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ABSENCIA SEBAREFLEXIE

úvodník
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Ak by sme slovenskú spoloãnosÈ mali hodnotiÈ podºa úrov-
ne domácich vysielan˘ch televíznych programov, vyjadro-
vania sa niektor˘ch politick˘ch predstaviteºov a podºa kva-
lity komunikácie medzi niektor˘mi skupinami ºudí, moÏno
dospejeme k poznatku, Ïe prevláda provincionálne mysle-
nie, charakteristické pre bytosti Ïijúce v takzvan˘ch ma-
l˘ch pomeroch. âlovek Ïijúci vo svojich mal˘ch pomeroch
nemá od seba patriãn˘ odstup a na dianie vôkol seba sa
pozerá iba z vnútra von a nie naopak. Takémuto ãloveku
ch˘ba sebareflexia, taká potrebná pre vyvodenie dôsled-
kov z vlastného konania. Slovenská spoloãenská atmos-
féra obsahuje prvky spomenutého typu myslenia, neschop-
ného na seba nazeraÈ z vonkaj‰ieho pásma. Absencia se-
bareflexie spôsobuje podráÏdenosÈ reakcií, vzÈahovaãnosÈ
a ãasto netoleranciu voãi odli‰nému názoru.

V predchádzajúcom ãísle ná‰ho ãasopisu sme v jeho
úvodníku písali o úrovni reality ‰ou a ich negatívnom vplyve na
mentalitu najmä mlad˘ch ºudí. âlánok bol o KOMUNIKÁCII
prostredníctvom masmédií. Celé súãasné dianie je o ko-
munikácii, predov‰etk˘m tej mediálnej - medializovanej.
Net˘ka sa to v‰ak urãite iba reality ‰ou. Tá je len vrcholom
povestného ºadovca. Zjednodu‰ujúci a primitívny jazyk uÏíva-
n˘ v mediálnom aj nemediálnom prostredí  vyhovuje mno-

h˘m - aj ºudom s nízkou inteligenciou, ão si nie kaÏd˘
v‰imne. âím primitívnej‰ie sa tak˘to ãlovek prejaví, t˘m
väã‰iu pozornosÈ to spravidla pripúta. Ak si v‰imneme
prieskumy verejnej mienky v nazeraní na obºúbenosÈ, ãi
neobºúbenosÈ tej ktorej relácie, ãasopisu, alebo politika,
zistíme, Ïe zv˘‰ené preferencie má bulvár v naj‰ir‰om slo-
va zmysle. Za dan˘ch okolností aj beÏní spoluobãania
prispôsobujú svoje správanie  k obrazu t˘ch, ktorí stoja pri
kormidle popularity.

Mnohí si kladieme otázku, ako v takomto prostredí moÏno
spopularizovaÈ my‰lienky a organizácie, zaoberajúce sa
otázkami pomoci slab‰ím, poníÏen˘m a degradovan˘m.
Kladieme si otázku, ako navodiÈ atmosféru väã‰ej reflexie
a solidárnosti v spoloãnosti. Práve ãasopis SPOLU by sa
chcel staÈ aspoÀ mal˘m ostrovãekom pripomienok a ná-
metov na danú tému. Vyz˘vame vás - t˘ch, ktorí majú ão
povedaÈ a predostrieÈ - aby ste sa na nás obrátili so svoji-
mi príspevkami. V‰etkému pozitívnemu dáme priestor.
Nahraìme plytkosÈ a vulgárnosÈ skutoãne ºudsk˘mi té-
mami.

Martin ·kopec  
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Domáce násilie v praxi PON
Domáce násilie predstavuje závaÏn˘ problém, s ktor˘m klien-

tom pomáhame v na‰ich poradniach. Nebolo to v‰ak tak od
vzniku obãianskeho zdruÏenia Pomoc obetiam násilia. Naopak:
keìÏe v tom ãase uÏ pracovali viaceré organizácie na pomoc
najmä t˘ran˘m Ïenám a deÈom, nazdávali sme sa, Ïe tieto dosta-
toãne pokryjú spoloãenskú objednávku a budú sa vzájomne do-
pæÀaÈ, prípadne kombinovaÈ so sluÏbami PON pre obete (in˘ch)
trestn˘ch ãinov. UÏ po jednom roku ãinnosti (vtedy jedinej) po-
radne PON v Bratislave spontánne zaãali prichádzaÈ aj obete
domáceho násilia a stali sa postupne prevaÏujúcou kategóriou v klien-
tele PON. Ich podiel zaãal stúpaÈ najmä od roku 2002 - 2003, ke-
dy vstúpila do platnosti nová slovenská legislatíva, t˘kajúca sa
trestn˘ch ãinov súvisiacich s domácim násilím. Názorne to ilus-
truje graf:

V ostatn˘ch rokoch je podiel prípadov domáceho násilia v klien-
tele PON medzi 60 - 70 %. Na náraste poãtu rie‰en˘ch problé-
mov sa urãite podpísala aj zmena spoloãenskej klímy a postoja
k tomuto problému v posledn˘ch rokoch.

V roku 2005 bolo medzi 1107 klientmi PON 709 prípadov (64 %)
domáceho násilia. Väã‰inu z nich tvorili Ïeny - obete svojho part-
nera, ale aj prípady, v ktor˘ch obeÈou bol muÏ, ìalej  prípady t˘-
ran˘ch detí, ãi star‰ích ºudí t˘ran˘ch vlastn˘mi deÈmi. Poãet prí-
padov sa ale rozhodne nerovná poãtu priamych alebo nepria-
mych obetí kaÏdého z t˘chto prípadov. Zjednodu‰ene by sme
mohli povedaÈ, Ïe sa násobí minimálne poãtom ãlenov rodiny, v
ktorej sa odohráva.

Okrem konzultácií  klientom v poradniach PON pomáhame  so
spisovaním návrhov a podaní na súdy a úrady, dobrovoºníci ich
sprevádzajú na v˘sluchy na políciu alebo konania na súdoch a ú-
radoch, zastupujeme ich ako splnomocnenci v trestnom konaní,
organizujeme alebo sprostredkúvame im krízové ubytovanie, ak
sú bezprostredne ohrozené ìal‰ími útokmi agresorov.

Nie vÏdy je potrebné a vhodné trestnoprávne rie‰enie prípadu,
aj keì domáce násilie si vÏdy zasluhuje odsúdenie. Najmä do-
kazovanie jednotliv˘ch skutkov domáceho násilia b˘va niekedy

obtiaÏne, priãom obeÈ môÏe nanovo preÏívaÈ ÈaÏké psychické si-
tuácie. Tomu sa snaÏíme vyhnúÈ, prípadne psychické ÈaÏkosti
zmierniÈ. Niekedy je pre obeÈ rie‰enie napr. v obãianskoprávnej
rovine jednoduch‰ie, len je potrebné obeÈ domáceho násilia na
takéto rie‰enie upozorniÈ a pomôcÈ jej s prv˘mi krokmi.

O toto sa v PON nielen snaÏíme, ale to v‰etko sa na‰i  pra-
covníci a dobrovoºníci musia priebeÏne uãiÈ, aby pomoc PON
bola naozaj úãinná. MoÏno najdôleÏitej‰ia je pritom snaha o na-
ozaj individualizovan˘ neschematick˘ prístup ku kaÏdému prípa-
du a kaÏdej obeti. Vìaka tomu, Ïe v celej sieti PON sa zi‰li ºudia
s obdivuhodn˘m nad‰ením a osobn˘m nasadením, nazdávame
sa, Ïe na‰a snaha v tejto oblasti nie je márna. Svedãia o tom
ohlasy a reakcie na‰ich klientov, ale aj jednoduch˘ poãet klien-
tov, ktorí sluÏby PON vyhºadávajú.

Pritom sa stretávame v odbornej verejnosti s paradoxn˘mi ná-
zormi. Jeden z nich, reprezentovan˘ jednou skupinou mimovlád-
nych organizácií (a niektor˘mi donormi) je, Ïe PON sa nevenuje
problematike domáceho násilia. Tak, aj napriek mnoÏstvu prípa-
dov a praxe v tejto oblasti, poradne PON ÈaÏko získavajú pod-
poru sponzorov, ktorí sa radi prezentujú svojou pomocou obe-
tiam domáceho násilia.

Na druhej strane sú názory (sãasti moÏno ovplyvnené názvom
organizácie „Pomoc obetiam násilia"), Ïe PON je jednou z radu
organizácií na pomoc t˘ran˘m Ïenám a deÈom. Tento názor ig-
noruje skutoãnosÈ, Ïe PON je celoplo‰nou, sieÈovou organizá-
ciou, ktorá poskytuje ‰irokospektrálne a ‰pecifické sluÏby obe-
tiam trestnej ãinnosti v zmysle Rámcového rozhodnutia Rady EÚ
z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní. ZároveÀ
je dosiaº jedinou organizáciou tohto typu na Slovensku.

V predchádzajúcich ãíslach SPOLU sme, v snahe zdôrazniÈ
práve túto skutoãnosÈ, vedome nepertraktovali problematiku do-
máceho nasilia. V tomto ãísle chceme daÈ priestor aj tejto, v pra-
xi poradní PON, najväã‰ej skupine.

Redakcia
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Podºa slovenského práva aj psychické násilie, ktor˘m páchateº
t˘ra blízku osobu je trestn˘m ãinom. Hovorí o tom formulácia
§ 208 Trestného zákona: „kto t˘ra blízku osobu (...) poh⁄dav˘m
zaobchádzaním, vyhráÏaním, vyvolávaním strachu alebo stresu,
potrestá sa odÀatím slobody na tri roky aÏ osem rokov“.

Obete domáceho násilia sa v‰ak v praxi, napr. na polícii, po-
merne ãasto stretávajú s tvrdeniami,  Ïe „psychické násilie je ne-
dokázateºné" alebo, Ïe „majú prísÈ aÏ vtedy, keì sa im stane
nieão naozaj". Tak˘to prístup posilÀuje u obetí nezdrav˘ pocit
bezmocnosti a dá sa zahrnúÈ pod sekundárnu viktimizáciu obe-
tí trestn˘m konaním.

Existuje celá ‰kála schválností a poniÏujúceho zaobchádzania,
ktoré obete domáceho násilia popisujú a ktoré pri opakovanom
a dlhodobom v˘skyte môÏu zanechaÈ váÏne následky na ich
zdraví, a to aj bez v˘skytu fyzick˘ch útokov proti nim. MôÏeme
uviesÈ napríklad: poniÏujúce oslovenia, po‰kodzovanie obleãe-
nia, osobn˘ch vecí, ‰ikanovanie domáceho zvieraÈa alebo dieÈaÈa
obete, citové vydieranie, vyÏadovanie poniÏujúcich ospravedlnení,
zaháÀanie sa rukou a naznaãovanie úderu, budenie uprostred
noci, vystavovanie podrobného vyúãtovania za v‰etky ãinnosti v
domácnosti, vnucovanie drobn˘ch ãiastok peÀazí ako „odplaty"
za pohlavn˘ styk, v˘hraÏné zabodávanie predmetov do stola alebo
dverí, manipulovanie so strelnou zbraÀou, vyhráÏanie sa pozba-
vením spôsobilosti na právne úkony a doÏivotn˘m umiestnením
v „blázinci" a pod.

DôleÏit˘m slovom v skutkovej podstate § 208 Trestného záko-
na je slovo „t˘ra." Pokiaº schválnosti a nevhodná komunikácia
nedosahujú e‰te intenzitu t˘rania, môÏe sa jednaÈ o priestupok
proti obãianskemu spolunaÏívaniu. Intenzitu t˘rania dokáÏe naj-
lep‰ie posúdiÈ klinick˘ psychológ alebo psychiater (v znaleckom
posudku alebo odbornom vyjadrení), ktorí zároveÀ môÏu s obeÈou
terapeuticky pracovaÈ na zmiernení následkov stresu alebo na
spracovaní konfliktov v manÏelstve, ak sú zdrojom stresu kon-
flikty. Niektoré obete sa v‰ak obávajú, Ïe napr. náv‰teva psy-
chiatra im môÏe v trestnom konaní u‰kodiÈ, pretoÏe bude spo-

chybÀovaná vierohodnosÈ ich v˘povedí. Tu je potrebné uviesÈ, Ïe
du‰evné poruchy sa rôznia a vierohodnosÈ svedka zniÏujú poru-
chy charakteru psychózy (napr. schizofrénia) a nie du‰evné po-
ruchy vzniknuté následkom stresu (napr. posttraumatická poru-
cha alebo reaktívna depresia). Ak sa preukáÏe, Ïe u obete sa v
dôsledku psychického násilia rozvinuli du‰evné ÈaÏkosti, je to dô-
kaz proti páchateºovi, svedãiaci o tom, Ïe násilie dosiahlo inten-
zitu t˘rania.

Ako môÏe obeÈ zákonn˘m spôsobom preukázaÈ, Ïe je obeÈou
psychického t˘rania?
Odporúãame  spraviÈ tieto kroky:
1. Nav‰tíviÈ  psychologické pracovisko (Referát poradensko-psy-
chologick˘ch sluÏieb pri ÚPSVaR, organizácie na pomoc po‰ko-
den˘m, alebo psychiatrické pracovisko), kde môÏe odborn˘ pra-
covník posúdiÈ mieru psychického násilia, ktoré obeÈ zaÏíva a v
prípade, Ïe má intenzitu t˘rania, vydaÈ o tom odborné vyjadrenie,
ktoré je pouÏiteºné v trestnom konaní;
2. ZabezpeãiÈ si dôkazy o psychickom t˘raní do  budúcnosti -
najmä zaobstaraÈ si svedkov tak˘chto situácií, nahrávky v súlade
so zákonom a pod.;
3. PodaÈ  oznámenie o priestupku proti obãianskemu spolunaÏí-
vaniu, ãím sa pre prípad budúcich útokov preukáÏe, Ïe násilie tr-
vá uÏ dlh‰iu dobu.

V kaÏdom prípade, ak obeÈ trvá na tom, Ïe chce podaÈ trest-
né oznámenie o spáchaní trestného ãinu t˘rania blízkej osoby a
zverenej osoby, Ïiaden orgán ãinn˘ v trestnom konaní nesmie
prijatie trestného oznámenia odmietnuÈ. Je povinn˘  preveriÈ, ãi
nebola naplnená skutková podstata trestného ãinu alebo prie-
stupku a vo veci rozhodnúÈ v lehote do 30 dní od prijatia trest-
ného oznámenia. Ak nie je dôvod na zaãatie trestného stíhania,
prokurátor alebo policajt uznesením vec odmietne, alebo ak ide
o priestupok, odovzdá ho príslu‰nému orgánu na prejednanie.

Peter Kocvár
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príbeh z poradne
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Jeden z predsudkov o domácom násilí
interpretuje domáce násilie ako následok
konfliktu medzi príbuzn˘mi, najãastej‰ie
manÏelmi, pri rie‰ení rodiãovsk˘ch a manÏel-
sk˘ch problémov, ktoré priná‰a beÏn˘ Ïi-
vot a ktor˘m nie je moÏné sa prakticky
vyhnúÈ. Domáce násilie sa v‰ak od kon-
fliktov v partnerskom vzÈahu odli‰uje, aj
keì nerie‰ené konflikty môÏu viesÈ k násiliu.

Odli‰nosti spoãívajú najmä v tom, Ïe
prevaÏná väã‰ina partnersk˘ch ÈaÏkostí
nie je takého rázu, aby ich bolo moÏné
povaÏovaÈ za domáce násilie. Ch˘ba v
nich totiÏ základn˘ prvok domáceho nási-
lia - nerovnováha moci a zneuÏívanie jed-
ného ãlena rodiny druh˘m ãlenom rodiny.
KaÏdá rodina má právo na svoj vlastn˘
spôsob rie‰enia konfliktov, pretoÏe kaÏdá
rodina sa riadi vlastn˘mi pravidlami, typic-
k˘mi práve pre túto rodinu a kaÏd˘ ãlen
rodiny plní svoju individuálnu sociálnu ro-
lu. SpoloãnosÈ re‰pektuje takéto pravidlá
spoluÏitia vytvorené rodinou, pokiaº tieto
nespôsobujú jednému z jej ãlenov fyzické,
psychické, sexuálne a ekonomické utrpe-
nie a nedochádza k zneuÏívaniu jedného
ãlena druh˘m.

Ak niekto v rodine poru‰í dohodnuté pra-
vidlá, alebo nie je s nimi spokojn˘ a chce ich
zmeniÈ, spravidla sa pokúsi o dohodu, a-
lebo, pri neschopnosti dohodnúÈ sa, vy-
volá konflikt. Najhor‰ie prejavy domáceho
násilia, pri ktor˘ch sa vlastne odhaºuje je-
ho skutoãná podstata, v‰ak vôbec nie sú
v˘sledkami konfliktu medzi blízkymi oso-
bami. Pravidlá v takomto vzÈahu nevzni-
kajú a nemenia sa ani dohodou, ani kon-
fliktmi. ObeÈ v dôsledku dlhodobo pácha-
ného násilia uÏ stratila schopnosÈ brániÈ
sa a teda aktívne reagovaÈ voãi násilníko-
vi a sama pri nespokojnosti vyvolávaÈ kon-
flikt. Charakteristické je aj to, Ïe  absencia

konfliktu bola uÏ  od poãiatku  domáceho
násilia, alebo Ïe obeÈ sa tak obáva o svoj
Ïivot a zdravie, Ïe sa zo v‰etk˘ch síl vyh˘-
ba násilníkovi.

Akú kvalitu Ïivota vytvoríme pre seba a
pre na‰ich príbuzn˘ch,  je skutoãne len na
nás sam˘ch. V‰etci vieme, Ïe tak, ako do-
káÏeme vytváraÈ raj na zemi, vieme zme-
niÈ Ïivot na peklo na zemi. Stávajú sa aj
prípady, kedy sa z prosperujúceho Ïivota
stane zo dÀa na deÀ neznesiteºné vojnové
územie. Takto môÏeme popísaÈ aj situáciu
v jednej rodine, s ktorou sme pri‰li do
kontaktu v snahe nájsÈ rie‰enie a ukonãiÈ
utrpenie zúãastnen˘ch. Pri hºadaní naj-
vhodnej‰ích foriem ukonãenia alebo as-
poÀ zmiernenia rodinného kolapsu sme
dospeli k názoru, Ïe Ïalobcami v tomto
príbehu by mali byÈ asi v prvom rade ma-
loleté deti pochádzajúce z manÏelstva.

ManÏelia sú ‰ikovní ºudia s vysoko‰kol-
sk˘m vzdelaním, ktorí sa kedysi dokázali
spoloãne postaraÈ o svoje malé deti a o
svoju domácnosÈ. Dobrá mama, dobr˘ otec.
V‰etko bolo v poriadku, spoloãné dovo-
lenky, radosti aj starosti, ale hlavne láska.
Zmena nastala príchodom iného muÏa do
vzÈahu. Spoãiatku bol len priateºom manÏel-
ky a nebolo by na tom e‰te stále niã zlé,
keby toto neovplyvnilo normálny chod ro-
diny a celkov˘ postoj manÏelky k Ïivotu.
AspoÀ takto to vníma manÏel, otec t˘ch
dvoch mal˘ch detí. Neskôr v‰ak nastúpila
ÏiarlivosÈ, v˘ãitky, sledovanie, ãi uÏ opod-
statnené alebo neopodstatnené a zaãali
sa scény. ManÏel protestoval a reagoval
na  odchody manÏelky z domu, manÏelka
na druhej strane bránila svoje právo na
slobodu a nezávislosÈ. Naviac podala ná-
vrh na rozvod. Nastal krut˘ boj o rodiãov-
ské pozície, k vzájomn˘m verbálnym a aj
fyzick˘m konfliktom Èahali deti, budili ich v

noci, aby robili svedka striedavo mame ale-
bo tatkovi. Aj keì v tomto príbehu neteãie
krv a nevznikajú Ïiadne rany na tele, rany
na du‰i vznikajú v‰etk˘m, hlavne deÈom.
Rodiãia tvrdohlavo nehºadia na ich skutoãnú
a opodstatnenú potrebu ÏiÈ svoje detstvo
v  pokoji. Nepozerajú dole k nohám na vy-
stra‰ené malé oãi. Situácia sa nebezpeã-
ne vyostrila pri prvom pojednávaní, lebo
manÏel nesúhlasil so zverením deti do v˘-
chovy a opatery manÏelke. Rodina je pre
neho v‰etk˘m, nechce ÏiÈ bez toho, aby
videl deti rásÈ a nechce,  aby sa o deti sta-
ral in˘ muÏ. Pre moÏnosÈ spravodlivého
rozhodnutia bolo nutné stanoviÈ súdneho
znalca, proces sa tak predlÏuje a situácia
v rodine je zo dÀa na deÀ hor‰ia, nie je
moÏné nájsÈ akúkoºvek efektívnu formu
komunikácie. KaÏdá beÏná situácia konãí
roztrÏkou a privolaním polície, podávaním
skreslen˘ch v˘povedí. Rodiãia sa snaÏia o
poráÏku súpera skutoãne v‰etk˘mi forma-
mi. Neustúpi ani jeden. Najali si najlep‰ích
právnikov, pí‰u vyjadrenie k vyjadreniu,
podávajú predbeÏné opatrenia, vyuÏívajú
v‰etky formy opravn˘ch prostriedkov, po-
dávajú trestné oznámenie úplne na v‰etky
situácie, zabudnúc tak na svoju inteligen-
ciu, dôstojnosÈ a lásku. Nezávidíme prácu
vy‰etrovateºom a súdom. ËaÏko tu pove-
daÈ, kto má pravdu a kto je vinn˘, o tom
rozhodnú ìal‰í znalci prizvaní do trestn˘ch
konaní. Nevieme jednoznaãne a zodpo-
vedne posúdiÈ, kto je k˘m t˘ran˘. Jasné je
len to, Ïe najväã‰ou obeÈou násilia sú v
tomto prípade (úplne zbytoãne) tie dve
nevinné deti. Trochu priveºká daÀ z naj-
vzácnej‰ej pridanej hodnoty.

Mária Ple‰ková
Koordinátorka PON Trenãín
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Trestn˘ zákon 
(zákon ã. 300/2005 Z.z. Trestn˘ zákon,

v znení zákona ã. 650/2005 Z.z.)

Trestn˘ zákon stanovuje, ktoré konanie je trestn˘m ãinom a ak˘
trest (ochranné opatrenie) môÏe byÈ zaÀ uloÏen˘.

Ak páchateº spáchal násiln˘ trestn˘ ãin voãi blízkej osobe ale-
bo zverenej osobe, ak moÏno vzhºadom na osobu páchateºa dô-
vodne predpokladaÈ, Ïe bude v násilnom konaní pokraãovaÈ,
moÏno mu uloÏiÈ ochranné lieãenie (§ 73 ods. 2 písm. b.,
Trestného poriadku). Je len jedno z ochrann˘ch opatrení - alter-
natív k trestu.

Blízkou osobou na úãely trestn˘ch ãinov násilia proti skupine
obyvateºov a proti jednotlivcovi, t˘rania blízkej osoby a zverenej
osoby, vydierania, znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho
zneuÏívania sa rozumie: príbuzn˘ v priamom pokolení, osvojiteº,
osvojenec, súrodenec a manÏel, ako aj b˘val˘ manÏel, druh, b˘-
val˘ druh, rodiã spoloãného dieÈaÈa a osoba, ktorá je vo vzÈahu
k nim blízkou osobou, ako aj osoba, ktorá s páchateºom Ïije alebo
Ïila v spoloãnej domácnosti (§ 127 ods. 4 a 5).

Blízka osoba sa pokladá za chránenú osobu, teda zákon
trestné ãiny proti blízkej osobe trestá prísnej‰ími trestami (§ 139).

Primeranou povinnosÈou, ktorá môÏe byÈ páchateºovi uloÏená
(napr. pri podmieneãnom odklade v˘konu trestu) môÏe byÈ aj zá-
kaz priblíÏiÈ sa k po‰kodenému na vzdialenosÈ men‰iu ako päÈ
metrov a zdrÏiavaÈ sa v blízkosti obydlia po‰kodeného (§ 51 ods.
4 písm. a).

T̆ ranie blízkej osoby a zverenej osoby (§ 208) je doplnené
demon‰tratívnym v˘poãtom ãinností, ktoré sa za t˘ranie po-
vaÏujú. Ide napríklad o bitie, poh⁄davé zaobchádzanie, neustále
sledovanie, bezdôvodné odopieranie stravy, hygieny, b˘vania
alebo vzdelávania, nútenie k Ïobrote, vystavovanie vplyvu ‰kod-
liv˘ch látok, neodôvodnené obmedzovanie prístupu k majetku,
ktor˘ má postihnutá osoba právo uÏívaÈ. PretoÏe v˘poãet je iba
demon‰tratívny, môÏe byÈ za t˘ranie povaÏovaná aj iná ãinnosÈ,
ktorou páchateº t˘ra blízku alebo zverenú osobu.

Pri viacer˘ch trestn˘ch ãinoch je spáchanie ãinu voãi blízkej
osobe znakom kvalifikovanej (prísnej‰ej) skutkovej podstaty
trestného ãinu. Napríklad pri trestnom ãine vydierania sa po-
vaÏuje za kvalifikovanú (prísnej‰iu) skutkovú podstatu aj to, ak
páchateº spácha tento ãin na chránenej osobe (§ 189 ods. 2 ).

Rovnako sa za kvalifikovanú skutkovú podstatu povaÏuje to,
ak bol na blízkej osobe alebo osobe v starostlivosti páchateºa
spáchan˘ trestn˘ ãin znásilnenia (§ 199), sexuálneho násilia
(§ 200) a sexuálneho zneuÏívania (§ 201).

Trestn˘ poriadok 
(zákon ã. 301/2005 Z.z. Trestn˘ poriadok,

v znení zákona ã. 650/2005 Z.z.)

Trestn˘ poriadok upravuje procesn˘ postup orgánov ãinn˘ch v
trestnom konaní a súdov v konaní o trestn˘ch ãinoch.

ObeÈ domáceho násilia je v trestnom konaní po‰koden˘m v
zmysle § 46 Trestného poriadku. Má teda v‰etky práva, ktoré zá-
kon po‰kodenému priznáva, vrátane práva vzdaÈ sa v˘konu
t˘chto práv. 
Ak je po‰koden˘m malolet˘, jeho práva vykonáva jeho zákonn˘
zástupca (rodiã). Ak zákonn˘ zástupca po‰kodeného, ktor˘m je
maloletá osoba,  nemôÏe vykonávaÈ svoje práva (napr. preto, Ïe
je v tej veci stíhan˘) a je nebezpeãenstvo z ome‰kania, predse-
da senátu a v prípravnom konaní prokurátor ustanoví na v˘kon
t˘chto práv po‰kodenému opatrovníka - najmä ‰tátny orgán ale-

bo povereného zástupcu organizácie na pomoc po‰koden˘m
(§ 48 ods. 2).

Ak je ako svedok vypoãúvaná osoba mlad‰ia ako 15 rokov a
ak ide o trestn˘ ãin spáchan˘ voãi blízkej osobe alebo zverenej
osobe (...), v˘sluch sa vykoná s vyuÏitím technick˘ch zariadení
na prenos zvuku a obrazu tak, aby osoba mlad‰ia ako 15 rokov
mohla byÈ v ìal‰om konaní vypoãutá len v˘nimoãne. ëal‰í
v˘sluch osoby mlad‰ej ako 15 rokov sa v prípravnom konaní
môÏe vykonaÈ len so súhlasom jej zákonného zástupcu alebo
opatrovníka (§ 135 ods. 3).

V niektor˘ch prípadoch, ak sú páchateº a po‰koden˘ blízkymi
osobami, je moÏné trestné stíhanie páchateºa len so súhlasom
po‰kodeného (§ 211 a 212). Vzhºadom na to, Ïe páchatelia do-
máceho násilia ãasto vyvíjali na obete nátlak, aby stiahli súhlas s
trestn˘m stíhaním, súhlas po‰kodeného s trestn˘m stíhaním
nie je potrebn˘, napr. pri trestn˘ch ãinoch t˘rania blízkej osoby
a zverenej osoby, násilia proti skupine obyvateºov a proti jednot-
livcovi, nebezpeãného vyhráÏania, úmyselného ublíÏenia na
zdraví, obmedzovania osobnej slobody, vydierania, poru‰ovania
domovej slobody alebo znásilnenia. V t˘chto prípadoch, keì sa
orgány ãinné v trestnom konaní o veci dozvedia, sú povinné vec
riadne vy‰etriÈ a trestné oznámenie sa uÏ nedá „stiahnuÈ."

Obãiansky zákonník 
(zákon ã. 40/1964 Zb. Obãiansky zákonník

v znení neskor‰ích predpisov)

Obãiansky zákonník upravuje ochranu obetí domáceho násilia
najmä vo vzÈahu k úprave uÏívania bytov, keìÏe situácia si veºa-
krát vyÏaduje rozdelenie spoluÏitia partnerov, resp. zákaz vstupu
násilníckej osoby do priestorov, kde Ïijú osoby, voãi ktor˘m sa
dopú‰Èa násilia.

Byty, v ktor˘ch spolu Ïijú páchatelia a obete domáceho nási-
lia, sú spravidla buì v bezpodielovom spoluvlastníctve manÏe-
lov, alebo v spoloãnom nájme manÏelov. Ak sa z dôvodu psy-
chického alebo fyzického násilia, alebo jeho hrozby vo vzÈahu k
manÏelovi alebo k blízkej osobe, ktorá b˘va v  spoloãnom dome
alebo byte stalo ìal‰ie spoluÏitie neznesiteºn˘m, súd môÏe ob-
medziÈ uÏívacie právo druhého manÏela k domu alebo bytu pat-
riacemu do bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov, alebo ho
z jeho uÏívania úplne vylúãiÈ (§ 146 ods. 2 Obãianskeho zákon-
níka). Domáce násilie môÏe byÈ aj dôvodom na zru‰enie práva
spoloãného nájmu bytu (§ 705a),  resp. dôvodom na neprizna-
nie bytovej náhrady pri v˘povedi z nájmu (§ 712a ods. 2).

Obãiansky súdny poriadok 
(zákon ã. 99/1963 Zb. Obãiansky súdny poriadok,

v znení neskor‰ích predpisov)

PredbeÏn˘m opatrením môÏe súd uloÏiÈ úãastníkovi obãiansko-
právneho konania, aby nevstupoval doãasne do domu alebo by-
tu, v ktorom b˘va osoba blízka  alebo osoba, ktorá je v jeho sta-
rostlivosti alebo vo v˘chove, vo vzÈahu ku ktorej je dôvodne po-
dozriv˘ z násilia (§ 76 ods. 1 písm. g)). Ak súd rozhoduje o návr-
hu na vydanie predbeÏného opatrenia t˘kajúceho sa malolet˘ch
detí alebo osôb ohrozen˘ch násilím, rozhodne bez zbytoãného
odkladu najneskôr do 7 dní od podania návrhu.

Spracoval: Peter Kocvár
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Obete nám svojimi telefonátmi
vyjadrujú dôveru

Rozhovor s pracovníãkou
Linky pomoci, Margitou BeÀovou

Neodmysliteºnou súãasÈou práce v
obãianskom zdruÏení Pomoc obetiam
násilia je Linka pomoci, ktorá funguje
na zv˘hodnenom ãísle 0850 111 321
prístupnom z celého územia SR. Klienti
sa na nej môÏu zdôverovaÈ so svojimi
problémami t˘kajúcimi sa páchania
násilnej trestnej ãinnosti. Linku obslu-
hujú dve trpezlivé a prívetivé telefo-
nistky. Jednou z nich je aj zakladateºka
OZ PON pani Margita BeÀová.

Na akom princípe funguje Linka pomoci
a akému úãelu slúÏi?

Linka vznikla z potreby podporiÈ obete
násilia a trestn˘ch ãinov. Jedn˘m z cieºov
je zorientovaÈ volajúcich na na‰e poradne,
ale aj na iné relevantné in‰titúcie. ObeÈ je
ãasto vystresovaná , priãom je na takzva-
n˘ch linkároch, aby vedeli vystihnúÈ situá-
ciu, v akej sa klient práve nachádza.
Musíme ho upokojiÈ. Následne by mal byÈ
schopn˘ reagovaÈ na na‰e podnety. ObeÈ
svojím telefonátom urobila prv˘ krok pri
rie‰ení svojho problému a t˘m nám vlast-
ne dáva dôveru. Pri poãúvaní volajúceho
vypæÀame záznamov˘ hárok. Klienta sa
v‰ak op˘tame, ãi chce zostaÈ v anonymi-

te, alebo súhlasí so
z a z n a m e n a n í m
svojho mena a ad-
resy. SnaÏíme sa vy-
plniÈ v‰etky rubriky,
aby mali na‰i kolego-
via v poradniach
PON ão najviac in-
f o r m á c i í .
Samozrejme, Ïe na
informácie sa p˘ta-
me taktne a niã vo-
lajúcemu nevnucu-
jeme. Je len a iba na
Àom, do akej miery
sa nám zdôveruje.

V telefonátoch
prevaÏujú muÏi, alebo Ïeny?

Za rok 2005 nám telefonovalo 890 osôb, z
toho bolo 240 muÏov a 650 Ïien.

Potvrdzuje sa to, Ïe pomoc ãastej‰ie vy-
hºadávajú Ïeny.

O aké vekové kategórie sa jednalo?

I‰lo najmä o ºudí vo veku 30 aÏ 50 ro-
kov. Potom nasledovali 20 a viacroãní a
ºudia medzi 50 aÏ 60 rokov. Menej je zastú-
pená kategória do 20 rokov a od 60 do 70
rokov. Iba veºmi málo bolo ºudí star‰ích
ako 70 rokov.

Odkiaº mali telefonujúci informácie o
Linke, prípadne o PON?

SnaÏíme sa zistiÈ aj to, ako sa o nás vo-
lajúci dozvedeli. Najviac ºudí o nás vie od
polície a z médií, spolu takmer tri ‰tvrtiny.
Zvy‰ok dostal informáciu zo sociálnych
sluÏieb, od známych alebo inak.

Na aké oblasti páchaného násilia sa
obãania najãastej‰ie sÈaÏujú?

Ide najãastej‰ie o domáce násilie.
Potom nasledujú dopravné nehody, pod-
vody a in‰titucionálne násilie. Máme v‰ak
aj kategóriu psychické poruchy. Ide o ºudí,
ktorí nám telefonujú v presvedãení, Ïe je
na nich páchané násilie, ale to sa odohrá-
va iba v ich mysli.

Margita BeÀová
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Akú psychologickú v˘bavu musí maÈ
„linkár", aby obstál na svojom poste?

Na túto prácu, alebo poslanie, nestaãí
maÈ vysokú ‰kolu, prax sociológa, alebo
psychológa. Je potrebná
schopnosÈ vcítiÈ sa do situácie
klienta a schopnosÈ daÈ mu vie-
ru, Ïe jeho problémy sú rie‰iteº-
né. Práca na linke si vyÏaduje
plnú koncentráciu, r˘chle reak-
cie, predvídavosÈ. MÀa veºmi
te‰í, keì nám klient poìakuje za
radu a pomoc. Veºmi dôleÏit˘ je
re‰pekt voãi samostatnému u-
vaÏovaniu a rozhodovaniu klien-
ta. My mu len dávame návrhy,
rozhodnúÈ sa musí on. Na‰ou
absolútnou zásadou je diskrét-
nosÈ. Mlãíme o informáciách po-
skytnut˘ch klientovi, ak on ne-
chce, aby sa o nich hovorilo.

âo sa deje, ak zistíte, Ïe linku niekto
zneuÏíva?

Ak zistíme, Ïe linku zneuÏíva vtipkár, ale-
bo recesista, tak hovor preru‰íme. Je to
ale dosÈ zriedkavé.

Máte vymedzenú dæÏku hovoru s volajúcim?

NesnaÏíme sa hovoriÈ dlho, lebo si uve-
domujeme, Ïe na‰a sluÏba nie je linkou
dôvery. Predov‰etk˘m ponúkame pomoc
a informácie o sluÏbách. Odporúãame, ale-
bo dohodneme osobnú konzultáciu v niekto-
rej na‰ej poradní a klientovi povieme kon-
zultaãné hodiny. Zapí‰eme do kalendára
meno - dátum - hodinu konzultácie. Klient
si môÏe vybraÈ. Ponúkneme moÏnosÈ, Ïe

na‰i spolupracovníci v regiónoch ho vy-
hºadajú. Alebo naopak, poskytneme adre-
su a telefónne ãíslo na‰ich poradní, ãi
spolupracovníkov podºa adresára, vrátane
konzultaãn˘ch hodín.

Poskytujete aj informácie o in˘ch sluÏbách...

Áno. Ide o poradne, linky a útulky pre t˘-
rané Ïeny, krízové centrá pre deti, obãianske
poradne, bezplatné právne poradne, ad-
vokátske kancelárie, centrá poradensko -
psychologick˘ch sluÏieb, protidrogové
centrá, sluÏby, svojpomocné skupiny a
podobne.

Na Linke sa striedate so svojou kole-
gyÀou Tatianou Turekovou. Ako ãasto?

Linka pomoci je obãanom k dispozícií v
pracovn˘ch dÀoch od desiatej do ‰trnás-
tej hodiny. V ãase mimo uveden˘ch hodín
je na Linke v prevádzke záznamník, ktor˘
si zakaÏd˘m starostlivo vypoãujeme a za-

znamenávame príslu‰né informácie a po-
Ïiadavky. S mojou kolegyÀou sa strieda-
me podºa vopred dohodnutého ãasového
rozvrhu. Ak treba, tak sa vÏdy vieme
promptne dohodnúÈ na potrebnej zmene

harmonogramu. Nikdy sa v‰ak
nestalo a nestane, Ïe by na Linke
ch˘bala sluÏba, ktorá sa postará o
volajúceho. Vy‰kolen˘ch dobrovoº-
níkov a pracovníkov máme na‰Èas-
tie dostatok.

Ste zakladajúcou ãlenkou OZ
PON. Ako hodnotíte jeho dote-
raj‰iu ãinnosÈ?

Vzhºadom na situáciu a posta-
venie obãianskych zdruÏení na
Slovensku som spoãiatku nebola
naladená príli‰ optimisticky, no
dnes - aj napriek urãit˘m ÈaÏkos-
tiam - hodnotím situáciu pozitívne.
V na‰om zdruÏení je veºa nad‰en-

cov, ktorí sa mu venujú z presvedãenia, nie
zo zi‰tn˘ch dôvodov. OceÀujem, Ïe máme
okolo seba najmä mlad˘ch ºudí, niektor˘ch
e‰te ‰tudentov, ale aj absolventov psycho-
lógie alebo práva. Práve oni sú dôkazom,
Ïe OZ PON má budúcnosÈ.

Pani Margita BeÀová je  jednou zo za-
kladajúcich ãlenov Pomoci obetiam nási-
lia, bola tajomníãkou PON a uÏ takmer 10
rokov sa venuje priamej práci s obeÈami
ako asistentka a v ostatn˘ch rokoch ako
konzultantka Linky pomoci. Nedávno oslá-
vila v˘znamné Ïivotné jubileum a my jej Ïe-
láme veºa zdravia a sebe e‰te veºa rokov
spolupráce s Àou. Gitka, v‰etko najlep‰ie!

V mene PON: Jana ·ípo‰ová

Zhováral sa Martin ·kopec

Tatiana Tureková



Na poslednej schôdzi NR SR v tomto volebnom ob-
dobí sme sa poslancov za jednotlivé parlamentné po-
litické strany op˘tali, ãi vo volebn˘ch programoch bu-
dú maÈ zahrnutú aj tému pomoci obetiam trestn˘ch
ãinov. KeìÏe nie v‰etci oslovení poslanci nám boli
ochotní poskytnúÈ odpovede, priná‰ame vyjadrenia
aspoÀ niektor˘ch z nich.

László Nagy (Strana maìarskej koalície) - Volebn˘ prog-
ram SMK, ktor˘ bude schválen˘ v priebehu mája tohto ro-
ku, má v kapitole o ºudsk˘ch právach a národnostn˘ch
men‰inách vo svojom obsahu zakomponovanú pomoc
obetiam domáceho násilia a pomoc obetiam ìal‰ích trest-
n˘ch ãinov. UÏ v súãasnosti v‰ak drvivá väã‰ina predsta-
viteºov SMK súhlasí s t˘m, aby sme sa v ìal‰om volebnom
období  danou problematikou dôsledne zaoberali. Ná‰
politick˘ subjekt bol in‰pirovan˘ najmä v˘sledkami, ktoré v
oblasti pomoci obetiam trestn˘ch ãinov dosiahli predsta-
vitelia mimovládnych organizácií. Obzvlá‰È by som pri tej-
to príleÏitosti chcel vyzdvihnúÈ aktivity obãianskeho zdruÏe-
nia Pomoc obetiam násilia, ktoré má v deviatich mestách
Slovenska poradne so psychologickou a právnou pomo-
cou urãenou pre obete. BohuÏiaº, na juÏnom Slovensku

doposiaº takéto poradne neexistujú. V SMK sa preto oz˘-
vajú hlasy, aby sme pomohli pri budúcom zriaìovaní kan-
celárií s právnou a psychologickou pomocou. Chcem e‰-
te dodaÈ, Ïe aj medzi voliãmi SMK, podobne ako u voliãov
in˘ch politick˘ch strán a hnutí, rezonuje my‰lienka pomo-
ci ºuìom, ktorí sa ocitli v zloÏitej Ïivotnej situácii.

Katarína Tóthová (ªudová strana - Hnutie za demo-
kratické Slovensko) - Chcem zdôrazniÈ, Ïe vôbec nepla-
tia slová b˘valého ministra spravodlivosti Daniela Lip‰ica
o tom, Ïe na Slovensku sa zniÏuje kriminalita. Práve na-
opak. Kriminalita sa zvy‰uje a nadobúda hrozivej‰ie roz-
mery. Sme svedkami väã‰ej brutálnosti a t˘m pádom aj
ÈaÏ‰ej ujmy na zdraví a majetku osôb po‰koden˘ch trest-
n˘mi ãinmi. Bol prijat˘ zákon o od‰kodnení obetí trestn˘ch
ãinov, ale to je iba prv˘ krok. ªS - HZDS sa zúãastnila na
prvom kroku a chce sa zúãastniÈ tieÏ na kroku druhom, to
jest, aby sa práva a vymoÏiteºnosti, ktoré sú súãasÈou zá-
kona, stali realizovateºn˘mi.

Pavol Prokopoviã (Slovenská demokratická a kresÈan-
ská únia) - Obsahom volebného programu SDKÚ sú aj
návrhy t˘kajúce sa eliminácie násilia a dôsledkov, ktoré
z násilia vypl˘vajú. Rie‰eniu problémov danej oblasti sa vo
volebnom  programe dôsledne venovala a venuje minis-
terka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Radiãová.
V‰etko podstatné bude zohºadnené.

Daniel Lip‰ic (KresÈanskodemokratické hnutie) - Pred
nedávnom v NR SR pre‰iel zákon, ktor˘ som predkladal.
T̆ ka sa finanãného od‰kodnenia obetí násiln˘ch trestn˘ch
ãinov. Trestné kódexy smerujú tieÏ  k  väã‰ej ochrane po‰-
koden˘ch. Legislatívna úprava je vyhovujúca, treba v‰ak
zabezpeãiÈ technické otázky, ak˘mi je napríklad zabez-
peãenie vyãlenenia osobitn˘ch ãakární pre po‰koden˘ch
v budovách súdov. V tomto prípade uÏ ani tak nejde o
zmenu právnej úpravy, ako o prispôsobenie praxe potre-
bám a oãakávaniam obetí.

Róbert KaliÀák (Smer - Sociálna demokracia) - Róbert
Fico ako prv˘ na Slovensku pri‰iel s témou pomoci obe-
tiam trestn˘ch ãinov, preto je len samozrejmé, Ïe uvedené
je zahrnuté aj vo volebnom programe strany Smer.

(Poznámka redakcie: V skutoãnosti prvá poradÀa pre o-
bete trestn˘ch ãinov bola zriadená v roku 1997 pri
Asociácii seniorov - expertov v rámci projektu PHARE,
ktor˘ koordinovala Helena Woleková, b˘valá ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny a neskor‰ia prvá prezi-
dentka obãianskeho zdruÏenia Pomoc obetiam násilia.)

Zhováral sa Martin ·kopec
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Obete trestn˘ch ãinov
v agendách politick˘ch strán

otázka pre poslancov
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K rie‰eniu prípadov domáceho násilia sa
dostávame pomerne ãasto. Nie ináã to
bolo  v prípade pani Marty, ktorá koneãne
po rokoch na‰la v sebe silu danú situáciu
rie‰iÈ. Bola to vlastne jej dcéra, ktorá  nám
na linku zavolala. Aj ona sa stala obeÈou
posledne spáchaného násilia. Prípad je o
to komplikovanej‰í, Ïe sa v Àom, v kom-
plikovanej rodinnej zápletke  navy‰e stretli
deti z predchádzajúcich manÏelstiev pá-
chateºa a obete.
Ako sa to celé začalo...

Bola sobota a pani Marta sa chystala

stráviÈ ju ako väã‰ina slovensk˘ch Ïien -
prácou v domácnosti. No to e‰te netu‰ila
ão ju v ten deÀ ãaká. Jej manÏel sa ráno
niekam vybral a vrátil sa s  kamarátom a 5
litrov˘m demiÏónom vína. Dalo sa tu‰iÈ, Ïe
aj dne‰n˘ deÀ sa zopakuje to, ão zaÏila uÏ
mnohokrát - nadávky, bitka, vyhráÏky.
Pani Marta, vedomá si toho, ão sa bude
diaÈ, keì kamarát odíde, snaÏila sa rad‰ej
stratiÈ z  dohºadu. Medzit˘m k nej pri‰la na
náv‰tevu jej dospelá dcéra z prvého ma-
nÏelstva. Dcéra videla matkin strach, pre-
to navrhla , aby ‰li spolu preã. Matka -
Marta sa bála odísÈ, aby nebolo e‰te hor‰ie,
tieÏ vedela, Ïe so spoloãn˘m synom (15
roãn˘m) sa tam budú musieÈ  vrátiÈ.

Z tohto dôvodu sa dcéra rad‰ej rozhod-
la zostaÈ u nich doma, ão sa  manÏelovi

pani Marty nepáãilo a ão aj  ãoskoro dal
najavo. Zámienkou v tomto prípade bolo,
Ïe zaãul manÏelkine sÈaÏnosti dcére na
nedostatok peÀazí v domácnosti a na to,
Ïe on i to málo utráca na alkohol.
Reagoval ako zvyãajne  rozbíjaním a niãe-
ním zariadenia, hrub˘mi vyhráÏkami a fy-
zick˘m útokom na manÏelku. Zrejme ne-
oãakával, Ïe manÏelkina dcéra sa po hru-
bom fyzickom napadnutí a potom, keì ju
bosú vysotil na ulicu, bude brániÈ in˘m
spôsobom, ako jeho roky zastra‰ovaná a
t˘raná manÏelka - zavolala políciu nielen

kvôli sebe, ale aj kvôli matke a nevlastné-
mu bratovi, ktorému sa bitka u‰la tieÏ.

Príslu‰níci policajného zboru reagovali
promptne, zdokumentovali situáciu na mies-
te ãinu a odviezli obete na v˘sluch - moÏ-
no stojí za zváÏenie, ãi bolo nevyhnutné
zdrÏovaÈ ich tam temer celú noc - s ohºa-
dom na to, ão preÏili.

Páchateº bol vzat˘ do väzby. Príbeh t˘m
ale nekonãí - pani Marta sa stala objek-
tom vydierania.  ManÏelovi dospelí syno-
via z predo‰lého manÏelstva na Àu zaãali
vyvíjaÈ nátlak, tentoraz zameran˘ na maje-
tok - má vraj predaÈ spoloãné vlastníctvo
(auto a byt), „nieão si môÏe ponechaÈ" a
zvy‰ok pouÏije manÏel pre advokáta, keì
uÏ ho ona „udala". Opakovali sa v˘hraÏné
a vulgárne telefonáty, v ktor˘ch nech˘bali

ani zmienky o moÏnom ublíÏení maloleté-
mu synovi.

Jej veºkou oporou v tejto situácii sa sta-
la jej dospelá dcéra - tá, ktorá v rozhodu-
júcej chvíli neváhala podniknúÈ príslu‰né
kroky. Ona  nás oslovila v matkinom me-
ne a spolu s Àou absolvovala konzultácie
v poradni o tom, ão sa dá podºa zákona v
jej situácii robiÈ. Pani Marta je odhodlaná
rie‰iÈ po rokoch svoju situáciu - poÏiadala
o rozvedenie manÏelstva a vykonala ìal‰ie
opatrenia na ochranu bezpeãnosti svojej
a synovej.

Súãasn˘ stav pani Marty zodpovedá to-
mu, ão preÏívala v nedávnej minulosti i dl-
hé obdobie predt˘m, dlhodobé t˘ranie a i-
zolácia od spoloãnosti in˘ch ºudí nemohli
nespôsobiÈ  svoje (úzkosÈ pri hluku, stres
pri vybavovaní úradn˘ch záleÏitostí, prob-
lémy so spánkom).

My v poradni sme mali moÏnosÈ vidieÈ v
praxi,  aké je dôleÏité, keì ãlovek v ob-
tiaÏnej Ïivotnej situácii nájde podporu vo
svojom okolí, niekoho, komu sa môÏe
zdôveriÈ a kto mu dodá odvahu.

Pani Marta zostáva na‰ou klientkou aÏ
do dorie‰enia prípadu.

Autorky: E. Krupová, T. Tureková

príbeh z poradne
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Rozhovor s mladíkom, ktor˘ stratil sám seba a tvrdí:

KEë âLOVEK ZABLÚDI,
TAK ASPO≈ MÁ DÔVOD HªADAË CESTU SPÄË

rozhovor

Michal je mlad˘ bratislavsk˘ narkoman, ktor˘ sa nedávno ob-
rátil na poradÀu PON o radu a pomoc. Ná‰ ãasopis vyuÏil príleÏi-
tosÈ a poÏiadal Michala, aby jeho ãitateºom odhalil svoj vnútorn˘
svet. Po chvíli váhania súhlasil. Ako sám hovorieva: „Ja drogy
neberiem, drogy berú mÀa." Vonkaj‰í svet vníma uÏ iba ako „di-
vadelnú kulisu." Keì sme sa ho op˘tali, ãím chcel byÈ, odpove-
dal: „Cválajúcim koÀom na strechách domov." Keì sme sa op˘-
tali, ãím je, povedal, Ïe „dobre Ïivenou kostrou." Svoje telo pri-
rovnáva k planéte posiatej krátermi. Michal je inteligentn˘ ãlovek,
ktorého nadanie a schopnosti sa v‰ak kvôli drogám stratili v ne-
návratne. Okolie ho odmieta a nere‰pektuje. Zdá sa, Ïe on sám
uÏ definitívne prestal re‰pektovaÈ lep‰iu stránku svojej osobnosti.

Povedal si, Ïe v minulosti  si  mal o sebe urãitú predstavu.
Má‰ ale veºa rovesníkov, ktorí tieÏ chceli byÈ nieãím in˘m,
ako sú dnes... Mohol by si nám povedaÈ nieão o nich a o
tom, kde a ako zháÀa‰ drogy?

Mám sa príli‰ rád na to, aby som prezrádzal mená kamarátov
takého razenia, ako som ja. Nebudem hovoriÈ ani o cestiãkách,
ktoré vedú k farebnému zabúdaniu. Sny, ktoré snívam, nie sú za-
darmo, ale môÏem hovoriÈ iba o t˘ch snoch, nie o t˘ch, ktorí ma
v snívaní podporujú. Som ãlenom neusporiadaného stáda, z kto-
rého uÏ nemôÏem vystúpiÈ, aj keby som chcel. Je to otázka dob-
rovoºnosti, ale iba zo zaãiatku. Som závisl˘ dobrovoºník. Ulice
mesta sú plné dobrovoºníkov, len sa treba lep‰ie pozrieÈ.
Nervózne pobehujú sem a tam a trasú sa im ruky. Ale lep‰ie je
sa neobzeraÈ. Neobzerám sa, teda som. Viem, Ïe drogy sú iba
prostriedkom a nie rie‰ením. Keì letcom hapruje lietadlo, tak sa
katapultujú. Aj ja sa obãas niekedy katapultujem...

Hovorí‰, Ïe sa niekedy katapultuje‰. Má‰ zrejme pocit ne-
bezpeãenstva, ktoré na teba odniekiaº ãíha...

Najbezpeãnej‰ie som sa cítil v detstve s mojou mamou. LenÏe
po krátkom ãase nás opustila a zavládol chaos, predstierané
‰Èastie. SpoluÏitie s matkou mi zaruãovalo vnútorn˘ pokoj.
Vonkaj‰í svet mi pripadá ako hranatá mrcha, zapáchajúci dozor-
ca. Dnes uÏ ani neviem, keì niekto povie, Ïe je nejaké teraz a
potom. Ja si to svoje teraz a potom namaºujem nar˘chlo po-
zháÀan˘mi farbami. Tie ale nie sú lacné, takÏe niekedy mi zostá-
va iba to potom. Ale uÏ sa mi pletie jazyk a táram...

âo rodinné zázemie? Má‰ manÏelku, priateºku, súrodencov...?

Mám dvoch bratov, ale nestretávam sa s nimi. Vlastne oni sa
nechcú stretávaÈ so mnou. Mali by sme si ão povedaÈ, ale ja im
nemôÏem rozkázaÈ, aby za mnou pri‰li. Ak by som za nimi pri‰iel
ja, e‰te by si mysleli, Ïe od nich chcem nejaké peniaze. A mali
by pravdu. Ich peniaze by som potreboval. Sme taká zabudnu-
tá rodina. Moja matka je zabudnutou minulosÈou, ale pamätám
si na Àu dobre. Zabudnutou bola skôr pre môjho otca. Pre toho
som bol zas zabudnut˘ ja a moji dvaja bratia. B˘vali sme na
okraji mesta. Hovoril som tomu bludisko, pretoÏe ako dieÈa som
sa tam ãasto strácal medzi rovnak˘mi domami. Ale ja som sa
strácal rád. Keì zablúdite, tak zistíte, Ïe máte dôvod hºadaÈ ces-
tu späÈ. LenÏe, kde je späÈ? Ako dvanásÈroãn˘ som sa zoznámil
s ãlovekom, ktor˘ mal s blúdením dlh‰ie skúsenosti ako ja. Bol
odo mÀa o desaÈ rokov star‰í. To on mi povedal, Ïe blúdenie si
môÏeme  spoloãne spríjemniÈ, ak budem chcieÈ. Tak som chcel.
Vtedy to bolo e‰te zadarmo. Cítil som sa fajn, ale po nejakom
ãase som blúdivé „tabletky" prestal uÏívaÈ. Vtedy som mal e‰te
pevnú vôºu a okrem toho ma k „poslu‰nosti" dostrkávali uãitelia
v ‰kole a moji bratia. Karta sa obrátila po ‰tyroch rokoch, keì
som ‰tudoval na ‰kole pre nadan˘ch flákaãov. Dokonãil som ju,
aj keì neslávne. Následne som sa ocitol vo vzduchoprázdne.
·túdium sa skonãilo. BeÏec na dlhé trate nikam nedobehol.
Alebo na krátke...? Nedávno som nakreslil seba na obrázku ako
beÏím a okolo mÀa utekajú barle. Takto ma tie barle asi predbeh-
nú. Po ‰túdiu som si na‰iel priateºku, ktorá sa o mÀa obãas
stará, keì mi dochádza dych. Je odo mÀa star‰ia o ‰esÈ rokov.
Má ma rada takého, ak˘ som. Asi preto, lebo je podobná. B˘vame
v jej byte a ja som v Àom súãasÈou inventára.

Asi sa nemieni‰ oÏeniÈ?
Nechcem. Naão? Novú rodinu by som aj chcel, ale rodina by

nechcela mÀa.

A ão zamestnanie...?
Moje zamestnanie nenaz˘vam zamestnaním, ani prácou. Je to

naháÀanie prostriedkov na preÏitie a uÏitie si. Peniaze si v‰ak ne-
poÏiãiavam...

Je hlúpe p˘taÈ sa, ãi má‰ plány do budúcnosti?
Áno, je to hlúpe...

Zhováral sa Martin ·kopec
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Pomoc obetiam násilia uÏ 10 rokov pô-
sobí na Slovensku v oblasti pomoci obe-
tiam trestn˘ch ãinov, domáceho násilia,
dopravn˘ch nehôd, katastrôf a ne‰Èast-
n˘ch udalostí. Za tento ãas sme poskytli
viac ako 11 000 konzultácií a in˘ch slu-
Ïieb asi ‰tyrom tisícom klientov. Z toho
najviac obetiam domáceho násilia, ão je
trend posledn˘ch rokov, kedy najmä po
prijatí novej slovenskej legislatívy po roku
2002 kon‰tatujeme lep‰iu vymoÏiteºnosÈ
práva v tejto oblasti, lep‰ie právne vedo-
mie a zv˘‰ená informovanosÈ o problema-
tike i existujúcich sluÏbách pre obete.

Netreba zdôrazÀovaÈ, Ïe alkoholové a
iné drogové závislosti sú veºmi ãast˘m
faktorom spolupôsobiacim pri páchaní
takmer v‰etk˘ch kategórií ãinov, kvôli kto-
r˘m sa klienti PON stávajú ich obeÈami.
Predsa v‰ak najãastej‰ie a zároveÀ najÈaÏ‰ie
sú prípady domáceho násilia (ktor˘m sa
svojím charakterom pribliÏujú kategórie ná-
silia páchané medzi susedmi alebo spolu-
pracovníkmi).

Prípady domáceho násilia predstavujú
dlhodobo takmer - prípadov rie‰en˘ch v
poradniach PON, ão bolo v minulom roku
709 prípadov (z toho 117 v poradni PON
Bratislava). Poãas celej existencie PON to
bolo spolu vy‰e 2000 prípadov, priãom je
jasné, Ïe priamych a nepriamych obetí je
niekoºkokrát viac, podºa poãtu ãlenov tej -
ktorej rodiny.

Prípady domáceho násilia páchané vo
väzbe na alkoholové alebo drogové závis-
losti sú najdramatickej‰ie, najÈaÏ‰ie a naj-
odolnej‰ie voãi snahám o nápravu ãi po-
moc postihnut˘m.

V poradniach PON k nim pristupujeme
tak, ako aj k ostatn˘m klientom, ktor˘m
ponúkame bezplatné psychologické, práv-
ne a sociálne poradenstvo a iné sluÏby -
právne zastúpenie, krízové intervencie,
psychologickú starostlivosÈ, ãi sprostred-
kovanie ‰pecializovan˘ch sluÏieb.

V prípade, Ïe páchateºom násilia je ãlen
rodiny závisl˘ na alkohole ãi in˘ch dro-
gách, dávame klientom k dispozícii adre-
sy zariadení alebo svojpomocn˘ch zdru-
Ïení, ‰pecializovan˘ch na drogovú proble-
matiku. Cítime v‰ak nedostatoãnosÈ ta-
k˘chto intervencií bez zabezpeãenia od-
bornej lieãby a starostlivosti o postihnut˘ch
závislosÈami. Je to z viacer˘ch dôvodov:
1. Klienti prichádzajúci do poradní PON a
podobn˘ch zariadení musia vynaloÏiÈ veºa
energie a odvahy, aby boli schopní vyhºa-
daÈ pomoc a zdôveriÈ sa so svojím prob-
lémom. Po prípadnej negatívnej skúse-
nosti a nedosiahnuteºnosti r˘chleho rie‰e-
nia ich dispozícia vyhºadaÈ pomoc, efek-
tívne spolupracovaÈ a vykonaÈ ìal‰ie ak-
tívne kroky rapídne klesá.
2. V prípadoch domáceho násilia je tento
faktor oveºa v˘raznej‰í, keìÏe oproti in˘m
trestn˘m ãinom, spáchan˘m jednorázo-
v˘m útokom neznámeho páchateºa, ide o
dlhodobé opakované traumy, útoky a zne-
uÏívanie blízkym ãlovekom alebo ºuìmi.
3. Ak sú páchateºmi domáceho násilia
zneuÏívatelia návykov˘ch látok (v tejto sú-

vislosti nie je nateraz podstatná miera zá-
vislosti ani to, ãi skutky sú aktuálne pá-
chané pod vplyvom návykovej látky alebo
nie), efektivita poradenskej intervencie v
poradniach PON je (v porovnaní s in˘mi
kategóriami) minimálna.

Dôvodom je predov‰etk˘m skutoãnosÈ,
Ïe obete tohto druhu domáceho násilia
vyãerpali v‰etky svoje moÏnosti a akokoº-
vek sú pouãené, nedokáÏu rie‰iÈ situáciu,
ktorá má tendenciu k zhor‰ovaniu, keìÏe
vo väã‰ine prípadov tohto typu sa pácha-
teºom nedostáva odbornej pomoci a ich
obete buì nepoznajú spôsob, ak˘m by
mohli svojim agresorom, sebe a celej ro-
dine pomôcÈ, alebo nemajú energiu alebo
odvahu pristúpiÈ k radikálnym krokom.
V mnoh˘ch prípadoch ich agresori do-
káÏu abstinovaÈ len v prípadoch väzby ale-
bo v˘konu trestu, ão sú spravidla jediné
krat‰ie alebo dlh‰ie obdobia, kedy si rodi-
na môÏe odd˘chnuÈ od ÈaÏivej situácie.

Dá sa povedaÈ, Ïe relatívne úspe‰nej‰í
dokáÏeme byÈ v situáciách, kedy sú obe-
te rozhodnuté preru‰iÈ akékoºvek kontak-
ty so svojimi agresormi a podstúpiÈ práv-
ne kroky a procedúry, ktor˘ch v˘sledkom
(v lep‰om prípade) je takéto preru‰enie.
Nazdávame sa v‰ak, Ïe ani v tak˘chto prí-
padoch klienti nenájdu jednoznaãnú psy-
chickú pohodu a zadosÈuãinenie, proble-
matické je v‰ak tieÏ rie‰enie sociálnej si-
tuácie rodín dlhodobo trpiacich konaním
závisl˘ch osôb.

V praxi poradní PON sa snaÏíme rie‰iÈ
v‰etky prípady klientov naozaj individuali-
zovane a pomáhaÈ im nachádzaÈ moÏné
rie‰enia s vyuÏitím dostupn˘ch moÏností.
Tak sme doteraz postupovali aj v prípa-
doch klientov a rodín trpiacich domácim
násilím a zneuÏívaním v‰etk˘ch druhov v
súvislosti so zneuÏívaním návykov˘ch lá-
tok. Poskytujeme im okrem iného adresy
a kontakty na in‰titúcie, ‰pecialistov a sku-
piny, ktoré by im mohli byÈ v rôznych as-
pektoch nápomocné, cítime v‰ak nedosta-
toãnosÈ takéhoto postupu. Veºká ãasÈ
na‰ich klientov pritom pochybuje o tom,
ãi krok, ktor˘ im ponúkajú, môÏe byÈ úãin-
n˘ a sú presvedãení, Ïe urãite nebude
moÏné dosiahnuÈ lieãbu ich agresorov, ale-
bo iné postupy vyÏadujúce ich súãinnosÈ.
Za moÏn˘ posun v tejto oblasti povaÏuje-
me rie‰enie, ktoré by sme chceli realizovaÈ
nov˘m projektom.

Projekt by mal zabezpeãiÈ  komplexnej‰í
prístup k rie‰eniu problematiky osôb a ro-
dín trpiacich násilím v súvislosti so zneuÏí-
vaním návykov˘ch látok  hºadaním individu-
alizovan˘ch rie‰ení pre takéto prípady a to:

Realizáciou pilotného projektu poskyto-
vania multidisciplinárnej pomoci so zapo-
jením renomovan˘ch odborníkov a an-
gaÏovan˘ch laikov a následnej implemen-
tácie tohto modelu ako integrálnej súãas-
ti rutinnej praxe v‰etk˘ch stredísk a aktivít
PON

·pecializovanou systematickou prípra-

vou odborn˘ch pracovníkov (psycholó-
gov, právnikov a sociálnych pracovníkov)
poradní PON zameranou na to, aby boli
pripravení model implementovaÈ do praxe
regionálnych poradní PON

Publikovaním informácií o problematike
násilia  a zneuÏívania drog a posilÀovaním
motivácie  pre protidrogové aktivity a postoje

Partnerom projektu je Liga za du‰evné
zdravie. V gescii Ligy bude zostaven˘ ex-
pertn˘ tím ‰pecialistov v problematike alko-
holov˘ch a in˘ch drogov˘ch závislostí, ktorí
budú v priebehu celého projektu vystupo-
vaÈ ako ‰peciálni konzultanti a ‰kolitelia.

PON bude v spolupráci s Ligou za du‰ev-
né zdravie realizovaÈ systém prípravy koor-
dinátorov poradní PON ako budúcich ‰koli-
teºov pre svoje pracovné tímy v regiónoch.

PriebeÏne bude tieÏ dopæÀaná informaã-
ná databáza Linky pomoci obsahujúca
najmä:

informácie o relevantn˘ch zariadeniach,
sluÏbách a in˘ch dôleÏit˘ch kontaktoch

informácie o moÏn˘ch krokoch a rie‰e-
niach pre klientov

V mediálnej oblasti sa chceme zameraÈ
na roz‰írenie informovanosti o sluÏbách
pre obete prostredníctvom  televíznych a
rozhlasov˘ch spotov a  relácií a ãlánkov
publikovan˘ch v nezávisl̆ ch médiách i vlast-
n˘mi vydaniami.

Obete domáceho násilia tvoria dlhodo-
bo tri ‰tvrtiny klientely PON (v roku 2005
709 prípadov v 9 poradniach PON v SR).
Je zrejmé, Ïe táto skupina nie je homo-
génna (podºa rozliãn˘ch kritérií). Z pora-
denskej praxe PON vieme, Ïe veºkú ãasÈ z
t˘chto prípadov tvoria jednotlivci a rodiny
trpiace rôznymi formami domáceho nási-
lia a zneuÏívania vedúceho ãasto k citové-
mu a ekonomickému rozvratu a strate a-
kejkoºvek funkãnosti rodiny. Doteraj‰ie sluÏ-
by, ktoré im poradne PON boli schopné
ponúknuÈ, nemohli byÈ príspevkom k rie‰e-
niu ich situácie, pretoÏe nedokázali ovplyv-
niÈ príãinu, resp. najv˘znamnej‰ie z fakto-
rov spôsobujúcich alebo sprevádzajúcich
symptomatológiu. Preto chceme overiÈ
model, ktor˘ by dokázal spojiÈ sily, vyuÏiÈ
vedomosti a moÏnosti expertov, ‰peciali-
zovan˘ch pracovísk aj neformálnych sku-
pín a angaÏovan˘ch laikov a ponúknuÈ ich
klientom pri maximálnom zjednodu‰ení
ich prístupu k nim na jednom, z hºadiska
drogovej tematiky nestigmatizovanom
mieste - v poradni Pomoc obetiam násilia. 
O finanãnú podporu projektu sa PON u-
chádza jeho predloÏením do grantového
programu podpory Národného programu
boja proti drogám 2004-2008.

Jana ·ípo‰ová

nový projekt PON
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POSTAVENIE A PRÁVA
PO·KODEN¯CH / OBETÍ

V TRESTNOM KONANÍ

konferencia

Generálny riaditeº sekcie trestného práva Ministerstva spravod-
livosti SR Miroslav Lehoczk˘ zdôraznil, Ïe postavenie po‰koden˘ch v
trestnom konaní bolo legislatívne komplexnej‰ie rie‰ené uÏ novelou
trestného poriadku ã. 403/2004 Z. z., ktorá nadobudla úãinnosÈ prvého
augusta 2004 a ktorou sa naplnila transpoziãná povinnosÈ Slovenskej
republiky vo vzÈahu k rámcovému rozhodnutiu Rady 2001/220/SVV z
15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní. Podºa M. Lehoczkého
v‰ak aj rekodifikácia trestného práva procesného medzi svoje priority
zaradila zabezpeãenie úpravy postavenia po‰kodeného v zmysle adek-
vátnych podmienok na realizáciu jeho práv. Ako dodal, zv˘‰enie zásady
kontradiktórnosti uplatnenej v rekodifikácii v konaní pred súdom pove-
die k zdôrazneniu v˘znamu a postavenia procesn˘ch strán, posilneniu
práv obhajoby a po‰kodeného na jednej strane, ale i k posilneniu posta-
venia obÏaloby  a najmä zodpovednosti prokurátora za veci predloÏené
súdu.

Za dôleÏité povaÏoval M. Lehoczk˘ to, Ïe od 1. januára 2006 je úãin-
n˘ Trestn˘ poriadok reagujúci aj na transpoziãné záväzky SR. Ten po-
nechal v súvislosti s osobou, ktorej bola trestn˘m ãinom spôsobená ‰ko-
da, pojem po‰koden˘. V danej súvislosti odznelo: „napriek tomu, Ïe
Rámcové rozhodnutie Rady z 15. marca 2001 o postavení obetí v trest-
nom konaní pouÏíva generálne pojem „obeÈ", tá má v na‰om právnom
poriadku a jeho systéme podstatne ‰ir‰í obsah ako po‰koden˘. V na‰om
právnom poriadku povaÏujeme za obeÈ trestného ãinu aj sekundárne
a terciárne po‰kodeného (napríklad manÏelku a deti po‰kodeného, kto-
r˘ pri dopravnej nehode zahynul a podobne)“.

Pojem po‰kodeného je definovan˘ ako priama obeÈ trestného ãinu. V súla-
de s príslu‰n˘m rámcov˘m rozhodnutím sa priznáva po‰kodenému o-
krem iného „právo v stanoven˘ch prípadoch vyjadriÈ sa, ãi súhlasí s
trestn˘m stíhaním, má právo uplatniÈ si nárok na náhradu ‰kody, robiÈ
návrhy na vykonanie dôkazov, alebo na ich doplnenie, právo predkladaÈ
dôkazy, nazeraÈ do spisov a pre‰tudovaÈ ich, zúãastniÈ sa na hlavnom
pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o do-
hode o priznaní viny a prijatí trestu, právo vyjadriÈ sa k vykonan˘m dô-
kazom, právo závereãnej reãi a právo podávaÈ opravné prostriedky v
rozsahu vymedzenom zákonom." Orgány ãinné v trestnom konaní sú
povinné pri prvom kontakte s po‰koden˘m poskytnúÈ mu v písomnej
forme informácie o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách
na pomoc po‰koden˘m vrátane sluÏieb nimi poskytovan˘ch.

TieÏ pripomenul, Ïe nemenej dôleÏitou aktivitou rezortu spravodlivos-
ti v oblasti ochrany obetí bolo vypracovanie návrhu zákona o od‰kodÀo-
vaní osôb po‰koden˘ch násiln˘mi trestn˘mi ãinmi. Cieºom zákona je
prevzatie Smernice Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o od‰kodnení
obetí trestn˘ch ãinov do slovenského právneho poriadku. M. Lehoczk˘
sa domnieva, Ïe postavenie po‰koden˘ch neurãuje iba legislatívne za-
kotvenie ich práv v trestnom konaní, no je urãované i prístupom zástupcov
‰tátnych orgánov, súdov, polície, prokuratúry rovnako ako i v‰eobec-
n˘m povedomím verejnosti o problematike obetí trestn˘ch ãinov. Na zá-
ver svojho vystúpenia úãastníkom konferencie poprial, aby aj tento
dôleÏit˘ argument prístupu tvoril predmet uÏitoãn˘ch diskusií.

Alexandra Stachová z Kancelárie verejného ochrancu práv sa vo
svojom príhovore zamerala na ochranu práv obetí v trestnom konaní vo
vzÈahu k pôsobnosti verejného ochrancu práv. Pripomenula, Ïe za sko-
ro ‰tyri roky pôsobenia tohto in‰titútu v SR bolo verejnému ochrancovi
práv doruãen˘ch celkom 8 793 podnetov, z toho 1 220 sa t˘kalo trest-

noprávnej oblasti. Väã‰ina podnetov bola podaná osobami, voãi ktor˘m
sa trestné konanie viedlo - spravidla sa ich podnety t˘kajú podmienok
v˘konu väzby a trestu odÀatia slobody. Obsahom viacer˘ch podnetov
je i ÏiadosÈ o pomoc zo strany po‰koden˘ch alebo ich rodinn˘ch príslu‰-
níkov.

Na verejného ochrancu práv sa môÏe obrátiÈ kaÏd˘, fyzické osoby i práv-
nické osoby. Neexistuje Ïiadne obmedzenie podºa veku, postavenia,
sociálneho statusu ãi iného kritéria. Pracovníci Kancelárie verejného ochran-
cu práv sa, podºa A. Stachovej, ãasto stretávajú „s pocitmi beznádeje
a nedôvery vo vynútiteºnosÈ práva, nehovoriac o pocitoch nespravodli-
vosti a rezignácie." Po‰kodení vo svojich podnetoch verejnému ochran-
covi práv zväã‰a poÏadujú pre‰etrenie postupu orgánov ãinn˘ch v
trestnom konaní pri vykonávaní úkonov trestného konania, pri získavaní
a hodnotení dôkazov, vyjadrujú nespokojnosÈ s vydan˘m rozhodnutím.
Najmä v‰ak dúfajú v r˘chle a efektívne vyrie‰enie situácie, s ktorou si
ãasto sami uÏ niekoºko rokov nevedia pomôcÈ. „S poºutovaním musíme
skon‰tatovaÈ, Ïe v mnoh˘ch prípadoch im verejn˘ ochranca práv oãa-
kávanú pomoc poskytnúÈ nemôÏe, nakoºko by sa jednalo o prekroãenie
jeho zákonom ustanovenej pôsobnosti," doplnila Stachová.

Kancelária verejného ochrancu práv registruje aj podnety súvisiace s
prieÈahmi v rozhodovaní o od‰kodnení podºa zákona ã. 255/1998 Z.z.
o od‰kodÀovaní osôb po‰koden˘ch násiln˘mi trestn˘mi ãinmi v znení
neskor‰ích predpisov.

Na záver svojho vystúpenia A. Stachová zdôraznila, Ïe vo väã‰ine prí-
padov, v ktor˘ch sa na verejného ochrancu práv obrátila obeÈ trestného
ãinu, nebola pôsobnosÈ verejného ochrancu práv zákonom daná.
Napriek tomu Kancelária verejného ochrancu práv z vlastnej iniciatívy
verejného ochrancu práv poskytuje právne rady a usmernenia kaÏd˘
pracovn˘ deÀ v sídle kancelárie v Bratislave i v deviatich regionálnych
pôsobiskách po celom Slovensku.

Zaujímav˘m bolo i vystúpenie Tibora ·umichrasta, riaditeºa trest-
ného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Zameral
sa na alternatívne spôsoby ukonãenia trestného konania. Podºa jeho
slov nové formy ukonãenia trestného konania priniesli moÏnosÈ skor‰ie-
ho od‰kodnenia obetí trestného ãinu, ako by sa tak stalo spravidla po
dlhom súdnom konaní s nie vÏdy ist˘m v˘sledkom. Tak˘mito nov˘mi
formami ukonãenia trestného konania v prípravnom konaní, ktoré práv-
ny poriadok Slovenskej republiky pred rokom 1989 nepoznal, sú: pod-
mieneãné zastavenie trestného stíhania, zmier, doãasné odloÏenie
vzneseného obvinenia, zastavenie trestného stíhania voãi spolupracujú-
cemu obvinenému, preru‰enie trestného stíhania voãi spolupracujúce-
mu obvinenému a v neposlednom rade i konanie o dohode o vine a
treste. Pri dohode o vine a treste prokurátor navrhne páchateºovi alter-
natívny spôsob ukonãenia trestného stíhania v prípade priznania pá-
chateºa, uznania viny a prijatia dohodnutého trestu bez vykonania hlav-
ného pojednávania, ão v˘razne skráti konanie pred súdom. Tieto in‰ti-
túty boli do slovenského právneho poriadku zavádzané postupne, naj-
mä v priebehu 90-tych rokov.

Najv˘raznej‰ím in‰titútom, ktor˘ sa dostal do nového Trestného po-
riadku a ktor˘ je znakom prieniku anglosaského práva do právneho sys-
tému Slovenskej republiky, inak zaloÏeného na kontinentálnom systéme
práva, je konanie o dohode o vine a treste - § 232 Trestného poriadku
ã. 301/2005 Z.z. v platnom znení - ktoré bolo do slovenského právne-
ho poriadku zavedené s úãinnosÈou od 1.1. 2006.

Konferencia s medzinárodnou úãasÈou konaná pri príleÏitosti Európskeho dÀa obetí trestn˘ch ãinov v dÀoch 15. aÏ 16. februára
tohto roku v In‰titúte Ministerstva spravodlivosti SR v Om‰ení. Organizátormi konferencie boli Ministerstvo spravodlivosti SR
a Európske fórum sluÏieb obetiam v spolupráci s Pomoc obetiam násilia, Justiãnou akadémiou a Národnou asociáciou sudk˘À
Slovenska. Na konferencií vystúpil ·tefan Minárik z Ministerstva spravodlivosti SR, spoluautor rekodifikácie trestného práva pro-
cesného, Juraj Babjak, sudca Ústavného súdu SR, Faye Farr z organizácie APAV (Portugalsko), Igor Mi‰ík z  Ministerstva spravod-
livosti SR, advokátka JUDr. Vladimíra Hrebíková a ìal‰í odborníci, zaoberajúci sa problematikou postavenia obetí trestn˘ch ãinov.
Vzhºadom na ÈaÏiskov˘ charakter t˘chto príspevkov k téme konferencie, najmä ão sa t˘ka  príspevku JUDr. ·. Minárika, sa budeme
t˘mto témam venovaÈ v ìal‰ích ãíslach ná‰ho ãasopisu. Vyberáme z niektor˘ch ìal‰ích príspevkov ktoré odzneli na konferencii:
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Záverom T. ·umichrast uviedol, Ïe uplatÀovanie alternatívnych spô-
sobov ukonãovania trestného konania má v slovenskom trestnom prá-
ve uÏ svoju tradíciu, priãom podºa dostupn˘ch ‰tatistík tak˘mto spôso-
bom bolo v roku 2005 ukonãen˘ch 3227 stíhaní páchateºov trestn˘ch
ãinov, ão predstavuje cca 9 percent v‰etk˘ch ukonãen˘ch trestn˘ch
stíhaní. V tejto súvislosti pripomenul, Ïe alternatívne ukonãenie trest-
ného stíhania je viazané spravidla na priznanie páchateºa k spáchaniu
skutku, nahradenie spôsobenej ‰kody a na ìal‰ie vy‰‰ie vymenované
zákonné podmienky, ktoré sú po rekodifikácii trestného práva e‰te prís-
nej‰ie. âo sa t˘ka konania o dohode o vine a treste, ide o nov˘ in‰titút,
ku ktorému bude musieÈ prokurátor pristupovaÈ ão najãastej‰ie, samo-
zrejme za splnenia zákonn˘ch podmienok, aby sa tak vyhol zdæhavému
trestnému procesu.

Predsedníãka ZdruÏenia príslu‰níãok PZ a pracovníãka oddele-
nia PZ pre komunikáciu s verejnosÈou Marta BujÀáková sa vyjadro-
vala k práci policajtov pri stretnutí s obeÈami trestn˘ch ãinov, najmä
v prípadoch domáceho násilia. Uviedla, Ïe  policajti, ktorí sú privolávaní
na miesto ãinu, kde sa odohráva domáce násilie, sa snaÏia pristupovaÈ
zodpovedne k jeho rie‰eniu. Mlad‰ím neraz  ch˘bajú aj Ïivotné skúse-
nosti, preto  nie vÏdy dokáÏu kompetentne vyuÏiÈ moÏnosti, ktoré im po-
núka zákon, ale aj moÏnosti, ktoré im ponúka spolupráca s in˘mi in‰ti-
túciami na regionálnej úrovni. Je dôleÏité ich na rie‰enie tejto problema-
tiky náleÏite pripraviÈ. Veºa sa uÏ v tejto oblasti vykonalo, mnohí absol-
vovali príslu‰né ‰kolenia na problematiku domáceho násilia,  pripravuje
sa manuál pre policajtov  v‰etk˘ch policajn˘ch útvarov, ktoré sa neja-
k˘m spôsobom podieºajú na rie‰ení tejto problematiky od policajtov pr-
vého kontaktu aÏ po vy‰etrovateºov. Tento manuál má obsahovaÈ od-
porúãania, podºa ktor˘ch moÏno krok za krokom postupovaÈ od prijatia
oznámenia aÏ po rie‰enie prípadu. M. BujÀáková sa domnieva, Ïe prob-
lematiku domáceho násilia je moÏné komplexne rie‰iÈ len v úzkej spolu-
práci  polície, prokuratúry, súdnictva, odborov sociálnych vecí a rodiny,
zdravotníctva a  regionálnych ‰tátnych a samosprávnych orgánov. A sa-
mozrejme ‰kolstva - vzdelávanie a prevencia je  aj v tejto oblasti veºmi
dôleÏitá. „Bude to v koneãnom dôsledku na prospech obete," dodala.

Metodik Obãianskeho zdruÏenia Pomoc obetiam násilia (PON)
Peter Kocvár sa vyjadril k téme prínosy a biele miesta v postavení po‰-
kodeného podºa nového Trestného poriadku z pohºadu organizácie pra-
cujúcej s obeÈami trestn˘ch ãinov. Zdôraznil, Ïe z hºadiska PON je
dôleÏité, aby sa v celom trestnom procese prikladala právam po‰kode-
ného rovnaká dôleÏitosÈ, ako právam páchateºa. A to pred, poãas, aj po
skonãení trestného konania. Aj keì sa právna úprava (aj prax) v posled-
n˘ch rokoch urãite zlep‰ila, pretrvávajú e‰te niektoré zákonom neupra-
vené oblasti, ktoré znemoÏÀujú pln˘ v˘kon práv po‰koden˘ch. Podºa P.
Kocvára takto v trestnom poriadku nie je v trestnom poriadku dosta-
toãne upravená definícia toho, kto má právo vystupovaÈ ako po‰kode-
n˘, a to najmä ão sa t˘ka prípravného konania. Uviedol prípad z praxe
PON, kedy sa príbuzn˘ na‰ich klientov stal obeÈou dopravnej nehody,
priãom bola naplnená skutková podstata trestného ãinu ublíÏenia na
zdraví. Pán XY utrpel ÈaÏké poranenia hlavy, v dôsledku ãoho sa u ne-
ho vyvinuli váÏne neurologické a psychiatrické komplikácie trvajúce de-
saÈ mesiacov aÏ do jeho úmrtia v dôsledku tejto udalosti. Následkami
trestného ãinu tak do‰lo k váÏnemu naru‰eniu rodinného Ïivota jeho
blízkych, a t˘m aj  ku  vzniku nemajetkovej ujmy u nich. Vy‰etrovateº pri
tomto trestnom ãine síce akceptoval ako právneho nástupcu po‰kode-
ného v trestnom konaní zdravotnú poisÈovÀu, ktorá hradila náklady lieã-
by pána XY, no ten ist˘ vy‰etrovateº nepripustil uplatnenie práv po‰ko-
deného nikomu z rodinn˘ch príslu‰níkov zosnulého s v˘nimkou jeho po-
zostalej manÏelky, ktorú informoval o tom, Ïe si môÏe „poÏadovaÈ cenu
náhrobného pomníka." Vzhºadom na ÈaÏk˘ zásah do Ïivota rodinn˘ch
príslu‰níkov sa OZ PON zdá byÈ tak˘to prístup k pozostal˘m po‰kode-
n˘m veºmi neprimeran˘. „Ak by sme v tomto prípade pokladali za po‰-
kodeného len pána XY a jeho rodinn˘ch príslu‰níkov by sme za po‰ko-
den˘ch nepovaÏovali, ale len za jeho právnych nástupcov, ão sa t˘ka
niektor˘ch majetkov˘ch nárokov na náhradu ‰kody, ktoré na nich pre‰-
lo jeho úmrtím, ignorovali by sme t˘m váÏny zásah do ich vlastn˘ch
práv, ku ktorému v dôsledku trestného ãinu do‰lo," dodal P. Kocvár.

Podºa jeho slov trestn˘ poriadok v súãasnosti neobsahuje procesné
ustanovenia, ktor˘mi by mohli byÈ vyrie‰ené takéto rozpory v príprav-
nom trestnom konaní. Ako ìalej povedal Kocvár, po‰koden˘ je v mno-
h˘ch prípadoch osobou, na ktorej podnet sa trestné konanie zaãína -
podaním trestného oznámenia podºa § 196 trestného poriadku  Pri po-
daní trestného oznámenia by mal byÈ po‰koden˘ obligatórne vypoãut˘

o tom, ãi si uplatÀuje nárok na náhradu ‰kody - v praxi to stále e‰te ne-
b˘va úplne beÏn˘m postupom. Metodik PON ocenil, Ïe nová právna
úprava uÏ reflektuje aj ná‰ vstup do EÚ a umoÏÀuje osobám, ktoré majú
trval˘ pobyt na Slovensku, podaÈ oznámenie o trestnom ãine spácha-
nom v zahraniãí u slovensk˘ch orgánov, ak to nechceli, alebo nemohli
spraviÈ v ãlenskom ‰táte EÚ, kde bol trestn˘ ãin spáchan˘.

Po‰kodenému sa v prípravnom trestnom konaní ako aj v konaní pred
súdom doruãujú viaceré dôleÏité rozhodnutia, ãím sa zaruãuje jeho in-
formovanosÈ o prípade. Podºa vyjadrenia P. Kocvára v‰ak v zákone ab-
sentuje v˘slovná úprava následkov toho, ão sa stane v prípade, Ïe roz-
hodnutia, ktoré mali byÈ po‰kodenému doruãené, mu v skutoãnosti do-
ruãené neboli. „K˘m vo vzÈahu k obvinenému, sú následky nedoruãenia
pomerne podrobne rozpracované, rovnaké poru‰enie práv po‰kode-
ného nemá následky tak presne a prísne urãené," doplnil. Za dokona-
lej‰iu oproti minulosti pokladá úpravu in‰titútu súhlasu po‰kodeného
s trestn˘m stíhaním. Ocenil ale najmä to, Ïe bola zavedená moÏnosÈ
opätovného udelenia súhlasu s trestn˘m stíhaním, pokiaº k odopretiu,
alebo späÈvzatiu tohto súhlasu do‰lo v tiesni.

Kritizoval minulú prax, kedy pomerne ãasto nebol po‰koden˘ upove-
domen˘ o priebehu a v˘sledku konania pred súdom. „V minulosti sa to-
tiÏ beÏne stávalo, Ïe po‰koden˘, pokiaº nebol sám dostatoãne iniciatív-
ny, sa nemusel ani dozvedieÈ napríklad o konaní odroãeného hlavného
pojednávania, ão znaãne sÈaÏovalo v˘kon práv po‰kodeného," pripo-
menul Kocvár. Podºa novej úpravy sa po‰kodenému doruãujú v‰etky
dôleÏité rozhodnutia v konaní pred súdom, ako aj rovnopis samotného
rozsudku, pokiaº bol uplatnen˘ nárok na náhradu ‰kody. Tento aspekt
v‰ak pokladá za vytvárajúci nerovnosÈ medzi po‰koden˘mi ktorí si uplat-
nili nárok na náhradu ‰kody a t˘mi, ktorí o náhradu ‰kody neÏiadali. Nie
pre kaÏdého po‰kodeného je totiÏ dôleÏitá finanãná kompenzácia, ale
niektorí sú nepríjemne prekvapení, keì sa ani nedozvedia, ako dopadol
proces s páchateºom.

Na tému nahliadnutia do du‰e obete domáceho násilia k úãastníkom
konferencie prehovorila Jana ·túrová z obãianskeho zdruÏenia Pomoc
ohrozen˘m deÈom. Na úvod struãne popísala zloÏenie a fungovanie
tohto obãianskeho zdruÏenia, ktoré prevádzkuje Centrum Nádej v PetrÏalke.
Ich zdruÏenie má stálych extern˘ch zamestnancov, poskytuje bezplatnú
psychologickú, právnu a sociálnu pomoc a disponuje krízovou telefo-
nickou linkou. Ako uviedla, cieºom ich snaÏenia je pomoc slab‰iemu,
ktor˘ má tak väã‰iu ‰ancu ubrániÈ sa nátlaku zo strany silnej‰ieho jedin-
ca. Nejde v‰ak o snahu stavaÈ Ïeny proti muÏom. ·túrová popísala ãas-
té príklady z konzultaãnej praxe zdruÏenia, kedy sa Ïeny domnievajú, Ïe
ak budú muÏom v ich negatívnych snahách ustupovaÈ, môÏe sa sprá-
vanie muÏov zmeniÈ k lep‰iemu. Tak˘to postoj Ïien oznaãila za iluzórny.
Ako dodala, muÏ sa ãasto snaÏí Ïenu izolovaÈ od spoloãnosti a spolo-
ãenského diania, ãím sa ona stáva vnútorne zraniteºnej‰ou, keìÏe ne-
má dostatoãn˘ sociálny kontakt. Trpí pocitom viny a ten sa do veºkej
miery prená‰a aj na dieÈa. Ako uviedla J. ·túrová, tieto pocity pritom vy-
voláva správanie sa násilníckeho partnera k nej: „násilnícky muÏ Ïenu
neustále znehodnocuje." Nie je pravdou, Ïe by sa domáce násilie t˘ka-
lo len spoloãensky niÏ‰ích tried - klientelu ich zdruÏenia vo veºkej miere
tvoria Ïeny z vy‰‰ích vzdelanostn˘ch spoloãensk˘ch vrstiev, ako naprí-
klad lekárky, právniãky a podobne.

Riaditeºka Obãianskeho zdruÏenia Pomoc obetiam násilia Jana
·ípo‰ová zdôraznila základnú my‰lienku tejto mimovládnej organizácie
slúÏiacej obetiam trestn˘ch ãinov, ktorou je zlep‰ovanie povedomia o prá-
vach obetí a uplatÀovanie zákona s re‰pektom voãi nim. Preto je pre
jednotliv˘ch zúãastnen˘ch potrebné vzájomné spoznávanie svojich úloh
v procese trestného konania s uvedomovaním si zmyslu a cieºa svojej
ãinnosti. Nazdáva sa, Ïe poslanie a zámer policajtov a vy‰etrovateºov by
v tomto procese mal byÈ ostatn˘m aktérom trestného konania najzná-
mej‰í. V zmysle novej trestnej legislatívy treba oãakávaÈ zmenu pozície
súdov a sudcov. Ako dodala, v praxi sluÏieb pre obete by OZ PON
oãakávalo uÏ‰iu spoluprácu s prokuratúrou a prokurátormi, aby sa tak
postupne prekonávalo odcudzenie trestného konania vo vzÈahu k ãlo-
veku, ktor˘ trestn˘m ãinom utrpel ujmu. Základné princípy sluÏieb obe-
tiam formulovalo Európske fórum sluÏieb obetiam: právam obetí musí
byÈ priznaná rovnaká dôleÏitosÈ ako právam páchateºov a proces
konania s páchateºom nesmie prehlbovaÈ stres alebo zväã‰ovaÈ
problémy obetí.

Spracoval Martin ·kopec
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