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Najzákernej‰ie je násilie za dverami bytu
Násilie - patrí k nám k ºuìom asi od stvorenia sveta. Boj
o moc, boj o pozíciu, pocit víÈaza, pomsta... Má rôzne formy: lúpeÏ, podvody, ublíÏenie na zdraví, znásilnenie, vydieranie, vraÏda, terorizmus... Pokiaº sa nás nedotkne, nie
sme nútení rozm˘‰ºaÈ nad jeho rozmermi. Ak vstúpi do
ná‰ho Ïivota, sme zaskoãení a nastáva utrpenie.
V poradni denne poãujeme v˘povede o násilí, ãi uÏ telefonicky alebo pri osobnej konzultácii. KaÏd˘ deÀ sme
svedkami osobn˘ch tragédií ºudí, ktorí Ïijú medzi nami,
v na‰om meste, v na‰om kraji. Niekedy sa zdá, Ïe podobn˘ príbeh sa môÏe zrodiÈ len v hlave spisovateºa, a predsa je to realita z 21. storoãia. E‰te stále zatvárame oãi a odmietame braÈ osobnú zodpovednosÈ, odmietame sa do
toho staraÈ, prispôsobujeme sa verejnej mienke, ktorá násilie jednoznaãne neodmieta, ale v tichosti toleruje. E‰te
stále kompetentní neberú do úvahy ustanovenia platn˘ch
zákonov, k˘m preukázateºne neteãie krv, alebo nevyhasne
Ïivot, k˘m nejde o trestn˘ ãin.
Na‰a prax ukazuje, Ïe asi najosobnej‰ia a najzákernej‰ia
forma násilia medzi nami je násilie, ktoré sa deje doma za
zavret˘mi dverami. Nie sú svedkovia a ak by náhodou aj
boli, drÏia ich rodinné väzby a rigidné, niãím neopodstatnené názory. Názory na postavenie muÏa a Ïeny vo vzÈahu, v rodine a v spoloãnosti. Za normálne sa v niektor˘ch

rodinách stále e‰te povaÏuje fyzické napadnutie, psychické t˘ranie, sexuálne zneuÏívanie, ekonomické vydieranie,
manipulácia cez deti a iné odtiene citového vydierania a iného
nátlaku.
- v minulom ãísle sme sa podrobnej‰ie venovali téme domáceho násilia. V tomto ãísle otvárame aj problematiku
násilia páchaného na deÈoch, ktoré tieÏ tvoria klientelu
PON. Aj v prípadoch, kedy je priamou obeÈou trestného
ãinu dospel˘ ãlen rodiny, b˘vajú deti veºakrát ìal‰ími dotknut˘mi osobami, ktor˘ch ‰pecifické problémy a potreby
by mali byÈ zohºadnené. Okrem toho sa venujeme aj problematike obchodovania s ºuìmi, najmä v spojitosti s pripravovan˘m plánom pomoci a návratu obetí obchodovania, v ktorom majú byÈ aktívne zapojené aj slovenské mimovládne organizácie. ëal‰ím trestn˘m ãinom proti ºudskej dôstojnosti je trestn˘ ãin znásilnenia. Uvádzame informácie o súvislostiach tejto formy násilia a príbeh z
na‰ej poradne o tom, ako môÏe tak˘to záÏitok negatívne
ovplyvniÈ Ïivot obete.
Násilie medzi nami je staré ako ºudstvo samo. Vekmi sa
tieÏ mení a nadobúda iné podoby. Je na nás v‰etk˘ch,
aby sme sa dokázali prispôsobiÈ a podaÈ obetiam násilia
pomocnú ruku, keì to budú najviac potrebovaÈ.
Mária Ple‰ková
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Ako sa nestaÈ obeÈou
pri cestách do zahraniãia
Niekoºko rád pre slovensk˘ch obãanov
V poradniach Pomoc obetiam násilia sa stretávame aj s prípadmi ºudí, ktorí sa stali obeÈami podvodníkov pri hºadaní práce
v zahraniãí alebo obeÈami obchodovania s ºuìmi. Okrem práce s
po‰koden˘mi klientmi sa snaÏíme pôsobiÈ v tejto oblasti aj preventívne - napr. overovaním sprostredkovateºsk˘ch agentúr na
na‰ej Linke pomoci obetiam, alebo informaãn˘mi aktivitami na
verejnosti. Preto na‰ím ãitateºom v tomto ãísle ãasopisu Spolu
ponúkame aj niekoºko základn˘ch informácií ako sa nestaÈ obeÈou
takéhoto trestného ãinu a ão robiÈ v prípade Ïe sa obeÈou, napriek v‰etkému stali.
DôleÏité kroky je moÏné spraviÈ uÏ na Slovensku. Je lep‰ie poistiÈ sa uÏ pred odchodom a vyhnúÈ sa pochybn˘m kontaktom a
rizikov˘m situáciám, neÏ potom rie‰iÈ problematickú situáciu v cudzej krajine.
Cesta za prácou
Veºa obãanov Slovenska v súãasnosti cestuje do zahraniãia za
prácou. Najspoºahlivej‰í a najbeÏnej‰í spôsob, ako si nájsÈ zamestnanie v zahraniãí, je vybaviÈ si prácu legálne, prostredníctvom overenej sprostredkovateºskej agentúry ktorá má na túto
ãinnosÈ povolenie. Hºadanie práce v zahraniãí prostredníctvom
overen˘ch slovensk˘ch sprostredkovateºsk˘ch agentúr je najbeÏnej‰ím a najbezpeãnej‰ím spôsobom. Prostredníctvom známych sa dá hºadaÈ len v prípade, ak má uchádzaã o prácu v zahraniãí v krajine, do ktorej hodlá vycestovaÈ, skutoãne dôveryhodn˘ch priateºov, ktorí by mu pomohli pri hºadaní práce.
DôleÏité je aj overiÈ si, ãi môÏu na‰i obãania v cieºovej krajine
pracovaÈ a aké povolenia sú pre to potrebné. Ak niekto vstúpi na
trh ãiernej práce v zahraniãí, automaticky sa stáva ºah‰ou obeÈou
vydierania a manipulácie.
Tieto informácie sa dajú získaÈ na útvare mobility miestne
príslu‰ného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde by mali
byÈ dostupné v‰etky potrebné informácie o krajine, vrátane informácií o daÀovom a poistnom systéme i o moÏnostiach pracovného trhu. Kompletn˘ zoznam agentúr, ktoré majú licenciu
na sprostredkovanie zamestnania sa dá nájsÈ na stránke
www.upsvar.sk. Agentúry overuje aj Linka pomoci obetiam
0850 111 321, kde sa radi dozvieme aj va‰e prípadné negatívne
skúsenosti s pracovn˘mi agentúrami alebo podvodn˘mi sprostredkovateºmi práce.
Zásady pri hºadaní práce v zahraniãí:
Dôkladne si preverte agentúru (alebo ãloveka), ktor˘ vám prácu ponúka.
Neprijímajte ponuky agentúr, ktoré nemajú povolenie Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Neakceptujte Ïiadne ústne dohody ani prácu „naãierno".
Zistite si aké povolenie na prácu v danej krajine potrebujete
(napr. pracovné víza). Vycestujte, aÏ keì ich získate.
Nezabúdajte, Ïe seriózna agentúra nevyberá poplatok od záujemcu o prácu vopred, predt˘m neÏ pre vás ãokoºvek spravila.
Agentúra môÏe poÏadovaÈ iba poplatok za sluÏby súvisiace so
sprostredkovaním zamestnania - preklady, administratívne úkony, je moÏné prirátaÈ tieÏ cenu vopred zaobstaranej letenky.
Nárok na poplatok za sluÏbu má agentúra aÏ po potvrdení va‰ej
zmluvy so zamestnávateºom. Poplatok by nemal presiahnuÈ 20 %
z mesaãnej mzdy (pri práci dohodnutej najviac na 6 mesiacov),
resp. 30 % z mesaãnej mzdy (zamestnanie na dlh‰ie ako pol roka).
Podmienky sprostredkovania zamestnania a v˘‰ka poplatku
majú byÈ urãené v písomnej dohode o sprostredkovaní zamestnania. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania musí bezpodmieneãne obsahovaÈ: názov firmy alebo meno zamestnávateºa,
adresu, identifikaãné ãíslo a druh ekonomickej ãinnosti zahraniã-

ného zamestnávateºa, druh a náplÀ práce, v˘‰ku a spôsob vyplácania odmeny (platu, mzdy), pracovné podmienky, spôsob a
podmienky zdravotného a sociálneho poistenia, rozsah zodpovednosti sprostredkovateºa za nedodrÏanie podmienok dohody
a v˘‰ku úhrady za sprostredkovanie zamestnania.
Pozor na agentúry, ktoré sºubujú (prezentujú sa tak v propagaãn˘ch materiáloch, prípadne je to uvedené aÏ v zmluve!) len
poradenstvo pri hºadaní zamestnania - ak podpí‰ete takúto
zmluvu, nemusia vám vrátiÈ poplatok aj keì vám prácu nesprostredkovali - len vám „radili".
Sprostredkovatelia nemôÏu sprostredkovaÈ zamestnanie v Nemecku
na pozície: zamestnanie v trvaní jedného roka, sezónne práce,
zamestnávanie ‰tudentov, pomocné sily do domácností s postihnut˘m ãlenom domácnosti. T˘mto kategóriám podºa bilaterálnych dohôd medzi SR a SRN sprostredkuje zamestnanie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Pracovnú zmluvu podpí‰te len v jazyku, ktorému dobre rozumiete. Je lep‰ie trvaÈ na svojich právach a v prípade pochybností
si nájsÈ inú agentúru, neÏ potom v zahraniãí zistiÈ, Ïe ste naleteli
podvodníkom.
Obchod s ºuìmi
Aj na‰i obãania sa uÏ stali obeÈou obchodníkov s ºuìmi. Táto
medzinárodná a organizovaná forma trestnej ãinnosti predstavuje vÏdy isté riziko pri cestovaní do zahraniãia.
Obete obchodníkov s ºuìmi sú spravidla mladé Ïeny, nútené k
prostitúcii, ale aj muÏi a Ïeny nútení rôznymi formami k práci,
ktorá sa svojím charakterom podobá otroctvu.
Spomedzi Ïien, ktoré sa stali obeÈami obchodu s ºuìmi za úãelom prostitúcie je ãasÈ osôb, ktoré vedeli, Ïe sa bude jednaÈ o
prostitúciu alebo podobnú prácu, netu‰ili v‰ak, za ak˘ch podmienok ju budú vykonávaÈ a to, Ïe sa s nimi bude obchodovaÈ
ako s tovarom. Aj v takomto prípade sa jedná o obchod s ºuìmi
v zmysle medzinárodn˘ch dohovorov a trestnoprávnych predpisov a tieto osoby by nemali váhaÈ s ohlásením obchodovania polícii. Veºká ãasÈ obetí obchodovania v‰ak vôbec netu‰ila, Ïe by sa
mohli staÈ obeÈami takéhoto trestného ãinu. Vycestovali do zahraniãia za prísºubom dobre platenej a jednoduchej práce a aÏ
potom, ão od nich vylákali doklady, boli násilím prinútené k prostitúcii v podnikoch izolovan˘ch od vonkaj‰ieho sveta. Zloãinecké
skupiny, zapojené do organizovaného obchodu s ºuìmi sa veºakrát nezdráhajú ani fyzickej likvidácie obetí obchodovania po
tom, ão uÏ nie sú pre nich dostatoãne v˘nosné. Aj v prípade, Ïe
sa obeti podarí ujsÈ, ostávajú veºakrát s ÈaÏk˘mi psychick˘mi a sociálnymi následkami a pocitom hanby a poníÏenia na cel˘ Ïivot.
PomôcÈ obetiam obchodovania s ºuìmi by mal Program návratu a pomoci obetiam obchodovania, ktor˘ sa na Slovensku
práve pripravuje a ktor˘ by sa mal naplno rozbehnúÈ od roku
2007. Stále v‰ak platí, Ïe lep‰ia je prevencia, neÏ akékoºvek nápravné opatrenie.
V príbehoch osôb, ktoré sa stali obeÈami obchodovania moÏno vystopovaÈ isté spoloãné prvky, ktoré by vám mali byÈ podozrivé, ak zvaÏujete pracovnú ponuku. Veºakrát sa jedná o ponuku na pozície ako ãa‰níãka, servírka, taneãnica, s minimálnymi
poÏiadavkami. Podozrivé je aj ak sa nevyÏadujú Ïiadne jazykové
vedomosti, najmä ak ide o ponúkanú profesiu, kde by mal byÈ
zamestnanec v kontakte s miestnymi ºuìmi. TaktieÏ je zvlá‰tne,
ak jedinou poÏiadavkou na to, aby ste získali prácu, je fotografia
- tá je ãasto prostriedkom ako si obchodníci s ºuìmi navzájom
ponúkajú a dohadzujú „tovar." Osoby, ktoré lákajú obete obchodovania do zahraniãia, spravidla nemajú Ïiadne povolenie na
sprostredkovateºskú ãinnosÈ, vystupujú pod zámienkou, Ïe sprostredkúvajú pracovníkov „pre známeho". DôleÏité je aj v‰imnúÈ si,
ãi sa rovnaká kontaktná osoba neskr˘va aj pod inzerátmi otvorene
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hºadajúcimi pracovníkov na erotické pozície.
Ak je vám inzerovaná pracovná ponuka podozrivá z niektorého
z uveden˘ch dôvodov, je lep‰ie ju odmietnuÈ a stráviÈ trochu viac
ãasu hºadaním inej pracovnej pozície. V kaÏdom prípade sú v‰ak
dôleÏité nasledujúce zásady bezpeãnosti:
V‰eobecné zásady bezpeãnosti
Pred odchodom je dôleÏité:
- maÈ platn˘ cestovn˘ doklad (OP, pas), väã‰ina krajín vyÏaduje, aby bol v ãase vstupu do krajiny platn˘ e‰te 2 - 6 mesiacov
- zistiÈ si adresu a telefónne ãíslo slovenského veºvyslanectva
v krajine, do ktorej cestujete
- urobiÈ si kópiu cestovného dokladu a odloÏiÈ ju na bezpeãné
miesto, uºahãí to vydanie náhradného cestovného dokladu v prípade odcudzenia alebo straty
- doma nechaÈ presnú adresu a telefónne ãíslo plánovaného
pobytu a ìal‰iu kópiu cestovného dokladu
- dohodnúÈ sa, kedy a ako ãasto budete kontaktovaÈ va‰ich
blízkych doma
- na cestu si vziaÈ nevyhnutn˘ finanãn˘ obnos (na cestu domov), príp. medzinárodnú platobnú kartu alebo cestovné ‰eky
- nikomu (okrem polície, príp. pohraniãnej stráÏe) nedávaÈ svoj
cestovn˘ doklad, ani pri práci „naãierno" zamestnávateº vá‰
pas nepotrebuje
- cestovné a ostatné dôleÏité doklady (napr. pracovné povolenie)
nosiÈ vÏdy zo sebou, pri krádeÏi alebo strate okamÏite kontaktovaÈ miestnu políciu (trvaÈ na písomnom potvrdení) a slovensk˘
zastupiteºsk˘ úrad v danej krajine

MoÏnosti pomoci od slovensk˘ch zastupiteºsk˘ch úradov
v zahraniãí
Zastupiteºské úrady SR v zahraniãí, ktoré vám môÏu pomôcÈ
sú spravidla konzuláty, resp. konzulárne odbory pri veºvyslanectvách. Je vhodné zistiÈ si kontakt e‰te pred odchodom zo
Slovenska. Okrem toho, pri návrate môÏe pomôcÈ program dobrovoºn˘ch návratov Medzinárodnej organizácie pre migráciu
(IOM).
Konzulát môÏe:
- vydaÈ náhradn˘ cestovn˘ doklad na návrat do SR
- kontaktovaÈ príbuzn˘ch alebo známych v prípade núdze
- informovaÈ najbliÏ‰ích príbuzn˘ch o nehode
- odporuãiÈ sluÏby miestnych advokátov, lekárov alebo tlmoãníkov
- osvedãiÈ pravosÈ kópií listín, podpisov, peãiatok
- sprostredkovaÈ styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi ãinn˘mi v trestnom konaní
- kontaktovaÈ obãanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe a podaÈ
o nich správy príbuzn˘m
- v prípade potreby sprostredkovaÈ adresy charitatívnych organizácií (nocºah, strava).
Konzulát nemôÏe:
- zasahovaÈ do súdneho konania alebo ho iniciovaÈ vo va‰om
mene
- poskytovaÈ advokátske sluÏby
- dosiahnuÈ prepustenie z väzenia
- zasahovaÈ do vy‰etrovania orgánov ãinn˘ch v trestnom konaní
- zabezpeãiÈ lep‰ie zaobchádzanie v nemocnici
- zaplatiÈ úãty za lieãenie, ubytovanie, cestovné náklady, pracovnú pomoc, alebo iné úãty
- poskytovaÈ sluÏby prináleÏiace cestovn˘m kanceláriám, leteck˘m spoloãnostiam, bankám a in˘m organizáciám
- zaobstaraÈ ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.

Na koho sa môžno obrátiť - dôležité kontakty v bežných destináciách a na Slovensku
1. Ak si chcete overiÈ, ãi má va‰a agentúra povolenie
na sprostredkovanie zamestnania v zahraniãí
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslu‰n˘ podºa
vá‰ho bydliska, odbor sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb,
Informaãné centrum mlad˘ch - celoslovenská linka
18 555
Linka pomoci obetiam: 0850 111 321
2. Ak ste sa v zahraniãí stali obeÈou podvodu
(obchodovania)
- zastupiteºské úrady SR - vybavenie dokladov na
návrat
- polícia - ohlásenie trestného ãinu
- International Organization for Migration (IOM)
- program dobrovoºn˘ch návratov
3. Ak chcete na Slovensku oznámiÈ nelegálne praktiky
(podozrenie na obchodovanie s ºuìmi)
Polícia: 158
Linka pomoci obetiam: 0850 111 321
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: 02/5975 3051
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Zastupiteºské úrady SR v najãastej‰ích destináciách
Belgicko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
Avenue Moliere, Brusel-Ixelles
Polícia: 101
Francúzsko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
rue du Ranelagh, 75016, Paris
Polícia: 12
Holandsko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
Parkweg, 2585, Haag
Polícia: 112
Írsko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
Clyde Road,Ballsbridge, Dublin
Polícia: 999 resp. 112
IOM: 7 Hill Street, Dublin 1
Tel: +353 1 87 87 900
Nemecko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
Friedrichstrasse 60
10117, Berlín
Polícia:110
Rakúsko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
Armbrustergasse 24
A-1190 , Wien
Polícia: 133
IOM: Nibelungengasse 13/4,
A-1010 Vienna
Tel: +43 1 585 33 22
·panielsko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
del Pinar
28006, Madrid
Polícia: 112
Taliansko
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A
00194, Roma
Polícia: 112, 113
IOM: MRF Rome
Via Nomentana 62, 00161 Rome
Tel: +39 06 442 31 428
Veºká Británia
Veºvyslanectvo Slovenskej republiky
Kensington Palace Gardens
W8 4QY, London
Polícia: 999

Spracovali: Tatiana Tureková a Peter Kocvár
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nové projekty na Slovensku

HªADANÉ DETI
Veºmi ãasto, nie je to v‰ak pravidlo, nepriaznivé rodinné prostredie a domáce násilie neskonãí medzi ‰tyrmi stenami, jeho dôsledkom môÏu byÈ úteky detí a ìal‰ie problémy, ktoré vyÏadujú zapojenie mnoh˘ch, ºudí i in‰titúcií. Tak˘m problémom sú aj tzv.
stratené deti. Na Slovensku vznikol a zaãal sa realizovaÈ veºmi
zaujímav˘ a potrebn˘ projekt, o ktorom chceme informovaÈ na
na‰ich stránkach.
V minulom roku polícia pátrala po 2411 osobách. Z toho bolo
440 detí do 15. rokov a 461 mladistv˘ch, ãiÏe osôb od 15. do
18. rokov.
Polícia pátra po deÈoch, ktoré z rôznych dôvodov utiekli z domu a tieÏ po deÈoch, ktoré rodiãia, skôr jeden z rodiãov nahlásili
ako nezvestné, ale sa na‰li u druhého partnera, ktor˘ ich odviedol od rodiãa, ktor˘ ich mal zverené do opatery. Príãinami útekov
z domu u malolet˘ch a mladistv˘ch b˘va snaha po dobrodruÏstve - tieto úteky trvajú dva - tri dni a deti sa vrátia domov. V niektor˘ch prípadoch najmä u dospievajúcej mládeÏe ich k tomu vedie
túÏba po nezávislosti, túÏba vymaniÈ sa spod kontroly dospel˘ch, niekedy v‰ak i vymaniÈ sa z ÈaÏkého domáceho prostredia,
v ktorom je rodiã tyran, alebo alkoholik. Úteky z domova malolet˘ch a mladistv˘ch majú rastúci trend.
Štatistika nezvestných detí do 18 rokov v rokoch 2000 - 2005.
Rok

Nahlásené

Vypátrané

2000
2001
2002
2003
2004
2005

462
537
578
685
725
901

444
521
556
672
701
871

Rok 2006 - stav k 29. 5. 2006 - nahlásen˘ch 347 nezvestn˘ch
detí, z toho doposiaº vypátran˘ch 316.
Veºa detí v pátraní je z detsk˘ch domovov alebo reedukaãn˘ch
zariadení pre mladistv˘ch. T˘ch eviduje polícia zvlá‰È a v minulom
roku ich bolo 434.
Úspe‰nosÈ pátrania polície sa pohybuje okolo 90 %, lenÏe
mnohé vypátrané osoby - najmä z radov dospievajúcej mládeÏe
- sa nechcú vrátiÈ a opätovne svoje prostredie opú‰Èajú.
Po prijatí oznámenia o zmiznutí dieÈaÈa polícia ihneì zaãne preverovaÈ okolnosti, za ak˘ch do‰lo k jeho zmiznutiu. Vyhlási pátranie na celom území Slovenska a ak v‰etko nasvedãuje tomu, Ïe
bol spáchan˘ trestn˘ ãin, zaãne konaÈ vo veci poveren˘ príslu‰ník pre skrátené vy‰etrovanie alebo vy‰etrovateº. KaÏdému podozreniu z trestného ãinu únosu polícia venuje mimoriadnu pozornosÈ. Vyhlasujú sa uzávery, spolupracujú v‰etky policajné zloÏky.
Na polícii sa venujú pátraniu ‰pecialisti z odborov pátrania krajsk˘ch riaditeºstiev. Ak zistené skutoãnosti nasvedãujú tomu, Ïe
by sa osoba mohla nachádzaÈ v zahraniãí, vyhlási sa prostredníctvom slovenskej centrály Interpolu medzinárodné pátranie.
Ide najmä o prípady mlad˘ch dievãat, ale i detí, s ktor˘mi otec cudzí ‰tátny príslu‰ník odcestuje do zahraniãia na neznáme
miesto a viac sa nevráti. ( www.interpol.int )
Keì dieÈa z rôznych dôvodov odíde z domu do neznámeho
sveta bez prostriedkov, neuvedomuje si riziká, ktoré na neho
ãíhajú. Zvyãajne tieto osoby nemajú urãitú sumu návykov bezpeãného správania a ºahko sa môÏu staÈ obeÈami alebo i páchateºmi trestnej ãinnosti.
Polícia robí v‰etko, ão je v jej silách, aby sa deti dostali ão najr˘chlej‰ie do bezpeãia. Pomoc obãanov je v‰ak veºmi potrebná,
preto symbolicky na Medzinárodn˘ deÀ detí 1. júna Policajn˘
zbor v spolupráci s obchodn˘m reÈazcom TESCO SR a.s. a Linkou
detskej istoty pri Slovenskom v˘bore Unicef zaãala realizovaÈ
projekt, ktor˘ má za cieº ur˘chliÈ nielen návrat detí do bezpeãia,
ale tento problém rie‰iÈ i komplexnej‰ie.
TESCO SR a.s. do 24 hodín vo svojich obchodoch na celom
území Slovenska na základe podkladov polície zverejní infor-

mácie o hºadan˘ch deÈoch.
Informácie od obãanov o pohybe a pobyte hºadaného dieÈaÈa
v˘raznou mierou prispejú k ich navráteniu ãi uÏ do rodiny, alebo
k rie‰eniu problému dieÈaÈa kompetentn˘mi in‰titúciami, ak ide o
dieÈa, u ktorého dôvodom úteku z domu, môÏe byÈ aj únik pred
trestnou ãinnosÈou, ktorá je na Àom páchaná.
Na to je tu Linka detskej istoty pri Slovenskom v˘bore UNICEF,
na ktorú sa môÏu deti, ale i rodiãia s dôverou obrátiÈ o radu a pomoc, k˘m nebude neskoro. Polícia spololoãne s odborníkmi LDI
bude hºadaÈ optimálnu cestu k vyrie‰eniu problému v prospech
dieÈaÈa.
Linka detskej istoty by mala byÈ aj kontaktom, na ktorom môÏu
nechaÈ osoby odkazy pre svojich blízkych aspoÀ o tom, ãi sú v
poriadku.
Utekajú totiÏ nielen deti z tzv. rizikového sociálneho prostredia,
ale aj z tzv. dobr˘ch rodín. Rodiãia, ktorí sa o svoje dieÈa príkladne starajú a chcú preÀ len to najlep‰ie, nájdu jedného dÀa
list, v ktorom im dieÈa poìakuje za starostlivosÈ, ubezpeãí ich o
svojej láske, ale oznámi im, Ïe chce ÏiÈ svojím Ïivotom, lebo (citujem z konkrétneho listu 17-roãnej dievãiny) „va‰a prehnaná
starostlivosÈ ma prinútila k takémuto rozhodnutiu, lebo som sa
cítila ako nejak˘ zloãinec, ktor˘ je zavret˘ v domácom prostredí".
Kde sa stala chyba - na túto otázku by mali hºadaÈ v záujme detí odpoveì sociológovia a psychológovia spoloãne s rodiãmi
a uãiteºmi, ktorí môÏu urobiÈ veºa v oblasti prevencie. Deti potrebujú urãitú mieru slobody, ale potrebujú nauãiÈ sa aj zodpovednosti za seba a získaÈ aj urãitú sumu návykov bezpeãného správania, aby sa nedostali do ne‰Èastia.
Je neskoro, keì musí po nich pátraÈ polícia, a je zle, ak musí
rie‰iÈ trestné ãiny, v ktor˘ch figurujú ako obete alebo páchatelia.
Je zle, ak si zniãia budúcnosÈ, ktorá môÏe byÈ pre dne‰nú mládeÏ oveºa kraj‰ia ako v minulosti. Dnes je pre nich otvoren˘ cel˘
svet, a len ãlovek pripraven˘ a nepoznaãen˘ má ‰ancu v Àom
byÈ úspe‰n˘.
Chcem vyjadriÈ presvedãenie, Ïe na‰e spoloãné úsilie v spojení s verejnosÈou pomôÏe a to predov‰etk˘m deÈom, ktoré sú neraz v bezprostrednom ohrození nielen zdravia, ale aj Ïivota.
Linka detskej istoty je tu pre deti i dospel˘ch, ktor˘m svet detí nie je ºahostajn˘.
Je tu uÏ desaÈ rokov, bezplatná, diskrétna, k dispozícii vo dne
i v noci. DovolaÈ sa môÏete z celého Slovenska z mobilu i pevnej
linky.
Od 1. júna 2006 na novom telefónnom ãísle 0800 500 500.
VÏdy je tu niekto, kto vás vypoãuje, poradí a spolu s vami bude
hºadaÈ rie‰enie.
ObráÈ sa na Linku detskej istoty
- keì sa nemá‰ s k˘m o svojich problémoch porozprávaÈ,
- keì má‰ problémy v ‰kole, ÈaÏko sa uãí‰,
- keì Èa niekto ‰ikanuje,
- keì Èa nieão trápi a bojí‰ sa zdôveriÈ,
- keì ti niekto ubliÏuje,
- keì si zaãal s drogami a potrebuje‰ pomoc,
- keì sa chce‰ sa porozprávaÈ o láske a vzÈahoch,
- keì sa rodiãia rozvádzajú a je ti smutno,.........
MôÏe‰ telefonovaÈ, alebo spojiÈ sa s Linkou detskej istoty cez
internet
- online kontakt www.ildi.sk - kaÏd˘ deÀ od 17.00 do 21.00h
- ks-spp@unicef.sk a www.unicef.sk - pre písomné poradenstvo
Rodiãovská linka - kaÏdú stredu od 14.00 do 20.00 h.
Poradenstvo pre rodiãov, ktorí chcú rie‰iÈ problémy svojich
detí s odborníkom z oblasti detskej psychológie
Sociálno-právna poradÀa - kaÏd˘ ‰tvrtok a sobotu od 14.00
do 20.00 h. poradenstvo pre potreby rie‰enia sociálnej a právnej
situácie, ktorá negatívne vpl˘va na dieÈa.
Marta BujÀáková
Prezídium Policajného zboru SR
âlenka Rady PON
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nové projekty na Slovensku

MUSAS II - pomoc detsk˘m obetiam
Pomoc obetiam násilia je jedn˘m z realizátorov medzinárodného projektu Musas II. Tento
projekt je zameran˘ na zlep‰enie kvality práce pracovníkov
sluÏieb pre obete trestn˘ch ãinov a to osobitne pokiaº ide o
deti a mladistv˘ch ako obete násilia a trestn˘ch ãinov.
Detské obete majú svoje ‰pecifické preÏívanie a zvládacie
mechanizmy a ‰pecifické postavenie v sociálnych väzbách a
spoloãnosti. Toto v‰etko musia
zohºadÀovaÈ sluÏby, ktoré im
ako obetiam násilia chceme
ponúknuÈ. Deti a mladiství majú
aj osobitné postavenie v slovenskom právnom poriadku,
ktoré by pracovníci sluÏieb obetiam taktieÏ mali poznaÈ.
Projekt Musas uÏ v minulosti
prebehol vo viacer˘ch západn˘ch krajinách pod názvom
Musas I. Takto boli ‰peciálne
za‰kolení pracovníci sluÏieb pre
obete trestn˘ch ãinov napríklad
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v Spojenom kráºovstve alebo v
Holandsku. Prínosom projektu
Musas II. je to, Ïe jeho v˘sledkom majú byÈ nielen za‰kolení
pracovníci, ktorí s obeÈami prichádzajú do kontaktu, ale aj
vlastní slovenskí ‰kolitelia, ktorí
budú môcÈ za‰koliÈ ìal‰ích pracovníkov v budúcnosti. Takto
sa vytvorí zázemie na dlhodobé
udrÏanie a ‰írenie projektu.
Ale aby sa mohol projekt
Musas úspe‰ne preniesÈ na
Slovensko, bola potrebná najprv „ochutnávka" takéhoto ‰kolenia vo forme, v akej sa poskytuje v západn˘ch krajinách. Za
t˘mto úãelom sa v Bratislave v
dÀoch 30. 5. - 1. 6. 2006 konalo pilotné ‰kolenie Musas II.
·koliteºkami boli Faye Farr z
Portugalska a Ilse Vande Walle z
Belgicka. Zúãastnilo sa ho 7
pracovníkov z organizácie
Pomoc obetiam násilia a 1 pracovníãka z Centra Nádej v
Bratislave - PetrÏalke.

www.pomocobetiam.sk

Zúãastnení sa dozvedeli nieão
o detsk˘ch obetiach trestn˘ch
ãinov a ich emóciách, tvoriv˘ch
metódach práce s deÈmi, ale aj
o ‰pecifikách práce s mladistv˘mi - „puberÈákmi", ako sa
ihneì táto veková kategória v
skupine pomenovala. Získané
poznatky si precviãili aj praktick˘mi ukáÏkami práce s detsk˘m
klientom, resp. rodiãmi takéhoto klienta.
Na základe pripomienok a
poÏiadaviek úãastníkov ‰kolenia sa tento model prispôsobí
na Slovenské pomery, keìÏe
kultúrne, právne a spoloãenské
podmienky a t˘m aj moÏnosti
práce s klientom sú na Slovensku
‰pecifické. V septembri 2006
‰kolenie absolvujú regionálni
‰kolitelia Pomoci obetiam násilia, ktorí budú ìalej ‰koliÈ pracovníkov v‰etk˘ch regionálnych poradní PON.
Peter Kocvár

konferencia EFVS

20. Konferencia Európskeho fóra sluÏieb
obetiam v Bratislave
DVE JUBILEÁ
Tohtoroãná v˘roãná konferencia Európskeho fóra sluÏieb obetiam sa uskutoãnila v Bratislave v dÀoch 25. - 27. mája 2006. Jej
usporiadateºom bola slovenská organizácia Pomoc obetiam násilia, ktorá je ãlenom Fóra od roku 2000. Podujatie sa uskutoãnilo s podporou Úradu vlády SR v úãelovom zariadení Bôrik.
Za pozornosÈ stojí, Ïe i‰lo o jubilejnú 20. konferenciu
Európskeho fóra, ktorú sme usporiadali na Slovensku v 10. roku od zaãiatku rozvíjania sluÏieb pre obete v na‰ej krajine (prvá
poradÀa pre obete bola otvorená pod vedením Jany ·ípo‰ovej v
septembri 1997 pod strechou Asociácie seniorov – expertov).
Na konferencii sa zúãastnilo 60 delegátov a pozorovateºov z
23 organizácií, ktoré poskytujú sluÏby obetiam v 21 európskych
‰tátoch. Hlavnou témou konferencie bola implementácia európskej legislatívy - predov‰etk˘m Rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní (2001/220/JHA) a Smernice
o od‰kodÀovaní obetí trestn˘ch ãinov (2004/80/ES) v ãlensk˘ch
‰tátoch EÚ a ich uplatÀovanie v praxi. ëal‰ími dôleÏit˘mi témami boli spolupráca organizácií na pomoc obetiam s médiami a
ìal‰ie smerovanie a ciele Európskeho fóra v zjednotenej Európe.
Pred oficiálnym otvorením sa uskutoãnilo stretnutie ãlenov v˘konného v˘boru Európskeho fóra sluÏieb obetiam, ktorého ãlenkou v ostatn˘ch 3 rokoch bola aj zástupkyÀa slovenskej organizácie Pomoc obetiam násilia a jej v˘konná riaditeºka Jana ·ípo‰ová. Predsedom tohto orgánu fóra bol donedávna JeanLuc Domenech (INAVEM Francúzsko), tajomníkom Jaap Smit
(Slachtofferhulp Holandsko), pokladníãkou Marianne Gammer
(Weisser Ring Rakúsko) a ãlenkami Petra Kjälmann
(Rikosuhripaivystys Fínsko) a Faye Farr (APAV Portugalsko).
Európske fórum zdruÏuje neziskové organizácie poskytujúce
bezplatnú pomoc a sluÏby obetiam trestnej ãinnosti v 19 krajinách Európy. Najvy‰‰ím orgánom Európskeho fóra je Valné
zhromaÏdenie, ktoré volí a odvoláva predsedu a ãlenov
V˘konného v˘boru Európskeho fóra a zasadá kaÏdoroãne v závereãn˘ deÀ v˘roãnej konferencie.
V predveãer podujatia privítal v hoteli Bôrik prítomn˘ch úãastníkov konferencie predseda Rady PON Imrich Angyal a za hostiteºskú krajinu sa hosÈom prihovoril poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky a predseda v˘boru NR SR pre ºudské práva, národnosti a postavenie Ïien László A. Nagy.
Oficiálne otvorenie konferencie vo ‰tvrtok 25. mája 2006 moderovala v˘konná riaditeºka PON Jana ·ípo‰ová. HosÈami slávnostného otvorenia boli ãlenovia Vlády SR, ministerka spravodlivosti L. ÎitÀanská, minister vnútra M. Pado, zástupcovia zahraniãn˘ch misií v SR a zástupcovia spolupracujúcich organizácií.
Konferenciu oficiálne otvorila ministerka spravodlivosti Lucia ÎitÀanská. Ocenila prácu zúãastnen˘ch organizácií, ktorú robia
pre obete trestn˘ch ãinov vo svojich krajinách, ako aj prácu, ktorú na tomto poli robí obãianske zdruÏenie Pomoc obetiam násilia. Vzájomnú spoluprácu hodnotia ako veºmi dobrú a prínosnú.
Minister vnútra Martin Pado taktieÏ ocenil prínos obãianskeho
zdruÏenia Pomoc obetiam násilia v sluÏbách pre obete trestn˘ch
ãinov, ale aj preventívne aktivity zdruÏenia. Jeho príhovor uverejÀujeme na inom mieste.
Jaap Smit, zastupujúci predseda Európskeho fóra sluÏieb obetiam, sa poìakoval prítomn˘m ‰tátnym predstaviteºom za prítomnosÈ a podporu tohto podujatia. Uviedol prítomn˘ch do tém,
ktoré budú predmetom konferencie a pripomenul aj v˘znamné a
prelomové dvadsiate jubileum Európskeho fóra.
Otváraciu ãasÈ uzavreli príhovory a hodnotenia iniciátorky sluÏieb pre obete na Slovensku, b˘valej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny a tieÏ prvej prezidentky obãianskeho zdruÏenia pomoc obetiam násilia Heleny Wolekovej a zakladateºky a
doteraj‰ej v˘konnej riaditeºky PON Jany ·ípo‰ovej. Obidva
príhovory uverejÀujeme v plnom znení.
Hlavn˘m odborn˘m programom otváracej ãasti konferencie
bola predná‰ka generálneho riaditeºa Sekcie trestného práva

Konferenciu otvorila
ministerka spravodlivosti SR
Lucia ÎitÀanská
Ministerstva spravodlivosti SR a spolutvorcu rekodifikácie trestného práva JUDr. ·tefan Minárik. ËaÏiskom jeho príspevku boli
zmeny, ktoré do slovenskej legislatívy a najmä do postavenia
obetí trestn˘ch ãinov priniesla reforma slovenského trestného
práva predov‰etk˘m, ão sa t˘ka postavenia po‰kodeného v trestnom konaní podºa nového trestného poriadku. Predná‰ajúci i
ministerka spravodlivosti sa v tejto súvislosti zmienili aj o prínose
obãianskeho zdruÏenia Pomoc obetiam násilia na tomto úseku.
Materiál JUDr. Minárika budeme publikovaÈ v na‰om ãasopise v
plnom znení po jeho autorskom dokonãení pre ãasopisecké
úãely.
V poludÀaj‰ích hodinách na tlaãovej besede odpovedali novinárom zastupujúci predseda Európskeho fóra Jaap Smit, v˘konná riaditeºka PON Jana ·ípo‰ová a metodik PON Peter
Kocvár. Obrazové a textové informácie o konferencii boli publikované vo v‰etk˘ch v˘znamn˘ch elektronick˘ch médiách
Slovenska.
Popoludní sa zaãal pracovná ãasÈ konferencie prezentáciou legislatívy EÚ o obetiach trestn˘ch ãinov, ktorú majú jednotlivé
ãlenské ‰táty prebraÈ do svojich právnych poriadkov.
Diskutovalo sa aj o tom, Ïe samotné zakotvenie istej zásady v
zákone mnohokrát nestaãí, je potrebné skúmaÈ aj to, ako sa
práva obetí naozaj presadzujú do praxe. Európske fórum na túto tému realizovalo aj v˘skum, ktorého v˘sledky prezentoval A.
Pemberton z Holandska. Európske fórum chce vyzvaÈ príslu‰né
orgány Európskej únie, aby pri posudzovaní úspe‰nosti implementácie európskej legislatívy do praxe ãlensk˘ch ‰tátov boli zohºadÀované správy národn˘ch organizácií pomoci obetiam trestn˘ch ãinov.
Práca ìalej pokraãovala v pracovn˘ch skupinách, v ktor˘ch
sa diskutovali jednotlivé oblasti a práva obetí trestn˘ch ãinov, a
to aké dobré a zlé skúsenosti majú jednotlivé zastúpené krajiny.
Po nároãnom odbornom programe úãastníci absolvovali noãnú
náv‰tevu hradu âerven˘ kameÀ a dobre vyhladnutí si pochutnali
na typickej slovenskej veãeri v re‰taurácii Bozen v Pezinku.
Nech˘bali bryndzové halu‰ky, zemiakové placky plnené mäsom
a zlat˘m klincom veãera bola ochutnávka slovensk˘ch vín z
Malokarpatskej oblasti vrátane ch˘rneho „Portita".
Pracovné rokovanie v piatok 26. mája dopoludnia otvoril Jaap
Smit svojou víziou budúcnosti Európskeho fóra sluÏieb obetiam.
Viac ako doteraz bude podºa neho potrebné sieÈovaÈ ãlenské organizácie Fóra, prená‰aÈ skúsenosti a postupne zabezpeãiÈ, aby
sluÏby pre obete trestn˘ch ãinov boli ão najºah‰ie prístupné v‰etk˘m, ktorí ich potrebujú, bez ohºadu na krajinu pôvodu klientov
a zároveÀ zabezpeãujúce rovnak˘ ‰tandard sluÏieb bez ohºadu
na krajinu, v ktorej budú poskytované.
Nadväzná práca v pracovn˘ch skupinách sa zameriavala na
manaÏment práce s obeÈami trestn˘ch ãinov a praktické aspekty fungovania jednotliv˘ch národn˘ch organizácií na pomoc obetiam trestn˘ch ãinov. Rezonovala aj otázka kontaktov organizácií
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na pomoc obetiam so zástupcami médií a správnych spôsobov
podávania informácií o trestn˘ch ãinoch s cieºom eliminácie alebo aspoÀ minimalizácie druhotnej viktimizácie obetí.
V mysliach úãastníkov v‰ak predov‰etk˘m doznievali úvahy o
ìal‰om optimálnom fungovaní Európskeho fóra ako nadnárodnej mimovládnej organizácie, ktoré naãrtol Jaap Smit. T˘m sa
pracovná ãasÈ konferencie ukonãila. Veãer strávili úãastníci v historickom centre Bratislavy na prijatí u primátora hlavného mesta
s následnou prehliadkou slávnych bratislavsk˘ch gobelínov a interiéru Primaciálneho paláca a recepciou.
SobotÀaj‰ie predpoludnie konferencií Európskeho fóra je tradiãne venované Valnému zhromaÏdeniu. V Bratislave boli hlasovaním prijaté zásady pokraãovania politiky Fóra a boli tieÏ zvolení noví funkcionári V˘konného v˘boru. Nov˘m predsedom sa
stal Jaap Smit z Holandska, ktor˘ nastúpil na uvoºnené miesto
po odchode predchádzajúceho predsedu Jean - Luc Domenecha.
Za tajomníka bol zvolen˘ David McKenna zo ‰kótskej organizácie Victim Support. Novou ãlenkou v˘boru sa pre nadchádzajúci rok stala Lenke Fehér z Maìarska ako zástupkyÀa organizácie, ktorá bude usporiadateºom konferencie na budúci rok. Vo
svojich funkciách vo v˘bore pokraãujú M. Gammer (Rakúsko), P.
Kjälmann(Fínsko) a F. Farr (Portugalsko). Jaap Smit poìakoval
delegátom za vyslovenú dôveru a organizátorom podujatia za
prípravu a organizáciu konferencie a valného zhromaÏdenia.
Táto konferencia bola prínosom k ìal‰iemu rozvoju sluÏieb pre
obete trestn˘ch ãinov v Európe a aj na Slovensku. Slovensko
môÏe byÈ právom hrdé na to, Ïe mohlo byÈ hostiteºom a veºmi
úspe‰n˘m organizátorom takéhoto podujatia.
Peter Kocvár
âlen delegácie PON

PRÍHOVOR MINISTRA
VNÚTRA SR
MARTINA PADA
VáÏené dámy, váÏení páni, milí zahraniãní hostia. Dovoºte mi, aby som Vás ão najsrdeãnej‰ie
pozdravil na medzinárodnej v˘roãnej konferencii
Európskeho fóra sluÏieb obetiam. Je pre nás
cÈou, Ïe usporiadaním tejto v˘znamnej konferencie bola poverená Slovenská republika. A to predov‰etk˘m na znak uznania ãinnosti, ktorú na‰e
obãianske zdruÏenie Pomoc obetiam násilia poãas desiatich rokov svojej existencie pre obete
trestnej ãinnosti na Slovensku vykonalo.
Obãianske zdruÏenie Pomoc obetiam násilia je
uznávanou organizáciou, ktorej v˘konná riaditeºka je ãlenkou
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
Ako minister vnútra Slovenskej republiky a predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pozitívne hodnotím ãinnosÈ obãianskeho zdruÏenia Pomoc obetiam násilia a uvedomujem si jeho
potrebu. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporuje
sluÏby pre obete. Od roku 2003 sme pre zdruÏenie vyãlenili zo
‰tátneho rozpoãtu sumu 9 460 000 Sk. V roku 2000 obãianske zdruÏenie spolu s Ministerstvom vnútra SR zaãalo budovaÈ
sieÈ poradní pre obete násilia v na‰ej krajine. Poradne dnes uÏ
vykonávajú systematickú ãinnosÈ v ôsmich krajsk˘ch mestách
Slovenska a v Poprade, kde denne prijímajú obete trestn˘ch ãinov, domáceho násilia alebo in˘ch ne‰Èastn˘ch udalostí, ktor˘m
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Extract in English:
This year’s 20th annual EFVS Conference took place on May 25th
- 27th in Bratislava, Slovakia. Its organizer was Slovak NGO Pomoc
obetiam násilia - Victim Support Slovakia. There were 60 delegates
and observers present from 23 victim support (VS) organizations providing victim services in 21 European states. The Conference was
mainly targeted on implementation of Framework Decision on
Standing of the Victims in the Criminal Proceeding (2001/220/JHA)
and the Directive on Compensation of Victims (2004/80/ES) in EU
member states. Other important topics were cooperation of VS organizations with media and further functioning and goals of the
European Forum in united Europe. The official opening on Thursday
May 25th was guided by the executive director of PON - VSS Mrs.
Jana ·ípo‰ová with members of the Slovak Government, the Minister
of Justice Mrs. L. ÎitÀanská, Minister of the Interior Mr. M. Pado, representatives of foreign embassies and cooperating organizations as
the guests. After the official opening, the program of the conference
went on with work in plenary sessions and group work in workshops
on above mentioned topics. Of them the perhaps the most challenging one was the future organization of the European Forum which
was opened by the speech of Mr. Jaap Smith. There was also some
time for less formal meeting and discussion of the participants in the
evening program and time for some sightseeing of Bratislava and its
neighborhood. The Saturday morning was dedicated to the General
Meeting of the EFVS as this has already become a tradition on the
European Forum Conferences. There had been a vote for new policies of the European Forum and also new members of the Executive
Committee were elected. Mr. Jaap Smit has become the new Chair
of the European Forum for Victim Services after Mr. Jean- Luc
Domenech had resigned on this post. Mr. David McKenna from Victim
Support Scotland was elected the new Secretary of the European
Forum. Mrs. Lenke Fehér from Hungary has become a new member
of the Executive Committee as Hungary is going to organize the next
year’s conference. M. Gammer (Austria), P. Kjälmann (Finland) and F.
Farr (Portugal) keep on working in their past positions for the Forum.
Mr. Jaap Smit had thanked to the delegates for their trust they put on
him and also thanked the organizers of the Conference. This EFVS
Conference was a good contribution for future development of victim
services throughout Europe and also in Slovakia.

poskytujú bezplatnú a diskrétnu pomoc, psychickú, emocionálnu a praktickú oporu v okamihu, keì práve zaÏili stres a traumu, alebo sa cítia byÈ v nebezpeãenstve a ohrození.
Pracovníci z obãianskeho zdruÏenia sú svedkami smutn˘ch
ºudsk˘ch príbehov, ale aj nádeje, Ïe sa t˘mto ºuìom poskytne
pomoc pri rie‰ení ich situácií, do ktor˘ch sa vo
väã‰ine prípadov dostali nie vlastnou vinou.
Na‰ím záujmom je, aby obete násiln˘ch trestn˘ch ãinov alebo ich pozostalí vedeli o svojich
právach a nárokoch. Ná‰ prístup by nebol celkom správny, keby sme sa orientovali iba na
obete a neusilovali by sme sa o viktimaãnú
prevenciu. PovinnosÈou ‰tátu je staraÈ sa o bezpeãnosÈ svojich obãanov, ale v demokratickej
spoloãnosti nesú istú ãasÈ zodpovednosti za
svoje bezpeãie aj sami obãania. Îiaº, nie je v silách ‰tátu, aby ochránil v‰etk˘ch svojich obãanov pred kriminalitou. Obãianske zdruÏenie
Pomoc obetiam je nápomocné aj v tom, Ïe v
rámci prevencie pripravuje obãanov na to, ako
sa správaÈ v rôznych situáciách tak, aby sa nestali obeÈami trestnej ãinnosti. Dobr˘mi radami z konkrétnych prípadov poskytuje
rôznym skupinám obyvateºstva formou osvety návody, ako sa
vyhnúÈ kriminogénnym situáciám a viktimizácii, alebo ako sa nestaÈ opakovane obeÈou zloãinu. Aj v tom je ãinnosÈ obãianskeho
zdruÏenia Pomoc obetiam násilia nesmierne uÏitoãná.
Európske fórum sluÏieb obetiam dnes uskutoãÀuje svoju konferenciu na Slovensku. Mojím Ïelaním je, aby konferencia bola
úspe‰ná a aby sa aj Slovenská republika zaradila medzi hostiteºské krajiny, ktoré poskytli takému v˘znamnému fóru v˘borné
podmienky.
Prajem veºa úspechov.
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THE SPEECH OF THE MINISTER OF INTERIOR
OF SLOVAK REPUBLIC, MR. MARTIN PADO
Dear ladies and gentleman, dear guests,
Please let me express my greetings to you at this international
annual EFVS Conference. We feel really honoured that Slovakia
was granted a chance to organize this event. This chance is
mostly an expression of acknowledgment to the activities of
Slovak NGO Pomoc obetiam násilia - Victim Support Slovakia in
past ten years to help the victims of crimes in Slovakia.
Pomoc obetiam násilia - Victim Support Slovakia is well known
organization here, whose executive director is also a member of
the State Council for Crime Prevention.
As a Minister of Interior and chair of the State Council for Crime
Prevention, I can say my very positive attitude to the victim support services provided by this civic society and I am aware of its
importance.
The State Council for Crime Prevention does also support the
services for the victims of crime. We have granted these services 9 460 000 Sk from the year 2003.
In 2000 it was this NGO, together with the Ministry of Interior,
that has set up a network of local schemes for victims of violence in our country. These local schemes now provide their services systematically in eight of our local center cities and in the city of Poprad.
These facilities accept and help to the victims of crime, domestic

PRÍHOVOR
ZASTUPUJÚCEHO
PREDSEDU
EURÓPSKEHO FÓRA
SLUÎIEB OBETIAM
JAAPA SMITA.
VáÏení zástupcovia vlády Slovenskej republiky, váÏení hostitelia, váÏení delegáti Európskeho fóra sluÏieb obetiam, dovoºte mi,
aby som sa Vám v mene Európskeho fóra poìakoval za pohostinnosÈ, ktorej sa nám dnes u Vás dostalo. Sme poctení prítomnosÈou zástupcov vlády na na‰ej konferencii Európskeho fóra
sluÏieb obetiam - dnes, v tomto krásnom meste, v Bratislave.
Táto konferencia nám pripomína dvadsiate v˘roãie tejto tradície stretávania sa. Táto tradícia sa zaãala pôvodne ako stretnutie niekoºk˘ch európskych organizácií. Neskôr sa Európske fórum stalo uznávanou platformou pre 20 organizácií z 18 európskych krajín.
V tomto otváracom príhovore by som chcel spomenúÈ JeanLuca Domenecha, ktor˘ tu mal dnes hovoriÈ namiesto mÀa ako
predseda Európskeho fóra. PretoÏe Jean-Luc Domenech opustil francúzsku organizáciu sluÏieb obetiam INAVEM zaãiatkom
tohto roku, musel sa vzdaÈ aj funkcie predsedu Európskeho fóra. Ja by som mu chcel v mene Európskeho fóra poìakovaÈ za
jeho dlhoroãné ãlenstvo vo Fóre a za to, ão ako jeho sekretár a
predseda dokázal. Spolu s ním, a po odchode na‰ej drahej
Helen Reeves, a pred Àou odchodom Marca Groenhuijsena z
v˘konného v˘boru Európskeho fóra, musí zaãaÈ novú éru.
Táto éra nám priná‰a nové v˘zvy. Dvadsiate v˘roãie je dobr˘m
momentom, aby sme t˘mto v˘zvam ãelili. Európske fórum je
rôznorod˘m zoskupením odli‰n˘ch organizácií z 18 rôznych

violence or other unfortunate events, which can find here free of
charge and confidential help, psychological, emotional and practical support in the moments of loss and trauma, or if they feel
threatened or endangered.
People who work here are everyday witnesses of sad human
stories but also witnesses of hope to get helped in troubles and
trust in humanity.
It is our very interest that the victims of crime or their families can be aware of their rights and legal possibilities. Our
approach would not be complete if we were interested only
in things that happen after the crime and we were not interested in crime prevention. It is a duty of a state to take care
of the safety of its citizens, together with own responsibility of
the citizens themselves for their issues. Unfortunately, it is not
possible that the state could really protect every single citizen
from an act of criminal attack. Pomoc obetiam násilia - Victim
Support Slovakia helps the state also with its preventive campaigns explaining the citizens how not to become the victims
of a crime. This is also another important part of the activities
of this NGO.
The European Forum Conference is now taking the place in
Slovakia. It is my wish that this conference is going to be successful and that also Slovak Republic is going to be one of the
hosting countries which provided good background for such an
important event.
I wish you all many successful days.

krajín. Niektoré z nich majú za sebou dlhú históriu rozvoja a istú
pozíciou vo svojich krajinách. Iné sa práve rozvíjajú a e‰te len zaãali svoje budovanie ako národnej organizácie.
Prvou v˘zvou, ktorá pred nami stojí, je teda nájsÈ rovnováhu v
Európskom fóre, aby sme sa dokázali vyrovnaÈ s t˘mito rozdielmi medzi ãlensk˘mi organizáciami tak, aby sa kaÏdá organizácia
mohla primerane podieºaÈ a úroãiÈ svoje ãlenstvo v Európskom
fóre.
Po celej Európe sa pozícia obetí trestn˘ch ãinov v posledn˘ch
rokoch posilnila a zlep‰ila. Rámcové rozhodnutie z roku 2001
spravilo dobrú reklamu a pritiahlo pozornosÈ na problematiku
postavenia obetí trestnej ãinnosti. Spolu s t˘m sa viac oãakáva
aj od sluÏieb pre obete. Nová legislatíva im ukladá nové úlohy a
t˘m aj nové úlohy pre Európske fórum.
To znamená, Ïe my, ako Fórum, by sme mali zodvihnúÈ ná‰
hlas keì je to potrebné a dokázaÈ profesionálne vyuÏiÈ na‰u pozíciu.
V blízkej budúcnosti sa chystá vyhodnotenie implementácie
Rámcového rozhodnutia. Budeme sa rozprávaÈ o evaluaãnej
správe, ktorú sme spravili my sami a je moÏné, Ïe vyzveme
Európsku komisiu aby si viac v‰imla aj ná‰ hlas.
Ako ìal‰iu v˘zvu teda vidím vyuÏitie vplyvu Európskeho fóra na
politickom základe vo väã‰ej miere, neÏ v minulosti.
V‰etky ãlenské organizácie budú ponímané ako skutoãní ambasádori Európskeho fóra vo svojich krajinách. Naozaj teda bude platiÈ "jeden za v‰etk˘ch, v‰etci za jedného". Ak spravím zle
nieão ja, po‰kodí to meno celého Európskeho fóra a t˘m aj ostatné ãlenské organizácie. Ak chce byÈ Európske fórum vnímané
ako NAOZAJSTNÁ Európska organizácia na pomoc obetiam,
budeme musieÈ zv˘‰iÈ na‰e ‰tandardy kvality pre na‰e projekty
a v˘sledky, ktoré chceme dosahovaÈ.
TakÏe treÈou v˘zvou bude nájsÈ novú úroveÀ fungovania
Európskeho fóra a ak to bude potrebné, na‰e fungovanie zlep‰iÈ.
V‰etko toto hovorím s veºk˘m re‰pektom k tomu, ão sa dosiahlo doteraz a s veºkou vìakou v‰etk˘m ºuìom, ktorí písali históriu Európskeho fóra.
Domnievam sa, Ïe tieto úlohy stojace pred nami nás vyz˘vajú,
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aby sme prehodnotili na‰u vlastnú organizáciu a fungovanie EF
a tak dosiahli prínos tejto konferencie.
Budeme diskutovaÈ aj o na‰ich zásadách, t˘kajúcich sa práce s médiami. Preberieme spolu implementáciu Rámcového
rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní. âaká nás
niekoºko workshopov o na‰ej práci a pôsobení na‰ich organizácií. Prehodnotíme spolu budúcnosÈ Európskeho fóra.
Myslím si Ïe je pred nami dobrá konferencia v tomto prekrásnom meste.
Chcel by som sa poìakovaÈ Jane ·ípo‰ovej a jej kolegom, za
zorganizovanie tohtoroãnej konferencie. Chcem sa e‰te raz poìakovaÈ aj ministerke spravodlivosti a ministrovi vnútra
Slovenskej republiky za to, Ïe nás poctili svojou prítomnosÈou.
ëakujem za Va‰u pozornosÈ.

THE SPEECH OF INTERIM CHAIR OF EUROPEAN FORUM
FOR VICTIM SERVICES MR. JAAP SMIT
Dear Mrs. and Mr. Minister, dear guests, ladies and gentleman.
May I, on behalf of the European Forum, thank you for your hospitality you offer us today. We are honoured by your presence
here in the opening session of this annual conference. This year
in this beautiful town Bratislava.
In this conference we celebrate the 20th anniversary of this tradition. Started as a gathering of a few European organizations,
the European Forum has grown into a well respected European
platform of 20 Victim Services coming from 18 countries in
Europe.
In this opening session I want to mention the name of JeanLuc Domenech who was supposed to stand here at this moment as the chair of this Forum. Because he left the French
Victim Support organization INAVEM in the beginning of this year, he had to resign as acting chair. On behalf of the European
Forum I want to thank Jean-Luc Domenech for his longstanding
membership of the Forum and for the work he has done as secretary and chair. With him leaving after the retirement of Dame
Helen Reeves and earlier Marc Groenhuijsen leaving the executive Committee, the Forum now has come into a new era.
This new era will bring us new challenges. A 20th anniversary
is a good moment to face those challenges.
The Forum is a wide mix of different organizations from 18 different countries with a wide variety of the development stages of
the member organizations.
Some of them are well developed and have a long history and
an established position in their country. Others are emerging and
just started building up a national organization.

So the first challenge is to find a good balance within the
Forum to deal with these differences between the member-organizations and see to it that every member organization can
participate in a proper way and can benefit in an equal way form
its membership of the Forum.
Throughout the whole of Europe, the position of victims of crimes has grown stronger in the recent past. The Framework
Decision from 2001 has given a real boost in the attention and
position of victims of crime. In accordance with that more is expected from Victim Support organizations. New legislation means new tasks for Victim Support organizations. Attention for
victims of crime on a European level will mean new tasks for the
Forum as well.
That will mean that we as a Forum are expected to raise our
voice when needed and use our position as a European Forum
in a professional way.
In the near future there will be an evaluation of the implementation of the Framework Decision. We will discuss the evaluation
we made ourselves and it might be that we will send pressure to
the EU commission on this subject.
The next challenge therefore is that the Forum will use its influence on a political basis more than before.
All the member-organizations will be seen as real ambassadors of the Forum. So it will be ‘all for one and one for all’. When
I mess up it will affect the reputation of the Forum and therefore
of all the member-organizations.
When the Forum wants to be seen as THE European organization on Victim Support we will have to raise our standards on
quality of our projects and the results we aim for.
So the third challenge will be to find the next level of the Forum
and when necessary upgrade our ways of working as a Forum.
All this with great respect of what has been achieved until now
and with may thanks of all the people who were involved in the
history of the Forum.
I think these challenges are inviting us all to evaluate our own
organization as a European Forum and will make our conference worthwhile.
We will talk about our policy concerning the media. We will talk
about the implementation of the Framework Decision. We will
have several workshops considering our work and the way we
act. We will talk about the future of the Forum. I think we will have a good conference in this beautiful town.
I want to thank Jana Siposova and her colleagues, on behalf
of all of us, for organizing this year’s conference. I want to thank
the minister of Justice of Slovakia of giving us the honour for being here.
Thank you for your attention.
Zastupujúci predseda
Európskeho fóra sluÏieb obetiam
Jaap Smit
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Vitajte na Slovensku... delegátov vítala hosteska v ºudovom kroji

Na privítanie dostali delegáti perníkové srdcia

Delegátov privítal predseda Rady PON Imrich Angyal

László A. Nagy a Jana ·ípo‰ová

Privítanie v predveãer konferencie

Predseda V˘boru NR SR L. Nagy privítal delegátov
v „srdci Európy“

Aj pri neformálnom privítaní sa váÏne diskutovalo
zºava A. Molãanová (PON), P. Vitou‰ová (Bíl˘ kruh bezpeãí)

P. Kocvár, metodik PON a F. Farr z portugalskej organizácie APAV

... a operatívne rie‰ilo. V˘konná riaditeºka J. ·ípo‰ová a predseda
rady PON I. Angyal

www.pomocobetiam.sk
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Zºava: ·. Minárik, M. Pado, L. ÎitÀanská, J. ·ípo‰ová,
J. Smit, I. Angyal

Hostia a delegáti

Zºava: ·. Minárik, M. Pado, L. ÎitÀanská, J. ·ípo‰ová

Zºava: L. ÎitÀanská, J. ·ípo‰ová, J. Smit

Slávnostné otvorenie konferencie

Hlavn˘ referát o reforme slovenského trestného práva predniesol
jeden z jej spoluautorov ·. Minárik
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Ministerka spravodlivosti L. ÎitÀanská a spoluautor rekodifikácie
·. Minárik v diskusii s delegátmi

Minister Pado dostal pri odchode aj
ná‰ ãasopis

Pred rokovacou sálou
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Tlaãovú konferenciu viedla Marta BujÀáková
(na snímke zºava P. Kocvár, M. BujÀáková, J. ·ípo‰ová, J. Smit)

O konferencii informovali slovenské médiá

J. ·ípo‰ová a J. Smit informovali o postavení obetí v Európe
a vo svojich krajinách

P. Kocvár komentoval zmeny v postavení obetí podºa nového
trestného poriadku

Tlaãová konferencia a pracovné rokovanie v pléne

Pracovné rokovanie v pléne

Delegáti Slovenska, Portugalska, ·kótska, Holandska
(P. Kocvár, F. Farr, R. Daniel, A. Pemberton)

P. Kocvár informuje o spoloãnom projekte MUSAS II

Marianne Gammer, riaditeºka rakúskej organizácie Veisser Ring

www.pomocobetiam.sk
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Delegátov privítal v mene primátora jeho námestník
·tefan Holãík

Za prijatie v mene delegátov poìakovala J. ·ípo‰ová

Delegáti pri prijatí v Primaciálnom paláci

Bratislavské gobelíny vyvolali veºk˘ záujem

Prijatie v Primaciálnom paláci

... a vtipn˘ v˘klad úsmevy na tvárach delegátov

V Zrkadlovej sieni

David Mc Kenna (vpravo) je napriek svojej „‰kót‰tine“
vyhºadávan˘ spoloãník

Na záver nároãného dÀa delegátov pohostil primátor Bratislavy
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PRÍHOVOR
HELENY WOLEKOVEJ
iniciátorky a prvej prezidentky obãianskeho zdruÏenia
Pomoc obetiam násilia
Dámy a páni, drahí priatelia, pred desiatimi rokmi ma oslovila
skupina seniorov, aby som im pomohla napísaÈ projekt na získanie grantu z predvstupového fondu PHARE - LIEN. Hlavn˘m
cieºom seniorov bolo vytvoriÈ agentúru na sprostredkovanie práce pre seniorov, aby sa vyuÏili ich skúsenosti nahromadené rokmi praxe. Cieº urãite legitímny, ale zdal sa mi príli‰ pragmaticky
orientovan˘. Preto som im navrhla, aby sme projekt roz‰írili
o dva ìal‰ie ciele. T˘m prv˘m bol mediálny program prípravy na
starobu. T˘m druh˘m rozvinutie dobrovoºníckej ãinnosti pre obete trestn˘ch ãinov. Seniori moje návrhy prijali, grant sme získali a
pustili sa do práce. Agentúru pre seniorov - expertov sa udrÏaÈ
nepodarilo, príprava na starobu mala mediálny ohlas, ale nemala pokraãovanie. Program pomoci obetiam v‰ak stále Ïije a rozvíja sa. Vìaka pani Jane ·ípo‰ovej a malej skupine ºudí okolo
nej, ktorí na zaãiatku vôbec nevedeli, do ãoho idú. Po skonãení
projektu zaloÏili vlastné obãianske zdruÏenie a rozvinuli pomoc
obetiam do tak˘ch dimenzií, Ïe sú dnes Va‰imi hostiteºmi. Na
Slovensku máme mnoho aktívnych obãianskych zdruÏení, ale
nie je veºa t˘ch, ktoré dosiahli podobné v˘sledky. Som py‰ná, Ïe
som stála pri zrode organizácie Pomoc obetiam násilia - Victim
Support Slovakia.
Dámy a páni, drahí priatelia, chcela by som podaÈ ruku a pozdraviÈ kaÏdého z Vás. KaÏdého z Vás povaÏujem za silnú a krásnu
osobnosÈ, pretoÏe len takí ºudia dokáÏu pomáhaÈ druh˘m, ktor˘m treba prinavrátiÈ dôveru a vieru v dobro ãloveka. KaÏdého z
Vás si predstavujem ako pani Petru Vitou‰ovú z Bílého kruhu
bezpeãí, ãi pani Helen Reeves z Victim Support, ktoré nás svojím zanietením pred 10 rokmi doslova nadchli pre túto prácu.
Vitajte na Slovensku.

The speech of Mrs. Helena Woleková
1st president
of the Pomoc obetiam násilia - Victim Support Slovakia
Ladies and gentlemen, dear friends, Ten years ago I was addressed by a request from a group of seniors to assist them to
write and put a project for EU access fund PHARE - LIEN. The
aim of this project was to create an employment agency for seniors to help them use their experience gained by the years of
practice. This aim was off course very legitimate but it seemed
to me a little bit too pragmatic. So, I suggested them to add two
more objectives to their project. The first additional aim was media campaign to raise awareness about getting prepared for senior age. The second one was to develop a system of volunteer
work for the victims of crime. These people accepted my suggestions; we got the grant and started working.
We did not succeed to keep the employment agency for seniors running. The media campaign had public acceptance, but
had no continuity. But - the program of services for victims of
crime still lives on and we can see its development. Thanks to
Mrs. Jana ·ípo‰ová and a small group of people around her
who at the beginning really had no idea what they were going into. After the project ended they set up an NGO and developed
the services for victims of crimes to such a dimension that they
can be your hosts today. We have many active NGO’s in
Slovakia but there are not so many of them with such a great results of their activity. I am proud I could have been there - at the
birth of the organization Pomoc obetiam násilia - Victim Support
Slovakia.
Ladies and gentlemen, dear friends, I would like to shake a
hand and say hello to each one of you. I find each single one of
you to be strong and beautiful personality. Only such people can
help other people who need assistance to get back their confidence and trust to good of mankind. I visualize you as people like Mrs. Petra Vitou‰ová from Bíl˘ kruh bezpeãí (Czech Republic)
or Mrs. Helen Reeves from Victim Support, who, with their passion really gave us a lot of enthusiasm for this work ten years ago.
Welcome to Slovakia!

Úãastníci konferencie si vypoãuli príhovor Heleny Wolekovej, ktor˘ preãítala Marta BujÀáková
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PRÍHOVOR JANY
·ÍPO·OVEJ

The speech of Mrs. Jana ·ípo‰ová, the founder and executive
director of the NGO Pomoc obetiam násilia - Victim Support
Slovakia

Zakladateºky a v˘konnej riaditeºky obãianskeho zdruÏenia
Pomoc obetiam násilia
Pred desiatimi rokmi naozaj nebolo niã. V lete 1997 som sa
zúãastnila na mojej prvej konferencii Európskeho fóra v Budape‰ti.
V septembri toho istého roku sme otvorili prvú poradÀu v
Bratislave. Mnohé aktivity sme zaãínali s pomocou Bílého
kruhu bezpeãí, nav‰tívili sme a spoznali sme fungovanie
Victim Support UK a neskôr fungovanie francúzskych poradní a INAVEM.
Dva rôzne systémy. Jeden zaloÏen˘ na dobrovoºníckej pomoci a druh˘ na profesionálnom poradenstve. Na‰a in‰titúcia
reagovala na spoloãenskú objednávku, preto ná‰ rozvoj bol
mimoriadne r˘chly. Nevytvorili sme systém, ktor˘ ponúka hotov˘ produkt, ale vytvárali sme sluÏby, aké ºudia potrebovali.
Ukázalo sa, Ïe v na‰om spoloãenskom a justiãnom systéme
obete trestn˘ch ãinov potrebujú oveºa viac pomoci profesionálov, ako napr. vo Veºkej Británii, ale keìÏe sme nemali Ïiadne prostriedky, museli pracovaÈ ako dobrovoºníci. Prvé a základné ‰kolenia sme dostali od Victim Support UK. Intenzívne,
‰pecializované od INAVEM. NemôÏem zabudnúÈ na Jean Luca Domenecha, ktorého vystúpenia na Slovensku „nahryzli" povedomie kompetentn˘ch, t˘kajúce sa problematiky obetí
trestn˘ch ãinov, ão viedlo k tomu, Ïe v roku 2000 minister vnútra inicioval zakladanie poradní pre obete a pokraãovalo podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality a v posledn˘ch rokoch aj finanãnou podporou z Ministerstva vnútra SR.
Veºa a ãasto sme spolupracovali s ministerstvom spravodlivosti a som veºmi rada, Ïe sme takmer vÏdy stretli ºudí ochotn˘ch poãúvaÈ a pustiÈ si do vedomia (do svedomia?) ºudské
problémy z navonok odºud‰teného (justiãného) prostredia.
Pred asi tromi dÀami som dostala neãakanú poklonu. Pani
SoÀa Smolová, dlhoroãná trestná sudkyÀa, mi povedala, Ïe aÏ
na‰e stretnutie jej ponúklo in˘ pohºad na veci, s ktor˘mi sa
denne stretávala a dokonca, Ïe sme prispeli k pozitívnym
zmenám slovenskej trestnej legislatívy. Ale neboli by sme dospeli aÏ sem, keby sme najmä v prv˘ch rokoch nemali finanãnú pomoc z mnoh˘ch zdrojov. Tie najv˘znamnej‰ie sú fondy EÚ,
USAID, Britské, Americké a Holandské veºvyslanectvo (vìaka
ktorému sme mohli zaãaÈ s vydávaním ãasopisu SPOLU). Asi
som nespomenula v‰etk˘ch. Popri vládach a in‰titúciách sme
stretli aj obyãajn˘ch dobr˘ch ºudí, ão nás vedeli podrÏaÈ a pomôcÈ preÏiÈ krízy. Napríklad Petra Greãka, majiteºa neveºkej firmy, nad‰enca pre prevenciu domovej kriminality a sponzora
na‰ej webovej stránky. No a desiatky ºudí vo v‰etk˘ch krajoch
Slovenska, ktorí sa angaÏujú na pomoc obetiam s tak˘m nad‰ením, Ïe mi nedovolia skonãiÈ s touto prácou.
Keì si spomínam na prejav Jaapa Smita z minulého roku,
zdá sa mi, Ïe aj keì na‰e v˘chodiská boli rozdielne, moÏno
spejeme k podobn˘m modelom. On hovoril vlani o svojej organizácii a o potrebe sprofesionalizovaÈ systém zaloÏen˘ na
práci dobrovoºníkov. V na‰om systéme pracujú (hoci dobrovoºnícky) profesionáli - psychológovia, právnici a sociálni pracovníci. Teraz, keì uÏ máme vybudovanú sieÈ poradní po celej
krajine, doplnenú celoslovenskou Linkou pomoci, silne cítime
potrebu naozajstn˘ch dobrovoºníkov, schopn˘ch zasiahnuÈ,
vykroãiÈ, podaÈ ruku v hociktorom ãase, na akomkoºvek mieste. A tak sa mi vidí, Ïe z dvoch strán prídeme k tomu istému
cieºu. Aj preto sa stretávame na tomto fóre, aby sme si vymenili skúsenosti s jedn˘m cieºom - poskytovaÈ kvalitné sluÏby obetiam, pomoc takú, akú oni potrebujú, bez ohºadu na to, v
ktorej ãasti Európy Ïijú. Som rada, Ïe náhoda priviedla Helenu
Wolekovú pred desiatimi rokmi ku mne a zmenila mi Ïivot. Táto
konferencia je preto aj na‰ím v˘roãím.
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Those ten years ago there really was nothing at all here at this field.
I participated at my first European Forum Conference in Budapest
back in summer 1997. In September of the same year we opened the first local scheme in Bratislava.
We started many of our activities with help of Bíl˘ kruh bezpeãí.
We visited and got to know the work of Victim Support UK and later on the work of French services and INAVEM. Those were two
completely different systems as we got to know. One of them was
based on volunteer work, the other one on professional services.
We had to develop quickly and to react on the social demands.
We did not develop the system offering real-made product but we
offered the services our clients said they needed. It showed up that
in our judicial and social system people are much more in need of
professional services than for example in UK. But - because we did
not have money to provide them, we had to find people willing to
work as volunteers and to work many hours as volunteers ourselves.
We received our first and basic trainings from Victim Support UK.
We also received more focused ones from INAVEM. I can never forget Jean - Luc Domenech, whose presence and speeches made all
the relevant representatives really think about the topic of victims of
crimes. This led to the fact that in 2000 Minister of Interior initiated
and supported creating of victim support local schemes. This process continued with support from the State Council on Crime
Prevention of the Slovak Republic and from the Ministry of Interior in
last years also.
We have been in very close cooperation with the Ministry of
Justice and I am glad we always found there people willing to listen
to us and to let real human problems into their consciousness
(conscience?). This means that this superficially looking technical
environment of rules and justice can be really human one in fact.
About three days ago I got one really unexpected compliment.
Mrs. SoÀa Smolová who had been a penal judge for many years of
practice told me, that it was the meeting with us what opened her
eyes for a different point of view of the things she was facing everyday. She said we even contributed to positive changes of Slovak penal legislature.
But we would not have achieved these successes if it was without financial support from many sources, mostly in our first years. The
most important ones include: EU
funds, USAID, the Embassy of United
Kingdom, the Embassy of USA and
the Embassy of the Netherlands.
Thanks to the later we could have
started with publishing of our charge
free magazine SPOLU (TOGETHER). It
is really difficult to mention all of them
who supported our work.
But it was not only the Government
officials and the institutions whom we
had met. It was also those beautiful
common people we met who helped
us to survive the crisis we had. I can
mention Mr. Peter Greãko, small company owner, who is devoted to home criminality prevention and a
sponsor of our web page. There are dozens of such people in all
parts of Slovakia who are engaged in victim services with enthusiasm that does not let then stop doing the great work they are
doing.
When I think of Jaap Smit’s speech from last year it seems to me
that although our starting point might be different we are all approaching the same models of work. Last year he was talking about his
organization and the need to professionalize the volunteer based
system. Our system is based on professionals - psychologists, lawyers, social workers (although many of them working as volunteers). Now, when the network of our local schemes is already
established, together with our victim support hotline we feel strong
need of real volunteers - laics who would be able to go and offer
their help and support to victim at any time and any place. This is
the way I can see our systems approaching. This is also the reason
why we meet here today - to share our experience with our general
goal on our minds: providing high level quality services to victims, by
which I mean the services they need. These should be available for
them irregardless of the place in Europe where they live.
I am glad that ten years ago a coincidence brought Helena
Wolekova to me and changed my life. This conference is also a celebration of our own anniversary.
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V priebehu i po skonãení konferencie jej úãastníci vyjadrovali uznanie a poìakovanie za zabezpeãenie veºmi dobr˘ch podmienok pre úspe‰né rokovanie a poznanie pre mnoh˘ch doteraz neznámeho Slovenska. Najvy‰‰í predstavitelia Európskeho fóra voje poìakovanie poslali aj písomne. Za slová uznania sme veºmi
vìaãní a uverejÀujeme ich na tomto mieste.
Jana ·ípo‰ová

Word of Thanks

POëAKOVANIE

On behalf of the executive Committee of the European Forum
of Victim Services, I would like to thank you for organizing this year’s conference in Bratislava. I think we can look back at a very
good en productive conference. It will be remembered as the first
step into a new era of the Forum.
Please make notice of our gratitude for the support you have
had by your government in organizing this conference. Without
this support it wouldn’t have been able to organize such a good
conference. It was very kind of your government to invite us to
stay at the Borik Hotel, a special place in your town. We felt honoured by the presence of your minister of Justice, Mrs. Lucia
Zitnanska, in the opening session and we know you have had the
full support of your Prime-Minister, Mr. Mikulas Dzurinda, your
Minister of Interior Affairs, Mr. Martin Pado and your Minister for
Human Rights and European Affairs, Mr. Pal Csaky. Please be so
kind to pass on this gratitude to the ministers mentioned above.
It has been great to be the guest of your country and I wish you
and your organization, on behalf of the executive Committee of
the EFVS, success in your work in helping victims of crime.
Yours sincerely,
Jaap Smit
Chair
European Forum for Victim Services

V mene V˘konného v˘boru Európskeho
fóra by som sa Vám chcel poìakovaÈ za organizáciu tohtoroãnej konferencie v
Bratislave. Bola to veºmi dobrá a prínosná
konferencia. NavÏdy si ju budem pamätaÈ
ako prv˘ krok v novej ére Európskeho fóra.
Musím vyjadriÈ aj na‰u vìaku za podporu, ktorú vyjadrila Va‰a vláda pri organizovaní tejto konferencie. Bez tejto podpory a pozvania do hotela
Bôrik, ktor˘ je v˘nimoãn˘m miestom pre pobyt vo Va‰om hlavnom meste, by len ÈaÏko bolo moÏné uskutoãniÈ takéto podujatie. Cítili sme sa poctení prítomnosÈou ministerky spravodlivosti a
ministra vnútra, ako aj podporou, ktorú vyjadrili predseda vlády
SR a podpredseda vlády pre ºudské práva.
Bolo veºmi príjemné byÈ hosÈami vo Va‰ej krajine a prajem Vám,
v mene V˘konného v˘boru Európskeho fóra, veºa úspechov v pomoci obetiam trestn˘ch ãinov.

On behalf of the Forum I am writing to express our gratitude
and thanks for the excellent preparations and hospitality provided
to around 60 delegates of 21 European countries.
As you know this particular conference was especially successful and of great importance to the future development of victim
services across Europe. The contributions made by the Slovak
government at the opening ceremony demonstrate the tremendous political commitment to victims in your country and it was
good to hear of the substantial improvements that had been achieved in the care, treatment and rights of victims in Slovakia.
This work is important not just in Slovakia but in encouraging countries throughout Europe to develop support for victims of crime and to provide high standards of service.
I am aware of the essential contribution made by the government of Slovakia in hosting our 20th gathering. In particular I would be honoured if you would pass on our special and warmest
thanks and appreciation to Prime Minister Mikulas Dzurinda for all
his support. Our thanks belong also to his two colleagues: the
Minister of Justice Lucia Zitnanska and Minister of the Interior
Martin Pado. I am very grateful for the important part played by
Deputy Prime Minister Pal Csaky in securing the conference.
Everyone associated with running the conference provided an
excellent service and should be very proud. Again our thanks are
due to all concerned.

V mene Európskeho fóra sluÏieb obetiam
Vám vyjadrujem na‰u vìaku a obdiv za vynikajúcu starostlivosÈ poskytnutú 60 delegátom z 21 ãlensk˘ch krajín Európy.
Ako viete, táto konferencia bola osobitne
v˘znamná pre budúci rozvoj sluÏieb pre obete v Európe.
Aj príspevky Va‰ich vládnych predstaviteºov v úvode konferencie vyjadrovali siln˘
verejn˘ záväzok voãi právam obetí trestn˘ch ãinov a oceÀujeme dôleÏité zmeny v legislatíve, o ktor˘ch
sme sa dozvedeli. To je dôleÏité nielen pre Slovensko, ale aj pre
povzbudenie in˘ch európskych krajín v rozvoji podpory pre obete a poskytovaní sluÏieb s vysok˘m ‰tandardom.
Som si vedom˘ v˘znamného príspevku k tejto konferencii, ktor˘ vyjadrila Slovenská vláda t˘m, Ïe úãastníkov ná‰ho dvadsiateho stretnutia prijala ako svojich hostí.
Rád by som vyjadril na‰e osobitné poìakovanie Vá‰mu predsedovi vlády, jeho kolegom - ministrovi vnútra a ministerke spravodlivosti. TaktieÏ oceÀujem úsilie podpredsedu vlády pre ºudské práva,
men‰iny a európske záleÏitosti pri zaistení realizácie tejto konferencie.
KaÏd˘, kto sa podieºal na organizácii tejto konferencie, odviedol skvelú prácu a mal by byÈ na seba hrd˘. Na‰a vìaka znova
patrí v‰etk˘m zúãastnen˘m.

David McKenna
Secretary
European Forum of Victim Services

David McKenna
tajomník
Európske fórum sluÏieb obetiam
(krátené)

27.06.2006

Jaap Smit
predseda
Európske fórum sluÏieb obetiam
(krátené)
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Alternatívne spôsoby ukončenia trestného konania
JUDr. Tibor ·umichrast, riaditeº TO, Generálna prokuratúra SR
Na tomto mieste uverejÀujeme v plnom znení príspevok JUDr. Tibora ·umichrasta, ktor˘ odznel na
konferencii Postavenie a práva po‰koden˘ch / obetí v trestnom konaní v Om‰ení 15. - 16. februára
2006. O konferencii sme podrobnej‰ie informovali v SPOLU v ãísle 2 - 3. Redakcia
Tieto nové formy ukonãenia trestného konania priniesli moÏnosÈ skor‰ieho od‰kodnenia obetí trestného ãinu, ako by sa tak stalo spravidla po dlhom súdnom konaní s nie s vÏdy ist˘m v˘sledkom.
Tak˘mito nov˘mi formami ukonãenia trestného konania v prípravnom konaní, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky pred rokom 1989 nepoznal, sú podmieneãné zastavenie trestného stíhania, zmier, doãasné odloÏenie vznesenia obvinenia, zastavenie
trestného stíhania voãi spolupracujúcemu obvinenému, preru‰enie trestného stíhania voãi spolupracujúcemu obvinenému a v neposlednom rade i konanie o dohode o vine a treste. V prv˘ch piatich in‰titútoch ide o odklon od princípu legality, ktor˘ bol zakotven˘ v ustanovení § 2 ods. 3 Trestného poriadku ã. 141/1961 Zb. v znení doplnkov a noviel, priãom umoÏÀuje prokurátorovi aj po
dostatoãnom objasnení veci a zistení páchateºa trestného ãinu postupovaÈ voãi nemu inak, ako podaÈ obÏalobu príslu‰nému súdu.
V ostatnom prípade, pri dohode o vine a treste prokurátor navrhne páchateºovi alternatívny spôsob ukonãenia trestného stíhania
v prípade priznania páchateºa, uznania viny a prijatia dohodnutého trestu bez vykonania hlavného pojednávania, ão v˘razne skráti
konanie pred súdom.
In‰titút podmieneãného zastavenia trestného stíhania (§ 307 Trestného poriadku ã. 141/1961 Zb.) bol do slovenského právneho
poriadku zaveden˘ zákonom ã. 247/1994 Z. z. s úãinnosÈou od 1.10.1994 a bol súãasÈou XIX. hlavy 3. oddielu Trestného poriadku. Tento in‰titút pozná ho aj platn˘ Trestn˘ poriadok v ustanovení § 216.
Podºa ustanovenia § 216 Trestného poriadku v konaní o preãine, na ktor˘ zákon ustanovuje trest odÀatia slobody, ktorého horná
hranica neprevy‰uje päÈ rokov, môÏe prokurátor so súhlasom obvineného po vznesení obvinenia do podania obÏaloby na návrh policajta alebo aj bez návrhu podmieneãne zastaviÈ trestné stíhanie, ak
a) vyhlási, Ïe spáchal skutok, za ktor˘ je stíhan˘, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, Ïe jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, váÏne a zrozumiteºne,
b) nahradil ‰kodu, ak bola ãinom spôsobená, alebo s po‰koden˘m o jej náhrade uzavrel dohodu alebo urobil iné potrebné opatrenia na jej náhradu, a
c) vzhºadom na osobu obvineného, s prihliadnutím na jeho doteraj‰í Ïivot a na okolnosti prípadu moÏno takéto rozhodnutie povaÏovaÈ za dostaãujúce.
V uznesení o podmieneãnom zastavení trestného stíhania sa urãí obvinenému skú‰obná doba na jeden rok aÏ päÈ rokov, ktorá
zaãína právoplatnosÈou uznesenia o podmieneãnom zastavení trestného stíhania.
Obvinenému, ktor˘ uzavrel s po‰koden˘m dohodu o náhrade ‰kody, sa v uznesení o podmieneãnom zastavení trestného stíhania uloÏí, aby ‰kodu v priebehu skú‰obnej doby uhradil, priãom mu moÏno tieÏ uloÏiÈ, aby v skú‰obnej dobe dodrÏiaval primerané
obmedzenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny Ïivot alebo aby sa zdrÏal ãinnosti, ktorá viedla k spáchaniu preãinu.
Uznesenie o podmieneãnom zastavení trestného stíhania sa doruãuje obvinenému a po‰kodenému; obvinen˘ a po‰koden˘ môÏe
proti nemu podaÈ sÈaÏnosÈ, ktorá má odkladn˘ úãinok.
Podmieneãné zastavenie trestného stíhania nie je moÏné, ak
a) trestn˘m ãinom bola spôsobená smrÈ osoby,
b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo
c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému ãiniteºovi alebo zahraniãnému verejnému ãiniteºovi.
In‰titút zmieru (§ 309 Trestného poriadku ã. 141/1961 Zb.) bol do slovenského právneho poriadku zaveden˘ zákonom ã.
422/2002 Z. z. s úãinnosÈou od 1.10.2002 a bol súãasÈou XIX. hlavy 4. oddielu Trestného poriadku. Tento in‰titút pozná ho aj platn˘ Trestn˘ poriadok v ustanovení § 220.
Podºa ustanovenia § 220 Trestného poriadku v konaní o preãine, na ktor˘ zákon ustanovuje trest odÀatia slobody, ktorého horná
hranica neprevy‰uje päÈ rokov, môÏe prokurátor so súhlasom obvineného a po‰kodeného rozhodnúÈ o schválení zmieru a zastaviÈ
trestné stíhanie, ak obvinen˘
a) vyhlási, Ïe spáchal skutok, za ktor˘ je stíhan˘, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, Ïe jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, váÏne a urãito,
b) nahradil ‰kodu, pokiaº bola ãinom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu ‰kody, alebo inak odstránil ujmu vzniknutú
trestn˘m ãinom, a
c) zloÏí na úãet súdu a v prípravnom konaní na úãet prokuratúry peÀaÏnú sumu urãenú konkrétnemu adresátovi na v‰eobecne prospe‰né úãely, a táto peÀaÏná suma nie je zrejme neprimeraná závaÏnosti spáchaného trestného ãinu a vzhºadom na povahu a závaÏnosÈ spáchaného ãinu, na mieru akou bol trestn˘m ãinom dotknut˘ verejn˘ záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a
majetkové pomery povaÏuje tak˘to spôsob rozhodnutia za dostaãujúci.
SchváliÈ zmier podºa odseku 1 nemoÏno, ak
a) trestn˘m ãinom bola spôsobená smrÈ osoby,
b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo
c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému ãiniteºovi alebo zahraniãnému verejnému ãiniteºovi.
Ak to okolnosti prípadu vyÏadujú, pred rozhodnutím o schválení zmieru prokurátor po pouãení obvineného a po‰kodeného o ich
právach a o podstate zmieru, tieto osoby vypoãuje najmä na spôsob a okolnosti uzavretia zmieru, ãi zmier medzi nimi bol uzavret˘ dobrovoºne a ãi súhlasia so schválením zmieru; v˘sluchom obvineného zistí, ãi rozumie obsahu obvinenia a ãi si je vedom˘ dôsledkov schválenia zmieru. SúãasÈou v˘sluchu obvineného musí byÈ vyhlásenie, Ïe spáchal skutok, za ktor˘ je stíhan˘.
In‰titút doãasného odloÏenia vznesenia obvinenia (§ 162a Trestného poriadku ã. 141/1961 Zb.) bol do slovenského právneho poriadku zaveden˘ zákonom ã. 457/2003 Z. z. s úãinnosÈou od 1.12.2003 a bol súãasÈou X. hlavy 2. oddielu Trestného poriadku.
Tento in‰titút pozná aj platn˘ Trestn˘ poriadok v ustanovení § 205.
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Podºa ustanovenia § 205 Trestného poriadku ak by vznesenie obvinenia podstatne sÈaÏilo objasnenie korupcie, trestného ãinu zaloÏenia, zosnovania a podporovania zloãineckej skupiny, trestného ãinu zaloÏenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny
alebo zloãinu spáchaného organizovanou skupinou, zloãineckou skupinou alebo teroristickou skupinou alebo zistenie páchateºa
tohto trestného ãinu, môÏe policajt s predchádzajúcim súhlasom prokurátora na nevyhnutnú dobu doãasne odloÏiÈ vznesenie obvinenia osobe, ktorá sa v˘znamnou mierou podieºa na objasnení niektorého z t˘chto trestn˘ch ãinov alebo na zistení páchateºa.
Doãasne odloÏiÈ vznesenie obvinenia sa nesmie voãi organizátorovi, návodcovi alebo objednávateºovi trestného ãinu, na ktorého
objasnení sa podieºa.
O doãasnom odloÏení vznesenia obvinenia policajt vyhotoví záznam, ktorého rovnopis do 48 hodín za‰le prokurátorovi a ak pominú dôvody na doãasné odloÏenie vznesenia obvinenia, policajt na pokyn prokurátora bez me‰kania vznesie obvinenie.
In‰titút podmieneãného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 218 Trestného poriadku ã. 301/2005 Z. z.
v platnom znení) bol do slovenského právneho poriadku zaveden˘ zákonom ã. 301/2005 Z. z. s úãinnosÈou od 1.1.2006.
Podºa ustanovenia § 218 Trestného poriadku prokurátor môÏe podmieneãne zastaviÈ trestné stíhanie obvineného, ktor˘ sa
v˘znamnou mierou podieºal na objasnení korupcie, trestného ãinu zaloÏenia, zosnovania a podporovania zloãineckej skupiny, trestného ãinu zaloÏenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo zloãinu spáchaného organizovanou skupinou, zloãineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení alebo usvedãení páchateºa tohto trestného ãinu a záujem spoloãnosti na objasnení takého trestného ãinu prevy‰uje záujem na trestnom stíhaní obvineného; podmieneãne zastaviÈ trestné stíhanie
sa nesmie voãi organizátorovi, návodcovi alebo objednávateºovi trestného ãinu, na ktorého objasnení sa podieºal.
V uznesení o podmieneãnom zastavení trestného stíhania sa urãí obvinenému skú‰obná doba na dva roky aÏ desaÈ rokov.
Skú‰obná doba sa zaãína právoplatnosÈou uznesenia o podmieneãnom zastavení trestného stíhania. Obvinenému sa v uznesení uloÏí, aby v skú‰obnej dobe plnil podmienky uvedené v odseku 1.
Uznesenie o podmieneãnom zastavení trestného stíhania sa doruãuje obvinenému a po‰kodenému; obvinen˘ a po‰koden˘ môÏu
proti nemu podaÈ sÈaÏnosÈ, ktorá má odkladn˘ úãinok.
In‰titút preru‰enia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 173 ods. 3 Trestného poriadku ã. 141/1961 Zb.) bol do slovenského právneho poriadku zaveden˘ zákonom ã. 457/2003 Z. z. s úãinnosÈou od 1.12.2003 a bol súãasÈou X. hlavy 4. oddielu
Trestného poriadku. Tento in‰titút pozná aj platn˘ Trestn˘ poriadok v ustanovení § 228.
Podºa ustanovenia § 228 Trestného poriadku policajt s predchádzajúcim súhlasom prokurátora môÏe preru‰iÈ trestné stíhanie, ak
sa obvinen˘ v˘znamnou mierou podieºa na objasnení korupcie, trestného ãinu zaloÏenia, zosnovania a podporovania zloãineckej
skupiny, trestného ãinu zaloÏenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo zloãinu spáchaného organizovanou skupinou, zloãineckou skupinou alebo teroristickou skupinou alebo na zistení alebo usvedãení páchateºa tohto trestného ãinu; preru‰iÈ
trestné stíhanie sa nesmie voãi organizátorovi, návodcovi alebo objednávateºovi trestného ãinu, na ktorého objasnení sa podieºa.
Najv˘raznej‰ím in‰titútom, ktor˘ sa dostal do nového Trestného poriadku a ktor˘ determinuje prienik anglosaského práva do právneho systému Slovenskej republiky dovtedy 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 právneho poriadku zavedené zákonom
ã. 301/2005 Z. z. s úãinnosÈou od 1.1.2006.
Podºa ustanovenia § 232 Trestného poriadku ak v˘sledky vy‰etrovania alebo skráteného vy‰etrovania dostatoãne odôvodÀujú záver, Ïe skutok je trestn˘m ãinom a spáchal ho obvinen˘, ktor˘ sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a dôkazy nasvedãujú pravdivosti jeho priznania, môÏe prokurátor zaãaÈ konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez takého podnetu.
Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor predvolá obvineného; o ãase a mieste konania upovedomí obhajcu obvineného
a po‰kodeného. Ak je obvinen˘ v ãase konania mladistv˘, postupuje sa primerane aj podºa ustanovenia § 340, dohodu v‰ak nemoÏno uzavrieÈ, ak s Àou nesúhlasí zákonn˘ zástupca mladistvého alebo jeho obhajca.
Ak do‰lo k dohode o vine, treste a ìal‰ích v˘rokoch, prokurátor podá na súd v rozsahu dohody návrh na schválenie dohody o
vine a treste; dohodou o treste sa rozumie aj dohoda o upustení od potrestania a ak ide o mladistvého, aj podmieneãné upustenie
od potrestania vrátane v˘chovn˘ch opatrení, ak sú zákonné dôvody na ich uloÏenie. Ak nedo‰lo k dohode o náhrade ‰kody, prokurátor navrhne, aby súd po‰kodeného odkázal s nárokom na náhradu ‰kody alebo jej ãasti na obãianske súdne konanie alebo iné
konanie.
Ak v rámci konania o dohode o vine a treste obvinen˘ uzná vinu zo spáchania stíhaného skutku v celom rozsahu, ale nedôjde k
dohode o treste, prokurátor podá obÏalobu, v ktorej uvedie obvinen˘m priznan˘ skutok, jeho právnu kvalifikáciu, uznanie viny a poÏiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie a rozhodol o treste a ìal‰ích v˘rokoch, ktoré majú podklad vo v˘roku o vine.
Ak v rámci konania o dohode obvinen˘ uzná vinu len sãasti, podá prokurátor obÏalobu, v ktorej uvedie obvinen˘m priznan˘ skutok, jeho právnu kvalifikáciu a uznanie viny v tomto rozsahu, ako aj skutok a jeho právnu kvalifikáciu, ktor˘ obvinen˘ nepriznal, a poÏiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie v rozsahu, v ktorom obvinen˘ spáchanie skutku nepriznal, a v ìal‰om potrebnom rozsahu a aby rozhodol o vine, treste a ìal‰ích v˘rokoch, ktoré majú podklad vo v˘roku o vine.
Ak nedo‰lo k dohode o ochrannom lieãení, ochrannej v˘chove, ochrannom dohºade alebo zhabaní veci, postupuje prokurátor podºa § 236 ods. 1 a podá tak˘ návrh na príslu‰n˘ súd samostatne.
Dohoda o vine a treste obsahuje
a) oznaãenie úãastníkov dohody, dátum, miesto a ãas jej spísania,
b) opis skutku s uvedením miesta, ãasu, prípadne in˘ch okolností, za ktor˘ch k nemu do‰lo tak, aby skutok nemohol byÈ zamenen˘ s in˘m skutkom, právnu kvalifikáciu trestného ãinu, ktor˘ bol skutkom spáchan˘, a to aj s uvedením príslu‰ného ustanovenia
Trestného zákona,
c) druh, v˘meru a spôsob v˘konu trestu,
d) rozsah a spôsob náhrady ‰kody, ak bola ãinom spôsobená, a
e) ochranné opatrenie, ak prichádza do úvahy jeho uloÏenie.
Dohodu o vine a treste podpí‰u na znak súhlasu prokurátor, obvinen˘, obhajca a po‰koden˘, ak úspe‰ne uplatnil nárok na náhradu ‰kody a zúãastnil sa konania.
Ak nedôjde k dohode o vine a treste, prokurátor o tom vykoná záznam do spisu.
Ak vy‰‰ie oznaãené osoby uzavreli dohodu o vine a treste, prípadne o ìal‰ích v˘rokoch, prokurátor podá súdu návrh na schválenie tejto dohody.
Návrh na schválenie takejto dohody obsahuje
a) oznaãenie osôb uveden˘ch v § 232 ods. 2, dátum a miesto spísania návrhu,
b) návrh dohodnutého rozsudku primerane podºa § 163 ods. 1 písm. c) a e) a ods. 2 a 3 a § 164.
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PredloÏen˘ návrh dohody o vine a treste na súde preskúma predseda senátu a podºa jeho obsahu a podºa obsahu spisu
a) urãí termín verejného zasadnutia na rozhodnutie o návrhu dohody o vine a treste, alebo
b) návrh dohody o vine a treste odmietne, ak zistí závaÏné poru‰enie procesn˘ch predpisov, najmä poru‰enie práva na obhajobu,
alebo ak navrhovaná dohoda o vine a treste je zrejme neprimeraná.
Ak sa koná o zloãine, na ktoré zákon ustanovuje trest odÀatia slobody, ktorého horná hranica prevy‰uje osem rokov, rozhodnutie o zrejmej neprimeranosti dohody o vine a treste robí senát na neverejnom zasadnutí.
V uznesení podºa odseku 1 písm. b) treba uviesÈ, o ktoré konkrétne zistenia sa rozhodnutie opiera, priãom proti takému uzneseniu je prípustná sÈaÏnosÈ.
- Ak uznesenie o odmietnutí návrhu dohody o vine a treste nadobudlo právoplatnosÈ, vracia sa vec do ‰tádia prípravného konania.
- Ak je obvinen˘ vo väzbe, rozhodne súd vÏdy aj o väzbe.
Návrh dohody o vine a treste sa prejedná na verejnom zasadnutí.
Ak súd neodmietol návrh prokurátora na dohodu o vine a treste podºa § 331 ods. 1 písm. b), doruãí návrh obvinenému, jeho obhajcovi, po‰kodenému a jeho splnomocnencom. Ak mladistv˘ v ãase konania verejného zasadnutia nedov⁄‰i devätnásty rok svojho veku, doruãí sa návrh aj jeho zákonnému zástupcovi a ‰tátnemu orgánu starostlivosti o mládeÏ.
Verejné zasadnutie o návrhu na dohodu o vine a treste sa vykoná za stálej prítomnosti v‰etk˘ch ãlenov senátu, zapisovateºa, prokurátora, obvineného, a ak má obvinen˘ obhajcu, aj za stálej prítomnosti obhajcu.
Po otvorení verejného zasadnutia prokurátor prednesie návrh na dohodu o vine a treste. Po prednesení návrhu dohody o vine a
treste predseda senátu zistí formou otázok, ãi obvinen˘
a) rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste,
b) súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, ãím sa vzdáva práva na verejn˘ súdny proces,
c) rozumie, ão tvorí podstatu skutku, ktor˘ sa mu kladie za vinu,
d) bol ako obvinen˘ pouãen˘ o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, ãi mu bola daná moÏnosÈ na slobodnú voºbu
obhajcu a ãi sa s obhajcom mohol radiÈ o spôsobe obhajoby,
e) rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,
f) rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného ãinu,
g) bol oboznámen˘ s trestn˘mi sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné ãiny jemu kladené za vinu,
h) sa dobrovoºne priznal a uznal vinu za spáchan˘ skutok, ktor˘ sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikuje ako urãit˘ trestn˘ ãin,
i) súhlasí s navrhovan˘m trestom, trest prijíma a v stanoven˘ch lehotách sa podriadi v˘konu trestu a ochrannému opatreniu a nahradí ‰kodu v rozsahu dohody,
j) si uvedomuje, Ïe ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktor˘ nadobudne právoplatnosÈ vyhlásením,
nebude moÏné proti tomuto rozsudku podaÈ odvolanie.
Ak súd dohodu o vine a treste odmietne podºa § 331 ods. 4 a po podaní obÏaloby sa koná hlavné pojednávanie, priznanie spáchania skutku obvinen˘m v konaní o dohode o vine a treste nemoÏno na hlavnom pojednávaní pouÏiÈ ako dôkaz.
Ak mladistv˘ v ãase konania nedov⁄‰il osemnásÈ rokov svojho veku, súd zistí, ãi jeho obhajca a zákonn˘ zástupca súhlasia s dohodou o vine a treste.
Po vyjadrení obvineného ku v‰etk˘m otázkam, ako aj po vyjadrení strán k otázkam, ktoré sa ich priamo t˘kajú, súd sa odoberie
na závereãnú poradu.
Súd môÏe rozhodovaÈ len o skutku, jeho právnej kvalifikácii, primeranosti trestu, ochrannom opatrení vo vzÈahu k obvinenému,
ako aj o v˘roku na náhradu ‰kody v rozsahu uvedenom v návrhu na dohodu o vine a treste, ak obvinen˘ odpovedal na v‰etky otázky „áno".
Ak súd dohodu o vine a treste, ktorá v navrhnutom znení nie je zrejme neprimeraná, ale ju nepovaÏuje za spravodlivú, oznámi
svoje v˘hrady stranám, ktoré môÏu navrhnúÈ nové znenie dohody o vine a treste. Na ten úãel súd preru‰í verejné zasadnutie na potrebn˘ ãas. Ak sa strany dohodnú, postupuje sa primerane podºa odseku 4; ak s dohodou o vine a treste nesúhlasí po‰koden˘, postupuje sa primerane podºa § 232 ods. 3 posledná veta. Ak sa strany nedohodnú, postupuje súd podºa odseku 3.
Ak súd dohodu o vine a treste v navrhnutom rozsahu neschváli alebo obvinen˘ odpovedal na niektorú otázku "nie", uznesením
vráti vec prokurátorovi do prípravného konania; ak je obvinen˘ vo väzbe a súd zároveÀ nerozhodol o prepustení obvineného na slobodu, pokraãuje väzba v prípravnom konaní, ktorá v‰ak nesmie spolu s väzbou uÏ vykonanou v prípravnom konaní presiahnuÈ lehotu uvedenú v § 76 ods. 7.
Ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom, ktor˘ verejne vyhlási. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podºa § 371 ods. 1 písm. c) a ods. 2 a rozsudok nadobudne právoplatnosÈ vyhlásením.
Ak je obvinen˘ vo väzbe, po vyhlásení rozsudku súd urobí bez me‰kania opatrenia na v˘kon trestu; ak obvinen˘ nie je vo väzbe,
postupuje sa podºa ustanovení prvej a druhej hlavy ‰tvrtej ãasti tohto zákona.
Podmienky a pravidlá postupu prokurátora pri iniciovaní, prijatí podnetu obvineného a vedení vyjednávania o dohode o uznaní viny a prijatí trestu (ìalej len "dohoda o vine a treste"), aby umoÏnili skonãenie ão najväã‰ieho poãtu trestn˘ch vecí v prípravnom konaní dohodou o vine a treste a zároveÀ poskytovali ochranu spoloãnosti pred páchateºmi trestn˘ch ãinov ustanovuje vyhlá‰ka
Ministerstva spravodlivosti ã. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.
Dohodou o vine a treste sa podºa tohto právneho predpisu rozumie dohoda prokurátora a obvineného a v prípadoch ustanoven˘ch zákonom aj po‰kodeného alebo aj inej oprávnenej osoby o priznaní spáchania skutku, uznaní viny a prijatí trestu obvinen˘m
a prípadne aj o ìal‰ích v˘rokoch. Prokurátor môÏe zaãaÈ konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez podnetu. Pri zvaÏovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste na podnet obvineného sa prokurátor riadi svojím vnútorn˘m presvedãením zaloÏen˘m na vyhodnotení trestnej veci podºa kritérií uveden˘ch v § 4 a 5 tak, ako keby konanie zaãal z vlastnej iniciatívy.
Ak prokurátor podnet obvineného na zaãatie konania o dohode o vine a treste neprijme, písomne to oznámi obvinenému; rovnopis oznámenia zaloÏí do spisu.
Ak prokurátor prijme záver, Ïe sú splnené zákonné podmienky na konanie o dohode o vine a treste, písomne vyzve obvineného
a ostatné oprávnené osoby na vyjadrenie sa k zaãatiu tohto konania, a ak ide o mladistvého obvineného, aj na súhlas zákonného
zástupcu a obhajcu so zam˘‰ºan˘m postupom.
Ak obvinen˘ odmietne v˘zvu prokurátora na konanie o dohode o vine a treste, urobí o tom prokurátor záznam, ktor˘ zaloÏí do
spisu. V zázname tieÏ struãne uvedie dôvody, pre ktoré obvinen˘ v˘zvu prokurátora odmietol. Po uplynutí lehoty urãenej vo v˘zve
prokurátor na základe stanoviska obvineného a ostatn˘ch oprávnen˘ch osôb zaãne konanie o dohode o vine a treste alebo urobí
iné zákonné opatrenie.
Prokurátor pri zvaÏovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste a pri vyjednávaní dohody s obvinen˘m okrem kritérií uveden˘ch v odseku 2 berie do úvahy v‰etky relevantné skutoãnosti, najmä
a) ochotu obvineného spolupracovaÈ pri vy‰etrovaní alebo skrátenom vy‰etrovaní in˘ch obvinen˘ch,
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b) minulosÈ obvineného, najmä skor‰ie odsúdenie,
c) povahu a závaÏnosÈ trestného ãinu, ktor˘ je predmetom obvinenia,
d) prejavenú ºútosÈ a pocit viny obvineného, jeho ochotu dobrovoºne prevziaÈ zodpovednosÈ za svoje konanie,
e) záujem na r˘chlom a primeranom skonãení trestnej veci,
f) pravdepodobnosÈ usvedãenia obvineného v súdnom konaní,
g) pravdepodobn˘ dosah súdneho konania na svedkov,
h) pravdepodobn˘ trest alebo iné dôsledky v prípade, Ïe obvinen˘ bude usvedãen˘ v súdnom konaní,
i) verejn˘ záujem, na základe ktorého by sa prípad mal prejednaÈ v súdnom konaní na základe obÏaloby podanej prokurátorom,
j) náklady súdneho konania vrátane nákladov na prípadné odvolacie konanie,
k) potrebu zabrániÈ oneskorenému skonãeniu in˘ch rozpracovan˘ch trestn˘ch vecí,
l) dosah na právo po‰kodeného a ochotu obvineného nahradiÈ ‰kodu, ktorú spôsobil trestn˘m ãinom.
Podmienkou na uzavretie dohody o vine a treste je, aby sa obvinen˘ priznal a uznal vinu zo spáchania skutku, ktor˘
a) je najzávaÏnej‰í z t˘ch, ktoré sú doteraz získan˘mi dôkazmi uÏ preukázateºné,
b) je preukázateºn˘ aj in˘m dôkazom,
c) odôvodÀuje v˘rok o treste, prípadne aj iné v˘roky, ktoré v Àom majú základ,
d) nemá nepriazniv˘ vplyv na trestné stíhanie in˘ch osôb.
Pri vyjednávaní o druhu, v˘mere a spôsobe v˘konu trestu sa prokurátor riadi ustanoveniami druhej hlavy prvej ãasti Trestného zákona.
Z trestu, ktor˘ by podºa úsudku prokurátora uloÏil súd za spáchan˘ trestn˘ ãin, môÏe ponúknuÈ obvinenému po vyhodnotení aj
kritérií uveden˘ch v § 4 primerané zníÏenie v˘meru trestu, ktor˘ môÏe byÈ zníÏen˘ aÏ o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby.
Ak prichádza do úvahy uloÏenie aj ochranného opatrenia, postupuje prokurátor podºa piateho dielu druhej hlavy prvej ãasti
Trestného zákona.
O priebehu konania o dohode o vine a treste vyhotoví prokurátor zápisnicu, ktorú zaloÏí do spisu. Priebeh konania o dohode o
vine a treste môÏe byÈ zaznamenan˘ prostriedkami urãen˘mi na vyhotovenie obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového
záznamu. O vyhotovovaní takéhoto záznamu prokurátor prítomné osoby upovedomí pred zaãatím úkonu.
Ak dôjde k dohode o vine, o treste a o ìal‰ích v˘rokoch, podá prokurátor návrh na jej schválenie súdom. Ak nedôjde k dohode
o treste alebo ak obvinen˘ uzná vinu zo spáchania stíhaného skutku len sãasti, podá prokurátor obÏalobu v zákonnom rozsahu.
Ak nedôjde k dohode o vine, urobí prokurátor o tom záznam v zápisnici a ìalej postupuje zákonn˘m spôsobom.
Záverom mi dovoºte uviesÈ, Ïe uplatÀovanie alternatívnych spôsobov ukonãovania trestného konania (s v˘nimkou uplatÀovania
konania o dohode o vine a treste a podmieneãného zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného) má v slovenskom
trestnom práve uÏ svoju tradíciu, priãom podºa dostupn˘ch ‰tatistík tak˘mto spôsobom bolo v roku 2005 ukonãen˘ch 3227 páchateºov trestn˘ch ãinov, ão predstavuje cca 9% v‰etk˘ch ukonãen˘ch trestn˘ch stíhaní. V tejto súvislosti sa Ïiada uviesÈ, Ïe alternatívne ukonãenie trestného stíhania je viazané spravidla na priznanie páchateºa k spáchanému skutku, nahradenie spôsobenej ‰kody a na ìal‰ie vy‰‰ie vymenované zákonné podmienky, ktoré sú po rekodifikácií trestného práva e‰te prísnej‰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,
samozrejme za splnenia zákonn˘ch podmienok, aby sa tak vyhol zdæhavému trestnému procesu s kontradiktórnymi prvkami.
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Po znásilnení ostala tehotná, ale mlãala...
Na Linku pomoci obetiam (0850 111
321) zavolala pani Ivana. Po poãiatoãnom
ostychu struãne opísala svoj problém a
objednala sa do poradne Pomoc obetiam
násilia v mieste svojho bydliska. Na konzultácii sa postupne rozhovorila o svojom probléme...
Pani Ivana sa v horúci letn˘ veãer vracala z práce sama domov. Te‰ila sa na príjemn˘ veãer so svojím manÏelom a preto
jej pe‰ia cesta domov ubiehala celkom
r˘chlo. To, ão sa v‰ak stalo potom, bolo
pre Àu také ‰okujúce, Ïe si to pamätá len
akoby v sne. Keì prechádzala slabo osvetlenou ãasÈou mesta pri parku, zaútoãil
na Àu neznámy muÏ. Bol to sexuálny útoãník, fyzicky v prevahe. Znásilnil ju a po akte u‰iel. Pani Ivana ostala v ‰oku, zranená
s roztrhan˘m obleãením a s obrovsk˘m
pocitom poníÏenia a po‰pinenia na du‰i.
Ani si poriadne nepamätá, ako pri‰la domov.
Doma vbehla do kúpeºne, kde v sprche
pod teãúcou vodou strávila vy‰e hodiny.
Bola v takom ‰oku, Ïe ani nemohla plakaÈ.
Jej manÏel sa v ten veãer zdrÏal s kamarátmi a pri‰iel aÏ v noci, keì sa pani
Ivana tvárila, Ïe uÏ spí. Na druh˘ deÀ si
manÏel myslel si, Ïe ãudné správanie jeho
manÏelky je prejavom toho, Ïe sa naÀho
hnevá pre ten neskor˘ príchod domov.
Bolo mu síce zvlá‰tne, keì jej stavy za-

mraãeného hºadenia do prázdna a strnulosti trvali aj poãas ìal‰ích t˘ÏdÀov, ale keì
sa svojej manÏelky p˘tal, ão jej je, odpovedala mu, Ïe sa niã nedeje, Ïe len bola zamyslená. Pani Ivana sa rozhodla tváriÈ, Ïe
sa niã nestalo a nezaÈaÏovaÈ svojho manÏela t˘m, ão sa jej stalo. Aj napriek svojmu odporu k ak˘mkoºvek sexuálnym kontaktom, ktor˘ vtedy cítila, pokraãovala aj v
intímnom spoluÏití s manÏelom. Prípad neohlásila na polícii a nerozprávala o tom ani
nikomu zo svojich blízkych.
Po krátkej dobe pani Ivana zistila, Ïe je
tehotná. DieÈa, z ktorého by sa inak veºmi
te‰ila (s manÏelom sa nedávno rozprávali,
Ïe je asi ten správny ãas na ich prvé dieÈa),
pre Àu teraz znamenalo plno pochybností
a strachu - ão ak je to dieÈa v˘sledkom
znásilnenia, ktorého sa stala obeÈou? âo
ak sa nebude vôbec podobaÈ na jej manÏela? âo ak si ponesie nejakú dediãnú
chorobu? Tehotenstvo pre Àu tak predstavovalo obdobie plné psychického napätia
a obáv. Veci, ktoré ju ÈaÏili, nemala komu
povedaÈ, pred cel˘m svetom mala nasadenú masku mlãania a pokoja, pod ktorou sa
v‰ak neustále trápila a znepokojovala.
Nepokoj a obavy ju neopustili ani po pôrode. Neustále porovnávala svoje dieÈa a
svojho manÏela. UvaÏovala o genetickom
vy‰etrení, ktoré by jej aspoÀ potvrdilo, kto
je skutoãn˘m otcom dieÈaÈa. V noci ju pre-
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nasledovali hrozivé sny, v ktor˘ch sa jej
v‰etky zlé veci snívali znovu a znovu.
UvaÏovala nad náv‰tevou psychiatra alebo
psychológa, nevedela v‰ak, na koho sa
obrátiÈ a koºko by to mohlo stáÈ. Napokon
na‰la v ãasopise ãíslo na Linku pomoci obetiam a po dlhom váhaní naÀ zavolala.
V poradni ju pracovníci vypoãuli a psychicky podporili. Spolu sa zamysleli nad
t˘m, ão by jej mohlo v jej situácii pomôcÈ a
zmierniÈ jej du‰evné utrpenie. Prebrali aj
moÏnosÈ dodatoãne oznámiÈ znásilnenie
na polícii a ão by to mohlo znamenaÈ. Pani
Ivana sa rozhodla, Ïe svojmu manÏelovi
nakoniec o znásilnení povie, ale Ïe si na to
potrebuje nechaÈ e‰te ãas. O prípadnom urãení otcovstva rozhodnú potom spolu s
manÏelom, ak to bude aj on pokladaÈ za
dôleÏité pre svoj vzÈah k dieÈaÈu. Pani Ivana
sa v‰ak rozhodla, Ïe svoje dieÈa ºúbi bez ohºadu na to, kto je jeho otcom a na to, ão
sa jej stalo. Rozhodla sa absolvovaÈ psychoterapiu, na ktorej sa postupne zbavila
nepríjemn˘ch príznakov v preÏívaní a aj jej
noãné mory sa stávali stále zriedkavej‰ími.
Na násilie, ktoré sa jej stalo, síce nezabudla a bola v porovnaní s minulosÈou opatrnej‰ia, ale tr˘znivé spomienky strácali
svoju silu a prestali ovplyvÀovaÈ jej Ïivot v
neúnosnej miere.
Martin ·kopec
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Pár slov k príbehu...
Znásilnenie je trestn˘m ãinom proti ºudskej dôstojnosti.
Podobne ako trestn˘ ãin sexuálneho násilia, sexuálne zneuÏívanie, trestn˘ ãin súloÏe medzi príbuzn˘mi, obchodovanie s ºuìmi
a klonovanie ºudskej bytosti.
V 1. polroku tohto roka polícia zadokumentovala 77 prípadov
znásilnenia, vlani v rovnakom období aÏ 112. Teda poãet znásilnení je niÏ‰í, zv˘‰il sa v‰ak poãet trestn˘ch ãinov sexuálneho
zneuÏívania z 202 na 227 a sexuálneho násilia z 39 na 52 prípadov , ak porovnávame minul˘ a tento polrok.
Varujúci je poãet obetí sexuálneho zneuÏívania - aÏ 197 detí
vo veku 7-14 rokov bolo zneuÏit˘ch. (Sexuálne zneuÏívanie §
201 - Kto vykoná súloÏ s osobou mlad‰ou ako pätnásÈ rokov alebo kto takú osobu in˘m spôsobom sexuálne zneuÏije, potrestá sa odÀatím slobody na tri roky aÏ desaÈ rokov.)
Sexuálne násilie je do istej miery latentnou trestnou ãinnosÈou.
Keì sa stane trpkou spomienkou trebárs na prázdninovú diskotéku, kedy sa z milého, spoloãenského mládenca vykºuje poriadny násilník a dôjde k znásilneniu , ãasto sa o tom polícia ani
nedozvie. ObeÈ by v‰ak v kaÏdom prípade mala vyhºadaÈ lekára
a daÈ sa vy‰etriÈ, aby nedo‰lo k neÏiadúcemu tehotenstvu, alebo nakazeniu pohlavnou chorobou, prípadne nav‰tíviÈ psychológa ãi poradÀu pre obete násilia, lebo takáto skúsenosÈ hlboko
skrytá len v du‰i dievãiny, môÏe maÈ negatívny vplyv na jej ìal‰í
Ïivot.
Na políciu sa skôr obracajú Ïeny, ktoré sa stali obeÈami väã‰inou sexuálne úchylného páchateºa, alebo ktoré utrpeli pri znásilnení ÈaÏkú ujmu na zdraví, alebo aj tie, ktoré sa stali obeÈami násilia zo strany svojich príbuzn˘ch - najmä b˘val˘ch manÏelov ãi
priateºov. Polícia sa v‰ak stretáva i s poºutovaniahodn˘mi prípadmi, kde sa obeÈami stali deti.
Mnohé mladé dievãatá a Ïeny si niekedy ani neuvedomujú, Ïe
svojím správaním, reãami, obleãením niekedy tak trochu i provokujú muÏov a nie v‰etci dokáÏu svoje sexuálne správanie ovládaÈ a keì dôjde k násiliu, k po‰liapaniu ich ºudskej dôstojnosti
potom rad‰ej mlãia…
Znásilnením sa oznaãuje konanie páchateºa, ktor˘ násilím
alebo vyhráÏkou, Ïe bezprostredne pouÏije násilie, donúti
Ïenu k súloÏi alebo kto na spáchanie takého ãinu vyuÏije jej
bezbrannosÈ.
"DonútiÈ" znamená prekonaÈ jej váÏne mienen˘ a aktívne prejaven˘ odpor, napr. kriãaním o pomoc, kopaním, ‰kriabaním,
hryzením a pod. Ak v‰ak pouÏije páchateº ako donucovací prostriedok zbraÀ, priloÏí jej nôÏ na krk a pod., je lep‰ie rad‰ej neklásÈ odpor, ale spolu s vykonaním súloÏe to staãí na naplnenie
skutkovej podstaty Tâ znásilnenia...
Ako znásilnenie a pouÏitie násilia sa posudzuje i to, ak páchateº na spáchanie takéhoto skutku vyuÏil situáciu, do ktorej sa dostala Ïena ãi uÏ vlastnou vinou (opila sa, poÏila drogy) alebo vinou niekoho (bola spútaná, zhypnotizovaná a pod.), alebo ak ju
on sám uspal napr. prá‰kami na spanie.
Ak˘ je postih za Tâ znásilnenia?
Trestná sadzba za znásilnenie bola zv˘‰ená - na odÀatie
slobody na 5 aÏ 10 rokov, ak v‰ak páchateº spôsobí Ïene pri
znásilnení ÈaÏkú ujmu na zdraví alebo násilím prinúti k súloÏi Ïenu mlad‰iu ako 15 rokov sadzba sa zvy‰uje na trest odÀatia slobody na 7 aÏ 15 rokov... 20 aÏ 25 rokov dostane ten páchateº,
ktor˘ spôsobí Ïene smrÈ.
Ako sa môÏe Ïena chrániÈ pred tak˘mi Tâ ako je znásilnenie?
Najúãinnej‰ia je prevencia, ão v praxi znamená:
- pri návrate domov z divadla, kina, alebo inej zábavy hlavne v
noãn˘ch hodinách dajte sa odprevadiÈ len známymi osobami,
ktoré vás odvedú bezpeãne domov.
- nechodievajte autostopom ani sa nedajte zlákaÈ na zvezenie
cudzími ºuìmi, najmä keì idete sama
- nenechávajte sa hostiÈ neznámym gavalierom. MoÏno si bude
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chcieÈ hostinu neskôr "vyúãtovaÈ" práve tak˘mto spôsobom…
- nepodávajte o sebe informácie cudzím osobám, pri opakovanom obÈaÏovaní cudzím muÏom na ulici, v re‰taurácii, telefonicky, poÏiadajte o pomoc svojich známych v nevyhnutn˘ch prípadoch i políciu.
Ak dôjde k Tâ znásilnenia, nepodºahnite panike - snaÏte sa zachrániÈ útekom, kriãaním o pomoc. Veºmi úãinn˘m prostriedkom
sú sprejové zbrane, ktoré aspoÀ naãas zabránia páchateºovi v
útoku.
Ak skutoãne dôjde k Tâ znásilnenia, je treba pomôcÈ polícii
dopadnúÈ páchateºa a usvedãiÈ ho z trestného ãinu.
Polícii treba pokiaº moÏno ão najdetailnej‰ie opísaÈ páchateºa.
Ako si poãínal pred a po súloÏi, aké praktiky pouÏíval.
Ak˘ spôsob donútenia páchateº pouÏil - akého fyzického, psychického násilia pouÏil. VyuÏil va‰u bezbrannosÈ.
âi do‰lo k ukonãeniu pohlavného aktu
Ak˘m spôsobom po‰kodená prejavila odpor
Ak bolo páchateºov viacej, treba opísaÈ kaÏdého a povedaÈ
ako si poãínal kaÏd˘ z nich.
Bol niekto svedkom ãinu?
Akú ‰kodu utrpela po‰kodená na zdraví, na majetku?
Kde do‰lo k znásilneniu, vyÏaduje sa presn˘ opis miesta.
Tieto a ìal‰ie informácie sú pre políciu dôleÏité a to nielen z
hºadiska usvedãenia páchateºa, ale i z hºadiska odhalenia moÏného fingovaného znásilnenia. To je dôleÏité najmä v t˘ch prípadoch, keì Ïena oznaãila konkrétneho páchateºa... Treba si uvedomiÈ, Ïe polícia je schopná odhaliÈ i domnelé znásilnenie. Ak
tak urobí Ïena s úmyslom niekoho po‰kodiÈ, je moÏné, Ïe bude
stíhaná pre trestn˘ ãin krivého obvinenia.
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Marta BujÀáková
Prezídium Policajného zboru SR
âlenka Rady PON
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Násilie medzi nami je staré
ako ºudstvo samo
Násilie medzi nami je staré ako ºudstvo samé, ale vekmi sa zmenilo a stále mení, vyvíja, rozvíja, „vylep‰uje" tak
ako v‰etko ostatné a nadobúda veºa nov˘ch podôb. Denne poãúvame nové príbehy a ak sa nám v poradniach
zdalo, Ïe sme uÏ poãuli skutoãne veºa a niã nás nemôÏe prekvapiÈ, nie je to pravda. VÏdy znovu Ïasneme nad
nevyãerpateºnou variabilnosÈou toho, ako si my, ºudia vieme vzájomne ubliÏovaÈ, ako rafinovane dokáÏeme viesÈ na‰e súkromné vojny a súkromné teroristické útoky proti vlastn˘m rodinám. ObeÈami sú na‰e city, zdravie, majetok, strácame zmysel Ïivota a hlavne - na‰e deti! Na dosiahnutie bojového cieºa vyuÏívame v‰etko, ão sa dá a
niã nie je posvätné. Pred oãami máme len jeden cieº: zniãiÈ partnera a tak vyhraÈ. Nehºadíme na to, Ïe je to víÈazstvo Pyrrhovo, ãiÏe ani víÈaz sa nedokáÏe dlho te‰iÈ a sám je víÈazstvom porazen˘.
Tak to bolo aj v príbehu na‰ej klientky, ktorej manÏel sa rozhodol bojovaÈ za presadenie tvrd˘ch zákonov poslu‰nosti vo svojej rodine. Îena musí odovzdávaÈ celú v˘platu aj s v˘platnou páskou. Pri nákupe stravy sa musí
podriadiÈ zoznamu „povolen˘ch" potravín, predloÏiÈ úãet a urobiÈ vyúãtovanie.
V rodine sa ‰etrí v‰etk˘m! KaÏd˘ dostane len podºa zásluh. Televízor môÏe
pozeraÈ iba on, ostatní v rodine si naÀ
e‰te nezarobili. Preto si televízor aj umiestnil do svojej izby.
Veãer pán domu podºa svojej momentálnej nálady a stavu hladiny alkoholu v krvi, vypína elektrinu hlavn˘m vypínaãom. Nie je pre neho dôleÏité, Ïe
deti si robia prípravu do ‰koly, Ïe pracujú na poãítaãi a v‰etka práca sa tak˘mto ãinom zru‰í. Poãítaã je aj tak jeho. Nie je pre neho dôleÏité ani to, Ïe
sa zároveÀ odstaví kúrenie v dome a
vonku riadne mrzne, alebo Ïe nebude
teplá voda. ManÏelka musí prosiÈ, aby
dovolil znovu zapnúÈ prúd. Aj prosiÈ sa
musí dostatoãne, nie len tak naoko.
Inokedy jej manÏel nedá peniaze ani
na základné potraviny, nech manÏelka
Ïobre a prosí, alebo nech chodí a poÏiãiava od príbuzn˘ch. Nech sa poniÏuje. ·etrí sa skutoãne v‰etk˘m. Pre svoju rodinu nemá pekné slovo, oslovuje
ich nadávkami, poniÏuje, poh⁄davo sa
správa, facká, bije a vyvoláva strach,
neuvedomujúc (alebo uvedomujúc?) si
následky. Na zv˘raznenie svojej moci
vyÈahuje zbraÀ – sluÏobnú! A poriadok
je hneì, v‰etk˘m je jasné, kto je v rodine pánom.
Ako to vpl˘va na manÏelku a deti?
Syn nevydrÏal psychicky a s otcom sa
pobil. Ak nedo‰lo k tragédii, je to len
preto, Ïe matka bola v tom ãase doma a zabránila najhor‰iemu. Následok v‰ak nenechal na seba dlho ãakaÈ.
Chlapec sa pokúsil o samovraÏdu, dlho bol vyraden˘ z normálneho Ïivota a stále hºadá stratenú vieru v ‰Èastn˘
Ïivot. Dcéra odmieta s otcom ÏiÈ, jej najúprimnej‰ím Ïelaním je, aby zmizol z jej Ïivota. A manÏelka?
Práceneschopná celé mesiace, momentálne bez príjmu a o to hor‰ie. MoÏno preto sa po rokoch koneãne odhodlala ukonãiÈ utrpenie. Rie‰enie situácie sme uÏ hºadali spoloãne v poradni, pomohli sme urobiÈ potrebné kroky a opatrenia. Na priebeh a v˘sledok si budeme musieÈ chvíºu poãkaÈ a dúfajme, Ïe sa v‰etci doÏijú zmysluplnej‰ieho Ïivota.
Mária Ple‰ková, koordinátorka poradne PON Trenãín
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Práve keì sme odovzdávali toto ãíslo SPOLU do tlaãe,
dostali sme ‰okujúcu správu z Portugalska: na‰a skvelá kamarátka,
kolegyÀa a ‰koliteºka Faye Farr neãakane opustila tento svet.
Faye, je nám to tak ºúto. ëakujeme, Ïe si bola s nami.
Tvoji slovenskí priatelia.
Just during finishing of this SPOLU edition we received shoking
news from Portugal: our wonderful friend, colleague and trainer
Ms. Faye Farr unexpectedly passed away from this world.
Dear Faye, we are so sorry. Thank you for being with us.
Your Slovak friends.

