 05 Bratislava 25
e-mail: info@pomocobetiam.sk web: www.pomocobetiam.sk
IâO: 31795382, DIâ: 2021454798
Bankové spojenie: ªudová banka, a.s., âíslo úãtu: 4010114018 / 3100

Dobr˘ rok 2006
svojim klientom,
priaznivcom
a spolupracovníkom
Ïelá
Pomoc obetiam násilia
Victim Support Slovakia

