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Pomoc obetiam násilia pripraví aj tohto roku, vďaka fi nanč-
nej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR šty-
ri čísla časopisu SPOLU. Prvé číslo držíte v rukách a tri ďalšie 
vydáme postupne v nasledujúcich troch mesiacoch tohto roku. 
Chceme byť aktuálni a ponúknuť témy, ktoré vás zorientujú  naj-
mä v legislatívnych postupoch v súčasnosti zaujímavých práve 
pre našu problematiku – obete trestných činov  a ich postavenie 
v spoločnosti. 

Pri čítaní tohto - septembrového čísla si môžete ujasniť ako 
sa vyvíjal návrh uzákonenia tak dlho problematického „vyká-
zania“ násilníckej osoby zo spoločnej domácnosti. Mimovládne 
organizácie vyvinuli v posledných rokoch mimoriadne úsilie pre 

dosiahnutie novelizovania zákona o policajnom zbore.  V týchto 
dňoch je zákon jedným z bodov programu na rokovaní parla-
mentu. Uspokojí nás zákon, ktorý sa nakoniec schváli? 

Okrem diskusie o návrhu novely Zákona o Policajnom zbore 
SR sme do čísla zaradili aj znenie podobného zákona v ČR, dva 
príspevky o etike pri kontakte obetí trestných činov a médií. 

Pre vašu potrebu uverejňujeme znovu  Rámcové rozhodnutie 
Rady EÚ o postavení obetí v trestnom konaní z 15. marca 2001.

No a navštívili sme aj dve z našich poradní na Slovensku. 
Želáme vám, aby ste pri čítaní nášho časopisu našli aj odpove-

de, ktoré si v súvislosti s témou, ktorú ponúkame, kladiete.
                                                                Redakcia

Vážení čitatelia

OBETE V EURÓPE

SPOLU, III. ročník, číslo 1/2008
Vydáva: Pomoc obetiam násilia, P. O. Box 83, 820 05 Bratislava 

Výkonná riaditeľka: PhDr. Jana Šípošová, CSc., Zodpovedná redaktorka: Ing. Kveta Škvarková

Adresa redakcie: PON – redakcia časopisu SPOLU,  P.O.Box 83, 820 05 Bratislava 25 

Tel./Fax: 02/5263 2496, E-mail: spolu@pomocobetiam.sk 

Foto: Archív redakcie a LUSKPRESS, Grafi cký návrh, zalomenie, tlač: LUSKPRESS, spol. s r.o.

Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, reg. číslo: 3501/2006, ISSN 1337-6675  

Počet výtlačkov: 1000 ks,  NEPREDAJNÉ

Copyright: © Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia

OBETTE V EURRÓPE

Trestné systémy západnej civilizácie 
sa po stáročia vyvíjali so zameraním 
pozornosti takmer výlučne na pácha-
teľa trestného činu, na jeho vypátranie, 
usvedčenie, odsúdenie, potrestanie, 
v lepšom prípade na jeho prevýchovu. 
V takomto kontexte sa obeť trestného 
činu javí ako druhoradá, nepodstatná 
a pre justíciu zaujímavá vlastne iba ako 
svedok. Až v posledných málo desať-

ročiach sa začalo uvažovať o zmierení 
a satisfakcii pre obete. Ofi ciálnym a závažným dokumentom 
(OSN, Rady Európy a Rady Európskej únie) predchádzala dl-
hodobá obetavá a invenčná práca organizácií, ktorých cieľom 
bolo a je odstrániť nespravodlivosť v postavení páchateľov 
a obetí trestných činov a zabezpečiť bezplatné, diskrétne a ne-
závislé služby pre obete.

V (západnej) Európe takéto organizácie začali pracovať v dru-
hej polovici 20. Storočia. Na konci 80. rokov minulého storočia 
sa rozhodli spojiť svoje sily a založili Európske fórum služieb 
obetiam (European Forum for Victim Services - EFVS). 

•  Za svoje základné ciele si vytýčilo
•  Vybudovanie efektívnych služieb pre obete v rámci Eu-

rópy.
•  Zabezpečenie spravodlivého odškodnenia obetí TČ v rámci 

Európy bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
•  Ochranu ľudských práv obetí v trestnom konaní a pri ko-

munikácii obetí trestných činov s rôznymi inštitúciami.
•  Výmena skúseností a informácií o postupoch a poznatkoch 

medzi členskými organizáciami.

Pri dosahovaní svojich cieľov sa pritom riadilo základnými 
princípmi:

•  Ľudské práva obetí musia byť chránené rovnako ako  ľudské 
práva páchateľov.

•  Konanie s páchateľom nesmie prehlbovať stres a traumu 
obete spôsobenú trestným činom.

•  So všetkými obeťami sa musí zaobchádzať bez akejkoľvek 
diskriminácie.

•  Fórum a jeho členské organizácie sa angažujú pre obete 
trestných činov, nie však proti páchateľom.

•  Služby pre obete sa nesmú viazať na žiadnu politickú stra-
nu.

V roku 2000 sa riadnym členom tejto organizácie stala aj 
slovenská Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia 
(PON – VSS). V rokoch 2003 – 2006 bola zástupkyňa PON – 
VSS členkou výkonného výboru EFVS. V roku 2006 sme uspo-
riadali v Bratislave výročnú konferenciu a valné zhromaždenie 
EFVS (podrobne sme o podujatí informovali v našom časopise 
SPOLU, (ročník 2006, dvojčíslo 4-5).

Základné pravidlá a štandardy služieb pre obete sú súčasťou 
dokumentov, ktoré boli postupne prijaté a sú záväzné v činnosti 
členských organizácií:

•  Práva obetí v trestnom konaní
•  Sociálne práva obetí trestných činov
•  Práva obetí na štandardné služby
•  Práva obetí v procese mediácie
Materiály boli dôležitým východiskom nielen pre prácu or-

ganizácií, ktoré poskytujú služby obetiam, ale aj pre justičnú 
a spoločenskú prax členských štátov Európskej únie.

V tomto čísle uverejňujeme v plnom znení Rámcové rozhod-
nutie Rady Európskej únie o postavení obetí v trestnom konaní 
z 15. marca 2001. 

V priebehu roka 2008 prebieha medzinárodný projekt „Obete 
v Európe“, ktorého výsledkom bude vyhodnotenie úrovne im-
plementácie tohto dôležitého dokumentu v jednotlivých člen-
ských krajinách Európskej únie (plnenie záväzkov členských 
štátov EÚ a ich politiky voči obetiam trestných činov). Pomoc 
obetiam násilia je spoluriešiteľom projektu.

Služby pre obete sa dynamicky rozvíjajú vo všetkých kraji-
nách a logickou etapou ich stabilizácie, odbornosti a dostup-
nosti je postupná profesionalizácia služieb a organizácií, ktoré 
ich poskytujú. Rovnako sa vyvíja aj spoločná strešná európska 
organizácia, ktorá od roku 2008 používa nový názov:

Pomoc obetiam v Európe

PhDr. Jana Šípošová, CSc.,
výkonná riaditeľka PON

Victim Support Europe
PO Box 14208 
3508 SH Utrecht 
Th e Netherlands
T: +31 30 2320776 14208 E: 
info@victimsupporteurope.eu
www.victimsupporteurope.eu.

Rakúsko 
Weisser Ring 
Nussdorferstrasse 67/7, A 
1090 Viedeň
Austria
T: + 43 1 712 14 05
F: + 43 1 718 83 74
E: offi  ce@weisser-ring.at 
www.weisser-ring.at 

Belgicko
Flanders, Steunupt Algemeen 
Weizijnswerk 
Diksmuidelaan 36a
2600 Berchen 
Belgium
T: + 32 3 366 1540
F: + 32 3 385 5705
E: lies.vermeulen@steunpunt.be
www.slachtoff er-hulp.be 

Bulharsko 
Supporting victims of crimes 
and combating corruption 
Foundation (SVCCCF)
SVCCC – Foundation
Sofi a 1000
Ul. Gen. Gurko 37
Bulgaria
T: + 359 2 9800 262
F: + 359 2 980 7548
E: stopcrimes@abv.bg
www.stopcrimes-bg.net 

Česká republika 
Bílý kruh bezpečí, o.s. 
U Trojice 
150 00 Praha 5
Czech republic 
T: + 420 2 5731 7110
F: + 420 2 5151 2299
E: centrala.praha@bkb.cz
www.bkb.cz 

Dánsko 
Danish National Police 
National Crime Prevention center 
Anker Heegaaards Gade 3, 1th 
DK 1572 Copenhagen V 
Denmark 
T: + 45 451 53 603
F: + 45 451 50 197
E: obe004@politi.dk

Estónsko 
Ohvriabi
Pressi 5/7
10320 Talinn 

Estonia 
T: + 372 50 20 857
F: + 372 67 33 845
E: ohvriabi@ohvriabi.ee
www.ohvriabi.ee

Fínsko 
Rikosuhripaivystys Suomessa 
Läntinen Brahenatu 2
00510 Helsinki 
Finland 
T: + 358 9 77012114
F: + 358 9 2722012
E: petra.kjallman@
rikosuhripaivystys.fi  
www.rikosuhripaivystys.fi  

Francúzsko 
INAVEM 
1, rue Pré Saint-Gervais 
93691 Pantin Cedex
France 
T: + 33 141 834 200
F: + 33 141 834 224
E: sbellucci@inavem.org
www.inavem.org 

Nemecko 
Weisser Ring 
Weberstrasse 16
55130 Mainz 
Germany 
T: + 49 6131 8303 0
F: + 49 6131 8303 45
E: info@weisser-ring.de
www.weisser-ring.de

Maďarsko 
Fehér Gyuru Koshasznu 
Egyesulet
Szt. Istvan krt 1
H – Budapest 
Hungary 
T: + 36 1 312 2287
F: + 36 1 472 1161
E: fehergyuru@t-online.hu Írsko 
Victim Support Ireland 
Holiday House 
32 Arran Quay
Dublin 7
Ireland 
T: + 353 1 8780870
E: + info@victimsupport.ie 

Malta 
Mid-Diam Ghad-Dawl 
Dun Guzepp Gonzi Street
Tarxien TXN 1633
Malta (Europe) 
T: + 356 9942 8984
F: + 356 2180 1205
E: mfm65@hotmail.com 
www.mddmalta.org 

Holandsko 
Slachtoff erhulp Nederlands 
Postbus 14208
3508 SH Utrecht 

Th e Netherlands 
T: + 31 30 234 01 06
F. + 31 30 231 76 55
E: info@slachtoff erhupl@nl 
www.schlachtoff erhulp.nl

Portugalsko 
Associacao Portuguesa de Apoio 
a Vitima (APAV)
Rua Jose Estevao, 135A
1150-201 Lisboa 
Portugal 
T: + 351 21 358 79 15
F: + 351 21 887 63 51
E: apav.sede@apav.pt
www.apav.pt 

Srbsko 
Victimology Society of Serbia 
Dositejeva 1a
11000 Beograd 
Serbia 
T: + 381 11 303 4232
F: + 381 11 303 4232
E: + vds@Eunet.yu
www.vds.org.yu

Slovensko
Pomoc obetiam násilia – Victim 
Support Slovakia 
P.O.Box 83
820 05 Bratislava 25
Slovakia 
T: + 421 2 5263 2496
F: + 421 2 5263 2496
E: info@pomocobetiam.sk
www.pomocobetiam.sk

Švédsko
Brottsoff erjourernas Riksforbund
Box 11014
100 61 Stockholm 
Sweden 
T: + 46 8 644 88 00
F: + 46 8 644 88 28
E: boj.riks@boj.se

Švajčiarsko 
Weisser Ring 
Dufourstrasse 95
CH 8008 Zurich 
Switzerland
T: + 41 444 226 562
F: + 41 443 822 024
E: wysshaefeli@smile.ch
www.weisser-ring.ch 

Veľká Británia
Victim Support
England and Wales 
Cranmer House 
39 Brixton Road 
London, SW 9 6DZ
England, United Kingdom 
T: + 44 0207 735 9166
F: + 44 0207 582 5712
E: Gillian.Guy@victimsupport.
org.uk 
www.victimsupport.org

Victim Support 
Northern Ireland 
Annsgate House 
70/74 Ann Street 
Belfast, BT1 4EH 
Northern Ireland 
United Kingdom 
T: + 44 028 9024 4039
F. + 44 028 9031 3838
E: info@victimsupportni.org.uk 

Victim Support Scotland 
15/23 Hardwell Close
Edinburg, EH8 9RX 
Scotland, United Kingdom 
T: + 44 131 668 4486
F: + 44 131 662 5400
E: dmckenna@victimsupportco.
demon.co.uk 
www. Victimsupportsco.org.uk

Victim Support Europe
Pomoc obetiam Európa

(Z výročnej správy 2007 – 2008)

Pomoc obetiam Európa je sieť 21 mimovládnych organizácií 
v 19 európskych krajinách, ktorá poskytuje pomoc a informá-
cie obetiam trestných činov. 

Pomoc obetiam Európa bola založená v roku 1990 s cieľom 
obhajovať práva, zabezpečovať a rozvíjať práva a služby obetiam 
trestných činov naprieč Európou. 

Organizácie Pomoci obetiam Európa každoročne pomáhajú 
viac ako dvom miliónom ľudí postihnutých zločinmi. Viac ako 
3000 platených pracovníkov a takmer 18 000 dobrovoľníkov 
poskytuje najpotrebnejšiu praktickú a emocionálnu podporu 
a právne poradenstvo obetiam trestných činov. 

Nové meno a logo spoločnosti 
V októbri 2007 Európske fórum služieb obetiam (European 

Forum for Victim Services) ofi ciálne zmenilo svoje meno na 
Pomoc obetiam Európa (Victim Support Europe). Pomoc obe-
tiam Európa vybrala toto nové meno preto, aby ilustrovala fakt 
že organizácia prechádza profesionalizáciou a stáva sa silnou 
Európskou organizáciou, ktorá dokáže účinne podporovať ďal-
šie rozvíjanie a obhajobu práv obetí trestných činov v Európe. 
Cieľom Pomoci obetiam Európa je vybudovanie prepojenia 
s  Európskou komisiou a vládami Európskych krajín. 

V roku 2008 bola zriadená nová web stránka 
www.victimsupporteurope.eu.

Manifest pre Európu 
V roku 2007 Pomoc obetiam Európa zaznamenala, že ostatné 

najdôležitejšie priority Európskej únie (EÚ) nezahrňujú obete 
zločinov, čo súvisí s ochranou a posilňovaním práv obetí v EÚ. 
Pomoc obetiam Európa sa rozhodla dostať problematiku obetí 
naspäť do agendy EÚ a začala pracovať na vytvorení Manifes-
tu pre Európu. Dňa 20. februára 2008, Pomoc obetiam Európa 
prezentovala Manifest pre Európu pred Európskou komisiou 
v Bruseli. 

Otázky obetí opäť v agende EÚ
Cieľom Manifestu je vyzdvihnúť potreby obetí trestných či-

nov v EÚ. 
Pomoc obetiam Európa si osobitne želá, aby sa ochrana a ob-

hajoba práv obetí dostala naspäť do agendy EÚ s tým, že budú 
zaradené do nasledovného päťročného pracovného programu 
Slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, o ktorom sa bude roz-

hodovať v Štokholme v roku 2009. Manifest tiež vyzýva k po-
moci pri zakladaní a rozvíjaní národných organizácii pomoci 
obetiam vo všetkých členských štátoch a plnej implementácii 
Európskej legislatívy ochraňujúcej práva obetí, akou je Odpo-
rúčanie Rady Európy o pomoci obetiam zločinov a Rámcové 
rozhodnutie Rady Európskej únie o postavení obetí v trestnom 
konaní. Bez ohľadu na jednotlivé oblasti zabezpečenia pomoci 
obetiam trestných činov chce Manifest vyzvať Pomoc obetiam 
Európa, vrátane jej členských organizácií, aby si vytýčila spo-
ločný cieľ pracovať s víziou volieb do Európskeho parlamentu 
v roku 2009. 

Manifest vyzýva Európsku úniu aby: 

•  Zahrnula ochranu a rozvoj práv obetí do najbližšieho 5-roč-
ného programu Slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

•  Zabezpečila úplnú implementáciu Odporúčania Rady Eu-
rópy Rec (2006)8 o pomoci obetiam trestných činov a Rám-
cového rozhodnutia Rady EÚ o postavení obetí v trestnom 
konaní.

•  Prispela k založeniu národnej organizácie pomoci obetiam 
v každom členskom štáte.

•  Zabezpečila štruktúrované fi nancovanie Pomoci obetiam 
Európa s cieľom vypracovania štandardov kvality a výmeny 
skúseností pre všetky národné organizácie pomoci obetiam 
v rámci EÚ. 

•  Zabezpečila doplnkovú podporu pre menej rozvinuté ná-
rodné organizácie pomoci obetiam a efektívnu podporu 
existujúcich organizácií. 

•  Vyžadovala úplnú implementáciu Smernice EÚ č. 2004/80/
EC v súvislosti s odškodňovaním obetí trestných činov vo 
všetkých členských štátoch.

•  Zabezpečila fi nancovanie European Centre for Excellence 
pre viktimológiu. 

Úplné znenie Manifestu prinesieme v nasledujúcom čísle SPOLU.
Na inom mieste tohto čísla uvádzame úplný adresár 
Victim Support Europe. 

Spracovali: PhDr. J. Šípošová, CSc. a Mgr. Bohuslav Vopršálek
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Spracovali: PhDr. J. Šípošová, CSc. a Mgr. Bohuslav Vopršálek
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Práve v tomto období sa vo výboroch NR SR rokuje o novele Zákona Policajného zboru SR. Zo zmien, ktoré novela prinesie, 
nás zaujíma riešenie možnosti vykázať z bytu osobu, ktorá ohrozuje svojich blízkych. Je to problém, s ktorým sa v živote 
stretávame, žiaľ, bežne. Poradenskí pracovníci v mnohých mimovládnych organizáciách majú veľa skúseností s konkrétny-
mi prípadmi, ktoré sa neraz končili tragicky. Boli to práve ony, ktoré pripravili prvý návrh znenia nového paragrafu, ktorý 
mal dostať priestor v zákone. 
Ide o § 27a , ktorý sa má vložiť v texte zákona za § 27. 
Aliancia žien Slovenska podala v roku 2006 svoj návrh na Ministerstvo vnútra SR. Tohto roku schválila Vláda SR novelu 
Zákona o policajnom zbore, ktorú predložila na schválenie do Národnej rady SR. 

Pre porovnanie uverejňujeme texty oboch návrhov znenia §27a. 

Dva návrhy o vykázaní zo spoločného obydlia

(1)   Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu spoločne 
obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostred-
ného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, ktorá 
je na základe zistených skutočností podozrivá z útoku 
na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažného útoku 
na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä ak vzhľadom 
na predchádzajúce takéto útoky možno dôvodne predpo-
kladať, že v útoku bude pokračovať alebo takýto útok zopa-
kuje; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz 
vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas de-
siatich dní. Vykázanie zo spoločného obydlia je vykázaná 
osoba povinná ihneď uposlúchnuť. 

 (2)   Policajt je oprávnený zakázať vstup do spoločného obyd-
lia na čas desať dní aj osobe, ktorá je podozrivá z konania 
podľa odseku 1, ale pre svoju neprítomnosť nemôže byť vy-
kázaná zo spoločného obydlia. Osoba, ktorej bol zakázaný 
vstup do spoločného obydlia, nesmie vstupovať do spoloč-
ného obydlia od okamihu, kedy sa o zákaze vstupu do spo-
ločného obydlia dozvedela. 

(3)   Osobe, ktorá je vykázaná zo spoločného obydlia podľa 
odseku 1 a osobe, ktorej je zakázaný vstup do spoločné-
ho obydlia podľa odseku 2 (ďalej len „vykázaná osoba“) 
policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo 
spoločného obydlia a zákaz vstupu do spoločného obydlia 
(ďalej len „vykázanie“) vzťahuje. Rozsah priestoru policajt 
určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je 
ohrozená útokom podľa odseku 1.

(4)   Ak je s vykázaním spojené ohrozenie prevádzky objektu 
alebo znemožnenie výkonu zamestnania vykázanej osoby 
podľa osobitného predpisu,11be) útvar Policajného zboru 
o tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie zamestnávate-
ľa alebo prevádzkovateľa objektu, ktorý prijme príslušné 
opatrenia na náhradné zaistenie prevádzky objektu.

(5)   Policajt na zabezpečenie výkonu oprávnenia podľa odseku 
1 a 2 vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoloč-
ného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia tejto 
výzvy11bf) a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo 
spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným po-
trebám, osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote 
do 24 hodín od oznámenia vykázania aj ďalšie osobné veci 
a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povola-
nia. Policajt vykázanej osobe poskytne informácie o mož-

nostiach jej ďalšieho ubytovania, poučí ju o ďalšom postu-
pe a vyžiada od nej adresu na doručovanie písomností. 

(6)   Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti po-
dať návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa oso-
bitného predpisu11bg) a poskytnúť jej v písomnej forme 
informácie o organizáciách na pomoc poškodeným, vráta-
ne informácií o službách nimi poskytovaných a poskytnúť 
kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domá-
ceho násilia. 

(7)   Na vykonanie oprávnenia podľa odseku 1 alebo 2 policajt 
zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak 
urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia 
alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

(8)   O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 7 a 12 policajt 
spíše úradný záznam.

(9)   Útvar Policajného zboru vydá do 24 hodín od vstupu 
policajta do spoločného obydlia písomné rozhodnutie 
o vykázaní, v ktorom presne uvedie priestor, na ktorý sa 
vykázanie vzťahuje, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum 
a  miesto narodenia, adresu pobytu a adresu na doručova-
nie písomností vykázanej osoby, meno, priezvisko, rodné 
číslo, dátum a miesto narodenia a adresu pobytu ohroze-
nej osoby a skutočnosti, ktoré viedli policajta k vykázaniu. 
Útvar Policajného zboru rozhodnutie o vykázaní bezod-
kladne doručí ohrozenej osobe a vykázanej osobe na adre-
su, ktorú uviedla podľa odseku 5. Ak ohrozenou osobou je 
dieťa, rozhodnutie sa doručí aj príslušnému orgánu sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobit-
ného predpisu.11bh) Proti rozhodnutiu o vykázaní možno 
podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

(10)   Vykázanie končí uplynutím desiateho dňa odo dňa 
nasledujúceho po dni vykázania. Túto dobu nemožno 
skrátiť ani so súhlasom ohrozenej osoby. Podaním návr-
hu na nariadenie predbežného opatrenia podľa osobitného 
predpisu11bg) pred uplynutím desiateho dňa, sa trvanie 
vykázania predlžuje až do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia súdu o tomto návrhu. 

(11)   Na konanie a rozhodovanie o vykázaní sa vzťahujú vše-
obecné predpisy o správnom konaní.10)

(12)   Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania. 
Prvé preverenie vykoná najneskôr do 72 hodín od okami-
hu vykázania.“

Návrh Aliancie žien Slovenska z roku 2006
§ 27a Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia a zakázať vstup do spoločného obydlia 

Poznámky pod čiarou k odkazom 11be, 11bf, 11bg a 11bh znejú:
„11be) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení 
neskorších predpisov.
11bf) § 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
11bg) § 76 ods. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Zb. o občianskom súdnom konaní v znení neskorších predpisov.
11bh) Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.“.
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Vládny návrh z roku 2008 
§ 27a Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia

(1)   Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iné-
ho priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj 
z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obyd-
lie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutoč-
ností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť 
závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä 
vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vyká-
zania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej 
osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykáza-
nia. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia 
takúto osobu aj počas jej neprítomnosti. 

(2)   Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. 
Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na kto-
rý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah 
priestoru policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany 
osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa odseku 1.

(3)   Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného 
obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe. 
V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uve-
die a meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby 
a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spo-
ločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spo-
ločného obydlia vykázal. Ak vykázaná osoba alebo ohroze-
ná osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného 
obydlia prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom 
zázname.

(4)   Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohroze-
nie prevádzky objektu alebo znemožnenie výkonu zamest-
nania vykázanej osoby podľa osobitného predpisu, 11be) 
útvar Policajného zboru o tejto skutočnosti bezodkladne 
vyrozumie zamestnávateľa alebo prevádzkovateľa objektu, 
ktorý prijme príslušné opatrenia na náhradné zaistenie pre-
vádzky objektu.

(5)   Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spo-
ločného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia 
tejto výzvy 11bf) a súčasne vykázanej osobe umožní vziať 
si zo spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným 
potrebám, osobné cennosti a dokumenty a prípadne v le-
hote do 24 hodín od oznámenia vykázania zo spoločného 

obydlia aj ďalšie osobné veci a veci nevyhnutné pre jej pod-
nikanie alebo výkon povolania. Policajt vykázanej osobe 
poskytne informácie o možnostiach ubytovania, poučí ju 
o  ďalšom postupe a vyžiada od nej adresu, kde sa bude zdr-
žiavať. 

(6)   Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať 
návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného 
predpisu11bg) a podľa možnosti poskytnúť jej v písomnej 
forme informácie o organizáciách na pomoc poškodeným, 
vrátane informácií o službách nimi poskytovaných a po-
skytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam 
domáceho násilia. 

(7)   Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoloč-
ného obydlia policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej 
osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeš-
kania.

(8)   Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 48 ho-
dín od vykázania zo spoločného obydlia, ak ďalej nie je 
ustanovené inak. Doručením návrhu na vydanie predbež-
ného opatrenia na súd11bg) počas vykázania zo spoloč-
ného obydlia sa trvanie vykázania zo spoločného obydlia 
predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia 
súdu o tomto návrhu, o čom sa vykázaná osoba upovedomí 
v rámci poučenia podľa odseku 5; útvar Policajného zboru 
poskytne ohrozenej osobe súčinnosť pri doručovaní návrhu 
predbežného opatrenia. 

(9)   Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že ne-
boli splnené podmienky vykázania zo spoločného obydlia 
podľa odseku 1, vykázanie zo spoločného obydlia útvar Po-
licajného zboru ukončí, o čom sa ohrozená osoba a vykáza-
ná osoba neodkladne upovedomí.

(10)   Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykáza-
nia zo spoločného obydlia. 

(11)   O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 10 policajt 
spíše neodkladne úradný záznam. Ak je ohrozenou oso-
bou dieťa, kópia záznamu sa zašle orgánu sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately11bh.) 

Poznámky pod čiarou k odkazom 11be, 11bf, 11bg a 11bh znejú:
„11be)   § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení 

neskorších predpisov.
11bf)  § 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
11bg) § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku.
11bh) Šiesta časť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
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Riziká a súvislosti
k inštitútu vykázania v novele zákona o Policajnom zbore

Novelu zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, najmä § 27a (Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia) prijíma 
verejnosť, laická a sčasti aj odborná, ako nový účinný prostriedok v boji proti domácemu násiliu. Odborníci, ktorí majú 
dlhoročné praktické skúsenosti v problematike domáceho násilia však vidia v znení, ktoré je aktuálne predmetom rokovania 
Národnej rady SR, riziká, ktoré môžu prevážiť prínos novely.

 Zákonné riešenie vykázania násilníckej osoby z jej obydlia je v sú-
časnosti témou v celej európe. Niekde majú dokonca záber pokiaľ ide 
o osoby, na ktorých sa domáce násilie pácha širší. Okrem kvôli násiliu 
narušených vzťahov medzi manželmi, sa v cudzine zaujímajú aj o se-
niorov, ktorým ubližuje ich rodina, o súrodencov i o rodičov vo vzťahu 
k ich deťom. Pokiaľ ide o zákonné ustanovenie je priekopníkom v Eu-
rópe Rakúsko, ktoré prijalo zákon už v r. 1993. Česká republika prijala 
zákon v r. 2006 s účinnosťou od 1. 1. 2007.

V Rakúsku môže polícia vykázať na 10 dní zo spoločnej domác-
nosti násilníka po útoku a pri podozrení, že sa bude útok môže opa-
kovať. Prekvapením bolo, že po prijatí zákona napriek tomu, že hneď 
v prvom roku vyslovili súdy 2500 zákazov vstupu do bytu pre násilní-
kov, počet mužov – bezdomovcov – napriek očakávaniu – nevzrástol.

Vo Švédsku už od r. 1864 je zakázané fyzické násilie voči manžel-
kám. Viac ako desať rokov pracuje v tomto škandinávskom štáte komi-
sia, ktorá vydala viacero návrhov ako zmeniť prístup k násiliu. 

Zaujímavo sa pokúšajú riešiť problém násilia vo Švajčiarsku. Pred 
jedenástimi rokmi odmietol švajčiarsky parlament zaujímavý návrh, 
ktorý chcel, aby sa pre mužov zaviedla „daň z násilia“. Cieľom návrhu 

malo byť formovanie vedomia ľudí a zlepšenie fi nančného postavenia 
obetí násilia. 

Chabý bol aj pokus skupiny kanadských mužov, ktorí chceli apelo-
vať na verejnú mienku. Nosili na klope bielu stužku na znak toho, že 
odsudzujú násilie mužov voči ženám.

V USA sa tento problém rieši v každom štáte osobitne. V štáte 
Washington napríklad zákon dovoľuje podávať o takomto zločincovi 
informácie. Polícia sa podľa stupňa ich previnenia rozhodne, kde sa 
bude o jeho prečine verejne informovať. Napríklad vylepovaním pla-
gátov v kostoloch, materských školách alebo v priľahlých uliciach jeho 
bydliska.

Veľmi podrobne sa problematikou zaoberá zákon o boji proti do-
mácemu násiliu v americkom štáte Illinois. Tamojší zákon okrem iné-
ho presne vymedzuje podmienky pre ochranu ohrozenej osoby záka-
zom prístupu násilníka k jej osobe a obydliu.

(Podľa prednášok JUDr. Jaroslava Fenyka  a JUDr. Jaroslava Klátika, uverejnených 
v Zborníku príspevkov z Medzinárodnej konferencie Domáce násilie - nová prax 

a nová legislatíva v Európe, konanej v októbri 2007 – šk)

Vykázanie vo svete

1. Lehota 48 hodín, v ktorej má platiť „zákaz vstupu 
vykázanej osobe do spoločného obydlia“ je nedostatočná. 

   Lehota vykázania má slúžiť na ochranu ohrozenej osoby 
a poskytnúť jej dostatočný čas na to, aby bez nátlaku násil-
nej osoby mohla pochopiť svoju situáciu a usporiadať si svo-
je záležitosti s využitím ďalších právnych nástrojov (návrh 
na vydanie predbežného opatrenia, návrh na rozvod, vyrie-
šenie spoločného bývania, podanie trestného oznámenia....) 
a pomoci služieb pre obete.
  V úprave, ktorá platí v ČR (zákon č. 135/2006 Sb.), Rakúsku 

a inde, je lehota vykázania 10 dní. 

2. Vykázanie bez zabezpečenia nadväzných služieb obetiam 
bude neefektívne a  rizikové. 

  Ustanovenie, že „Policajt je povinný poučiť ohrozenú oso-
bu o možnosti podať návrh na vydanie predbežného opat-
renia...... a podľa možnosti poskytnúť jej ... informácie ... 
a kontakt na organizácie poskytujúce pomoc“ nič nerieši 
(takéto ustanovenie je už zakotvené v Trestnom poriadku), 
pokiaľ služby pomoci nie sú právne a fi nančne zabezpečené, 
nie sú ani zaručené. 
  V ČR bezprostredne po prijatí zákona začali pracovať inter-

venčné centrá so špeciálne vyškolenými a akreditovanými 
pracovníkmi pre problematiku súvisiacu s vykázaním.
  Policajti v ČR sú povinní do 48 hodín od vykázania do-

ručiť rozhodnutie o vykázaní intervenčnému centru. 
Pracovníci intervenčného centra do 48 hodín kontaktujú 
ohrozenú osobu a ponúknu jej (bezplatné) služby (právne, 
psychologické, sociálne). Ďalších zostávajúcich 6 dní ešte 
zostáva na vykonanie potrebných právnych a praktických 
krokov.

3. Zavedenie inštitútu vykázania bez adekvátneho školenia 
policajtov bude rizikové a zneužiteľné. 

  Školenie musí byť celoplošné, realizované pred účinnosťou 

zákona, zamerané na najdôležitejšie súvislosti (ako iden-
tifi kovať domáce násilie – poskytnutie metodiky - keď je 
namieste použiť toto opatrenie, aký je rozdiel medzi vyká-
zaním a zaistením, ako spolupracovať s intervenčnými cen-
trami, ako sa správať vo vypätej emocionálnej situácii, atď.)

4. Inštitút vykázania nie je trest, ale preventívne opatrenie

  Je potrebné zabezpečiť dôkladné pochopenie podstaty tohto 
inštitútu jeho používateľmi, dotknutými osobami a verej-
nosťou s určením zodpovedného subjektu.

5. Prijať inštitút vykázania bez nárokov na štátny rozpočet je 
nezodpovedné.

  Školenie policajtov, nadväzné služby 
  Rámcové rozhodnutie Rady EÚ (2001/220/JHA) zaväzuje 

členské štáty k zabezpečeniu fi nancovania služieb pre obete 
a vzdelávania pracovníkov pomáhajúcich profesií.

Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia, Centrum 
Nádej (o.z. Pomoc ohrozeným deťom) a Aliancia žien Slovenska 
sú pripravené spolupracovať na všetkých úrovniach a vo všetkých 
oblastiach s orgánmi a inštitúciami štátnej správy s cieľom posky-
tovať naozaj účinnú pomoc obetiam domáceho násilia a predchá-
dzať závažným trestným činom a ľudským tragédiám i nákladom, 
ktoré nemuseli byť, alebo by boli oveľa nižšie, keby sme zasiahli 
včas a efektívne s pomocou kvalitných nástrojov, akým by mohol 
byť aj inštitút vykázania.

PhDr. Jana Šípošová, CSc., 

Kontaktná osoba pre iniciatívu MVO k inštitútu vykázania

Výkonná riaditeľka Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia

Členka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
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K potrebe ochrany obetí pred násilím v rodine 
rozšírením oprávnenia príslušníkov PZ SR

K súčasnému legislatívnemu stavu
Zo vzájomnej spolupráce MVO a MVSR pri príprave návrhov 

vzišlo textové znenie viacerých zákonov ako napríklad: zákon č. 
526/2002 Z.z., ktorým došlo s účinnosťou od 01.01.2003 k zme-
ne Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a zákon č. 424/2002 
Z.z., ktorým došlo s účinnosťou od 01.09.2002 ku zmene Ob-
čianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.). Ďalšie legislatív-
ne zmeny sa urobili v oblasti trestného a priestupkového práva. 
Komplexná zmena bola predmetom viacerých odborných publi-
kácií v odborných periodikách. Z legislatívno-organizačných dô-
vodov sa však nepodarilo zavŕšiť v roku 2002 zmenu policajného 
práva, ktoré malo pôvodne tvoriť jeden zo základných pilierov 
reformy právnych predpisov na ochranu obetí násilia páchaného 
v rodine. Ako ďalej vyplynie z nášho článku dané sa môže stáť 
realitou dúfajúc, že Národná rada SR na jednom zo svojich roko-
vaní ešte v tomto roku schváli návrh novely zákona č. 171/1993 
Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o PZ“). I keď v súčas-
nosti platná právna úprava sa zachovala dodnes bez akejkoľvek 
zmeny predsa len pozorovaním aplikácie právnej úpravy sa vy-
nára otázka či daný stav možno považovať za legislatívne status 
quo alebo sa budú naďalej hľadať možnosti kvalitnejšej ochrany 
obetí násilia páchaného v rodine. Síce súdy na Slovensku nachá-
dzajú v uvedenej legislatíve oporu pre zásah do práv násilníckej 
osoby, avšak zložitosť, rôznorodosť a citlivosť prípadov priná-
ša bez pochýb i komplikácie s ich aplikáciou danej legislatívy. 
Odhliadnuc od skutočnosti, že novela O.s.p. zaviedla povinnosť 
súdov rozhodnúť o návrhu na vydanie predbežného opatrenia 
na ochranu osôb ohrozených násilím v 7-dňovej lehote, konanie 
vo veci samej môže vzhľadom na náročnosť dokazovania trvať 
roky.

Nedostatky súčasne platnej právnej úpravy 
a jej súdnej praxe 

Pretože tzv. krízové strediská a núdzové ubytovne v Sloven-
skej republike nedokážu uspokojiť bytové potreby obetí násilia 
páchaného v rodine prípadne detí, ktoré sú na úteku pred násil-
níckou osobou, môže byť práve i tých 7 dní vyčkávania na roz-
hodnutie súdu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia pre 
obete kritických. Nedostatky legislatívy samotnej však umocňu-
je nesprávna aplikácia ustanovenia súdmi a to v tej podobe, že 
v aplikačnej praxi súdov sme sa stretli s veľmi negatívnym ja-
vom, ktorému dáva šancu okrem zaťaženosti súdov v SR i ne-
dostatočná úprava O.s.p. Keď súdy nestíhajú v 7 dňovej lehote 
rozhodnúť o návrhu na predbežné opatrenia, obchádzajú nedo-
držanie poriadkovej lehoty stanovenej v § 75 ods. 5 O.s.p., ktorý 
hovorí o povinnosti súdu rozhodnúť do 7 dní od doručenia ná-
vrhu tak, že fakticky rozhodnú neskôr a k tomu využijú nesta-
novenie lehoty na vypracovanie a doručenie rozhodnutia. Keďže 
v prípade predbežných opatrení O.s.p. sa neupravuje do koľkých 
dní je potrebné predbežné opatrenie doručiť, súdy rozhodnú 
o návrhu napríklad o 25 dní a na 26. deň vydajú predbežné opat-
renie, na ktoré vyznačia dátum vydania, tak ako keby ho vydali 
vo štvrtý alebo piaty deň od doručenia návrhu. 

 V oblasti občianskeho práva hmotného je potrebné poukázať 
na nedostatok novely OZ t.j. zákona č. 526/2002 Z.z., ktorá mala 
v nadväznosti na ustanovenie § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. zmeniť 
ustanovenie § 116 OZ a to tak, že by došlo k rošíreniu okruhu 
blízkej osoby i o iné osoby napr. bývalého manžela (bývalú man-

želku) či druha (družku) tak ako tomu je v ustanovení zákona 
č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „Tr.z.“), ktorý pre po-
treby kvalifi kácie zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby 
podľa § 208 Tr.z. rozširuje okruh osôb spadajúcich pod pojem 
blízkej osoby. Preto ak podľa dnes platného znenia O.s.p. a OZ 
podá bývalý manžel návrh na vydanie predbežného opatrenia 
podľa § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. nebude aktívne legitimovaný 
na podanie návrhu a pre nesplnenie procesných podmienok 
bude návrh odmietnutý. Procesné podmienky nebudú splnené 
z dôvodu, že podľa § 116 OZ rozvedený manžel (obeť ako navr-
hovateľ) už nie je vo vzťahu k bývalému manželovi (odporca – 
násilnícka osoba) osobou blízkou, tak ako to predpokladá O.s.p. 
v ustanovení § 76 ods. 1 písm. g/. Podľa názoru niektorých auto-
rov nedostatok ustanovenia § 116 OZ by sa dal vyriešiť extenzív-
nym výkladom § 116 druhá veta OZ a to v tom zmysle, že obeť 
násilia páchaného v rodine s poukazom na psychologické teórie 
si vytvára k násilníckej osobe paradoxne pozitívny vzťah, kto-
rý je predpokladom vzájomnej blízkosti spôsobujúcej, že ujmu, 
ktorú by utrpela násilnícka osoba, by obeť pociťovala ako vlastnú 
ujmu. V podmienkach systému písaného práva by však podľa 
nášho názoru bolo možné dané preukazovať v konaní o pred-
bežnom opatrení len ťažko, a preto by bolo vhodnejšie vykonať 
úpravu priamo v legislatíve.

 

Potreba legislatívnej zmeny 
v policajnom práve 

Ako sme už spomenuli v úvode, v roku 2002 sa z legislatív-
no-organizačných dôvodov nepodarilo zavŕšiť zmenu zákona 
o PZ, ktorá mala pôvodne tvoriť jeden zo základných pilierov 
reformy právnych predpisov na ochranu obetí násilia páchaného 
v rodine. Mala sa rozšíriť kompetencia príslušníkov PZ o právo 
okamžite na mieste činu vykázať násilnícku osobu z bytu (domu) 
von na desať dní. Danej kompetencie sa domáhali samotní prí-
slušníci PZ, keďže ako sa viackrát vyjadrili na diskusných fórach, 
terajší zákon o PZ im neumožňuje radikálnejšie a efektívnejšie 
zakročiť proti násilníckej osobe. 

K INŠTITÚTU VYKÁZANIA
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Ústavnoprávne a medzinárodnoprávne 
aspekty potreby legislatívnej zmeny 

 Potreba umožniť priamu intervenciu proti násiliu zákrokom 
príslušníkov PZ SR sa ukázala i na prípade obetí tzv. tušickej 
tragédie, ktorá sa pre zlyhanie príslušníkov PZ dostala na roz-
hodovanie pred Európsky súd pre ľudské práva. V prípade Kon-
trová vs. Slovenská republika sťažovateľka, ktorá bola matkou 
päťročnej dcéry a ročného syna zastrelených na Silvestra roku 
2002 na dvore ich rodinného domu v Tušiciach nelegálne drža-
nou zbraňou ich vlastným otcom, Európsky súd pre ľudské práva 
vyhovel jej sťažnosti, podľa ktorej slovenská polícia nedokázala 
ochrániť jej deti napriek viacerým upozorneniam na agresívne 
správanie manžela a jeho vyhrážky, ktoré nakoniec splnil. Sťa-
žovateľka tvrdila, že napriek postihu policajtov, ktorí boli do tra-
gického prípadu zainteresovaní, sa nemohla domôcť adekvátnej 
nápravy vo vzťahu k porušeniam jej práv. Zároveň namietala, že 
nemala možnosť dosiahnuť vykonateľné rozhodnutie o kompen-
zácii za utrpenú nemajetkovú ujmu. Súd nariadil Slovenskej re-
publike vyplatiť sťažovateľke 25 000 eur ako nemajetkovú ujmu 
a 4300 eur na súdne náklady. 

Pokiaľ ide o ústavoprávny aspekt potreby legislatívnej zmeny 
v danej oblasti je v tejto súvislosti potrebné poukázať na názory 
Ústavného súdu SR, ktoré vyslovil vo svojich dvoch nálezoch. 
Podľa jedného z nich Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami 
o ľudských právach a základných slobodách Slovenská republika 
nezaručuje iba to, že štátne orgány nebudú porušovať základné 
práva a slobody občanov, ale štát má zaručiť, že práva a slobody 
zaručené ústavou budú chránené aj vo vzťahoch medzi súkrom-
nými osobami. Podľa iného nálezu súdy tým, že neprijali opat-
renia zamerané na ochranu pred zlým zaobchádzaním (násilie 
páchané v rodine) s maloletými deťmi, porušili práva maloletých 
na ochranu proti neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu 
a právo na ochranu pred telesným alebo duševným násilím, urá-
žaním alebo zneužívaním. 

 V neposlednom rade prijatím novej legislatívy by malo dôjsť 
k zadosťučineniu medzinárodnoprávnym a  vnútroštátnym zá-
väzkom Slovenskej republiky zabezpečiť legislatívne ochranu 
obetí násilia páchaného v rodine. 

Prvá legislatívna iniciatíva (rok 2006) 

Občianske združenie pre ochranu obetí násilia páchaného 
v rodine Aliancia žien Slovenska sa obrátilo dňa 11.11.2006 lis-
tom na Ministerstvo vnútra SR a predložilo návrh novely záko-
na PZ SR (ďalej len „návrh AŽS“) spolu s dôvodovou správou. 
Ministerstvo vnútra SR zapracovalo s menšími modifi káciami 
návrh združenia spolu s inými zmenami zákona o PZ, ktoré bolo 
potrebné prijať z dôvodu vyhovenia právnym aktom Európskej 
únie a začalo sa pripomienkové konanie. Novela zákona o PZ 
zakotvila pre príslušníkov PZ SR oprávnenie vykázať násilníc-
ku osobu z bytu (domu) na dobu 10 dní a umožniť tak obetiam 
v dostatočne dlhom čase pripraviť iné právne kroky na ochranu 
svojich práv. Vzhľadom k tomu, že Generálna prokuratúra SR vo 
svojom stanovisku zo dňa 23.03.2007 vyjadrila absolútny nesú-
hlas s návrhom AŽS a k pripomienke sa pripojilo i Ministerstvo 
spravodlivosti SR, bol návrh zákona o PZ ďalej prerokovaný bez 
textu pripraveného združením Aliancie žien Slovenska. 

Druhá legislatívna iniciatíva (rok 2008) 

V roku 2008 sa Ministerstvo vnútra SR vrátilo k legislatívnej 
iniciatíve Aliancie žien Slovenska a po ukončení medzirezort-
ného pripomienkovania predložilo Vláde SR materiál na pre-

rokovanie (ďalej len „vládny návrh“). Vláda SR schválila návrh 
novely zákona o PZ na svojom rokovaní a poverila predsedu 
vlády spolu s ministrom vnútra SR predložiť vládny návrh záko-
na predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie 
a uviesť návrh zákona v Národnej rade SR. Dňa 20.08.2008 bol 
návrh zákona doručený NR SR. Poslanci schválili rozhodnutie 
predsedu NR SR. 

Analýza a porovnanie návrhu AŽS a vlád-
neho návrhu 

 Hneď v úvode analýzy oboch návrhov je potrebné prízvu-
kovať dôležitý fakt, že policajné oprávnenia pri zásahoch ne-
majú sankčný charakter, ale charakter opatrenia na odvrátenie 
hroziaceho nebezpečenstva. Takto bol koncipovaný návrh AŽS 
a rovnako je koncipovaný i vládny návrh. Je možné, že práve 
v podstatnom nerozlíšení charakteru zásahov polície a zásahov 
súdov (trestných či civilných) do práv a právom chránených zá-
ujmov obyvateľov nášho štátu, tkvie ich nepochopenie a kritika 
návrhu AŽS. Polícia má i za dnes platnej legislatívy široké spek-
trum kompetencií, ktorými na jednej strane intenzívne zasahuje 
do práv a slobôd, no na druhej strane chráni práva a Ústavou SR 
garantované práva a slobody (právo na život; právo na vlastníc-
tvo).

V rámci pripomienkového konania k vládnemu návrhu bolo 
oslovených 49 inštitúcií. Tie, ktoré na návrh reagovali, vyslovili 
139 pripomienok, z nich bolo 49 prijatých. Je potrebné však po-
ukázať na fakt, že celé pripomienkové konanie bolo vykonané 
k návrhu, ktorý predložilo MV SR a ktorý obsahoval nie 48 hodi-
novú, ale 10 dňovú dobu trvania účinkov zákazu vstupu, presne 
tak ako to predpokladal návrh AŽS. Žiadna z inštitúcií, ktoré 
boli zúčastnené na pripomienkovom konaní však nerozporovala 
10 dňovú dobu trvania účinkov zákazu vstupu, a preto je možné 
len ťažko vysvetliť z akého dôvodu a kedy bola skrátená doba 
na 48 hodín. 

V pripomienkovom konaní napríklad Ministerstvo spravod-
livosti SR navrhovalo celé ustanovenie § 27a vypustiť dôvodiac, 
že existuje riziko zneužitia inštitútu vykázania na základe ľubo-
voľných podnetov. Iné inštitúcie ako napríklad Úrad vlády SR 
– sekcia vládnej legislatívy, odbor aproximácie práva mali pri-
pomienky konkrétnejšie s cieľom precizovať právnu úpravu. Ge-
nerálna prokuratúra SR požadovala režim následného schvále-
nia vykázania súdom a to vo veľmi krátkej lehote. 

K INŠTITÚTU VYKÁZANIA
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Legislatívno technické riešenie
Vládny návrh i návrh AŽS preberajú spoločne legislatívno-

technické riešenie pre umiestnenie oprávnenia policajta do záko-
na o PZ a to do tretej hlavy druhého oddielu, ktorý v sebe zahŕňa 
oprávnenia policajta. Vytvoriť sa má špeciálne oprávnenie pod 
označením § 27a s názvom: „Oprávnenie vykázať zo spoločného 
obydlia“. Návrh AŽS označoval oprávnenie širšie a to: „Oprávne-
nie vykázať zo spoločného obydlia a zakázať vstup do spoločné-
ho obydlia“. Podľa nášho názoru názov uvedený v návrhu AŽS 
bol trefnejší nakoľko i samotný vládny návrh preberá dve formy 
právnych následkov použitia oprávnenia teda 1. vykázanie oso-
by a 2. zákaz vstupu vykázanej osobe. 

Paragraf 27 zákona o PZ, ktorý bude mať vo vzťahu k § 27a 
postavenie lex generalis upravuje „Oprávnenie zakázať vstup 
na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste“. 

Predpoklady použitia oprávnenia 

Obidva návrhy majú spoločné znaky, ktoré aktivujú možnosť 
policajta použiť oprávnenie podľa § 27a. Ide o situáciu keď po-
licajt zistí také skutočnosti, že možno očakávať útok na základ-
né hodnoty t.j. život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok 
na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby. Policajt má využitím 
svojho oprávnenia odvrátiť hrozbu naplnenia niektorej zo skut-
kových podstát trestných činov. 

Policajt musí na mieste zistiť indície, že možno očakávať útok 
v budúcnosti. Vládny návrh kladie na policajta povinnosť zistiť 
dané indície a tieto by mali vychádzať najmä z predchádzajúcich 
útokov. Návrh AŽS precizoval potrebu zistenia, že vykázaná oso-
ba je podozrivá z predchádzajúcich útokov a že v útoku bude 
pokračovať alebo takýto útok zopakuje. 

Právne následky použitia oprávnenia, 
jej formy a trvanie 

Podľa vládneho návrhu ak policajt použije svoje oprávnenie 
vykázať osobu, má to za následok dočasné a okamžité obme-
dzenie jeho užívacieho práva k bytu alebo domu alebo inému 
priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho 
bezprostredného okolia (spoločné obydlie) a to vo forme 1. 
vykázania, ktoré má účinky momentom vyslovenia a 2. zákaz 
vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín 
od vykázania. Vykázanie zo spoločného obydlia sa končí uply-
nutím 48 hodín od vykázania zo spoločného obydlia. Policajt 
je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia osobu aj počas jej 
neprítomnosti. 

Ak ohrozená osoba stihne podať v lehote do 48 hodín od vy-
kázania návrh na vydanie predbežného opatrenia na súd, trvanie 
vykázania zo spoločného obydlia sa predlžuje až do nadobudnu-
tia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu. 

Podľa návrhu AŽS mal zákaz vstupu uplynúť až o 10 dní 
od vykázania. Podobne ako to predpokladá návrh 08 podanie 
návrhu na vydanie predbežného opatrenia malo suspenzívny 
charakter pokiaľ ide o skončenie účinkov zákazu vstupu. 

Návrh 08 však podstatne skracuje reakčný čas ohrozenej oso-
by na podniknutie krokov k ochrane. Ak zoberieme do úvahy 
právne vedomie obyvateľstva SR a ešte k tomu nie veľmi dobrú 
dostupnosť pomoci organizácií na pomoc obetiam násilia pá-
chaného v rodine, dané spôsobí v praxi veľké problémy a môže 
byť príčinou toho, že oprávnenie policajta sa minie s účinkom. 
Je potrebné si uvedomiť, že obete násilia páchaného v rodine 
v priebehu 48 hodín budú musieť vykonať určité kroky, ktoré sú 
časovo náročné a pre obete stresujúce.

 

Realizácia oprávnenia
Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vy-

kázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vy-
kázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru po-
licajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je 
ohrozená útokom. Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo 
spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej 
osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt 
uvedie a meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby 
a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného 
obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obyd-
lia vykázal. Ak vykázaná osoba alebo ohrozená osoba odmietne 
potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia prevziať, policajt 
túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.

Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spo-
ločného obydlia a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo 
spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, 
osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote do 24 hodín 
od oznámenia vykázania zo spoločného obydlia aj ďalšie osobné 
veci a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povola-
nia. 

 Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania 
zo spoločného obydlia.

Poučovacia a oznamovacia povinnosť 
policajtov 

Nedostatok spočívajúci v skrátení reakčného času ohrozenej 
osoby na podniknutie krokov k ochrane čiastočne vyvažuje pou-
čovacia povinnosť policajta. Policajt je povinný poučiť ohrozenú 
osobu o možnosti podať návrh na nariadenie predbežného opat-
renia a poskytnúť jej v písomnej forme informácie o organizáci-
ách na pomoc poškodeným, vrátane informácií o službách nimi 
poskytovaných a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce 
pomoc obetiam násilia páchaného v rodine. Ďalej ju musí po-
učiť práve o dôležitej skutočnosti a to, že ak stihne podať v le-
hote do 48 hodín od vykázania návrh na vydanie predbežného 
opatrenia na súd, trvanie vykázania zo spoločného obydlia sa 
predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu 
o tomto návrhu. 

Pre zmiernenie následkov oprávnenia voči vykázanej osobe 
má policajt povinnosť poskytnúť informácie o možnostiach uby-
tovania, poučiť ju o ďalšom postupe a vyžiadať od nej adresu, 
kde sa bude zdržiavať. 
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Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohroze-
nie prevádzky objektu alebo znemožnenie výkonu zamestnania 
vykázanej osoby útvar Policajného zboru o tejto skutočnosti 
bezodkladne vyrozumie zamestnávateľa alebo prevádzkovateľa 
objektu, ktorý prijme príslušné opatrenia na náhradné zaistenie 
prevádzky objektu.

Neuposlúchnutie opatrenia policajta možno kvalifi kovať ako 
priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu ve-
rejného činiteľa pri výkone jeho právomoci. Preto policajt poučí 
vykázanú osobu o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy. 

O vykonanom vykázaní policajt spíše neodkladne úradný 
záznam a v prípade ak je ohrozenou osobou dieťa, kópia záznamu 
sa zašle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Právne následky pri nerešpektovaní 
vykázania a zákazu 

Pri nerešpektovaní vykázania a zákazu podľa § 27a zákona 
o PZ sa navrhujú zmeny iných noriem, ktoré zvyšujú realizo-
vateľnosť oprávnenia v praxi. Ustanovenie § 51 ods. 2 písm. b/ 
zákona o PZ oprávňuje policajta použiť hmaty a chvaty pri vy-
kázanej osobe, ak táto kladie pasívny odpor. V Trestnom zákone 
sa má rozšíriť skutková podstata marenia výkonu úradného roz-
hodnutia , ktorého sa dopustí ten kto závažne alebo opakovane 
koná tak, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia. Možnosť 
uloženia pokuty za spáchanie priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. 
a) priestupkového zákona nie je taktiež vylúčená. 

Zmeny v Občianskom súdnom poriadku 

V časti nášho príspevku pod názvom „Nedostatky súčasne 
platnej právnej úpravy a jej súdnej praxe“ poukázali na to, že 
pre nesplnenie procesných podmienok z dôvodu, že podľa § 116 
OZ rozvedený manžel (obeť ako navrhovateľ) už nie je vo vzťa-
hu k bývalému manželovi (odporca – násilnícka osoba) osobou 
blízkou. Tak to predpokladá O.s.p. v ustanovení § 76 ods. 1 písm. 
g/, a zdá sa že dané si uvedomil i autor návrhu 2008, keďže na-
vrhuje v § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. vypustiť slová „blízka alebo 
osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove,“.

Súdom sa má zároveň skrátiť lehota na rozhodnutie o návrhu 
na predbežné opatrenie podľa § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p zo 7 
dní na 48 hodín od doručenia návrhu, ktorý má všetky potrebné 
náležitosti. 

Snahy o zmeny vládneho návrhu 
na pôde NR SR

I keď vládny návrh možno hodnotiť vysoko pozitívne najmä 
pokiaľ ide o prejavenie snahy legislatívne zakotviť urgentnú po-
moc obetiam násilia páchaného v rodine, tri mimovládne orga-
nizácie venujúce sa okrem iného i poskytovaniu pomoci obetiam 
násilia páchaného v rodine, sa rozhodli ad hoc združiť za účelom 
dosiahnutia zmien vo vládnom návrhu na pôde NR SR a to ešte 
predtým než sa vládny návrhu dostane do tretieho čítania. 

Pokiaľ ide o zámer združených organizácií, možno ho zhr-
núť do týchto bodov: 
1. predĺženie dĺžky zákaz vstupu vykázanej osobe do spoloč-

ného obydlia z 48 hodín na 10 dní; 
2. zakotvenie povinnosti príslušníkov PZ SR poskytnúť sú-

činnosť pri výkone predbežného opatrenia a to bez ohľa-
du na to, či bude predbežné opatrenie vydané ako opatrenie 
vydané na návrh ohrozenej osoby v lehote 10 dní odo dňa 
vykázania, alebo či predbežné opatrenie bude nariadené ne-
závisle od vykázania; 

3. zavedenie povinnosti súdov nielen že rozhodnúť o návrhu 
na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods.1 pism.g 
O.s.p. v 7 dňovej lehote resp. ak bude schválený vládny ná-
vrh bude to lehota 48 hodín, ale i v tej istej lehote uznesenie 
o nariadení predbežného opatrenia vyhotoviť a odoslať 
na poštovú prepravu účastníkom alebo doručiť súdnym 
doručovateľom. Má sa tak zabrániť obchádzaniu nedodrža-
nia poriadkovej lehoty stanovenej v  §  75  ods. 5 O.s.p. 

4. zavedenie nového typu predbežné opatrenia do O.s.p., kto-
rým by mohol súd uložiť účastníkovi konania, aby sa zdržal 
stretávania sa a nadväzovania kontaktov s osobou vo vzťa-
hu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia, pokiaľ to nie je 
v rozpore s oprávnenými záujmami navrhovateľa; predbežné 
opatrenie by bolo možné upraviť do demonštratívneho vý-
počtu predbežných opatrení uvedených v  §  76 ods.1 O.s.p. 

Združené organizácie sú pripravené pre kvalitný výkon apli-
kácie oprávnenia policajta v spolupráci s orgánmi štátnej správy: 

1. vypracovať návrh metodického pokynu pre policajtov
2.  spolupracovať pri realizácii školení, ktoré by mali byť ce-

loplošné, realizované ešte pred účinnosťou zákona a zamera-
né na najdôležitejšie súvislosti (napr. ako identifi kovať násilie 
páchané v rodine, metódy spolupráce s intervenčnými cen-
trami, ako sa správať vo vypätej emocionálnej situácii a pod.) 

 
Mgr. Róbert Dobrovodský, LL.M., právnik, 

Aliancia žien Slovenska, 
odborný asistent na Katedre občianského a obchodného práva 

Právnickej fakultyTrnavskej Univerzity v Trnave 
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Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby je taxa-
tívnym spôsobom vymedzený v ustanovení  § 208 Tr. zák. Ide 
o trestný čin, ktorého latencia je vysoká. Často býva spúšťacím 
mechanizmom spáchania iného trestného činu, (napr. vraždy, 
ťažkej ujmy na zdraví a pod. ) keď sa jeho spáchanie odhalí, 
niekedy až po mnohých rokoch. V poslednom čase sa vo via-
cerých štátoch Európy odhaľujú hrôzostrašné a dlhé roky tr-
vajúce týrania najmä blízkych osôb. Slovensko nie je v tomto 
smere výnimkou. 

Týranie defi nujeme ako zlé zaobchádzanie so zverenou oso-
bou, ktoré  sa vyznačuje vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti 
a určitou trvalosťou, ktoré táto osoba pociťuje ako ťažké prí-
korie. Nemusí ísť o sústavné alebo dlhší čas trvajúce konanie. 
Tohto trestného činu sa možno dopustiť aj opomenutím po-
vinnej starostlivosti. Nevyžaduje sa, aby u týranej osoby vznikli 
následky na zdraví, musí však ísť o konanie, ktoré týraná osoba 
pre jeho krutosť, bezohľadnosť alebo bolestivosť pociťuje ako 
ťažké príkorie.

V súdnej praxi sme sa stretli s týraním formou sústavné-
ho bitia - rukou i päsťou alebo pomocou rôznych predmetov 
(napr. gumenej hadice, elektrických káblov, remeňa, palice 
a pod.), kopaním, pálením cigaretou, pôsobením elektrického 
prúdu, „obesením“ na široký opasok, priväzovaním k radiátoru 
alebo iným pevným predmetom, ponechávaním v chladnom 
prostredí bez oblečenia, nútením k vykonávaniu ťažkých prác 
neprimeraných veku týranej osoby a pod.   

Na naplnenie znakov tohto trestného činu treba, aby v dô-
sledku páchateľovho týrania bolo spôsobené fyzické alebo psy-
chické utrpenie, a to ktorýmkoľvek konaním uvedeným v § 208 
ods. 1 písm. a) až e) Tr. zák.

Pod pojmom fyzické alebo psychické utrpenie treba rozu-
mieť taký stav, ktorý sa vyznačuje telesnými alebo duševnými 
bolesťami, ktoré ovplyvňujú  obvyklý spôsob života týranej 
osoby a netrvajú iba celkom krátky, prechodný čas. 

Páchateľom (priamym) tohto trestného činu môže byť len 
ten, kto týra osobu blízku (príbuzného v priamom rade, súro-
denca a manžela, ako aj ďalšie osoby uvedené v § 127 ods. 4 a 5 
Tr. zák. ) alebo ten, kto má týranú osobu vo svojej starostlivosti 
alebo vo výchove. Ide teda nielen o rodičov, ale aj o príbuzných, 
učiteľov, vychovávateľov, ošetrovateľky, športových trénerov, 
priateľov a známych rodičov týranej osoby, resp. aj o iné osoby, 
ktorých vzťah k týranej osobe bude závisieť aj od náhodilého 
úkonu, napríklad od faktického prevzatia do starostlivosti či 
výchovy. Účastníkom (organizátorom, návodcom, objednáva-
teľom a pomocníkom)  na tomto trestnom čine môže byť kto-
koľvek. 

Z podstaty tohto trestného činu vyplýva, že spravidla ide 
o opakované násilie voči blízkej alebo zverenej osobe zdieľa-
júcej spoločné súkromie - obydlie, preto sa hovorí, že ide o do-
máce násilie. Intervencia do aktuálnych prípadov domáceho 
násilia sa u nás doteraz zameriavala najmä na druhú a tretiu 
fázu násilia, teda na čas, keď sa páchateľ už dopúšťal trestného 
činu. Zaistenie bezpečnosti bolo doteraz súkromnou záležitos-
ťou primárnych a sekundárnych obetí. Boli to práve ohroze-
né osoby (najmä ženy a deti), ktoré v záujme zaistenia vlastnej 
bezpečnosti, zo strachu pred ďalším násilím, opúšťali spoločné 
bydlisko. Až následne išlo o intervenciu štátu formou trestného 
stíhania a odsúdenia páchateľa. Táto represia voči páchateľovi 
však základný problém v rodinách nevyriešila. V mnohých prí-
padoch sa naopak zhoršilo materiálne položenie rodiny, vráta-
ne jej spoločenského statusu.

Domáce násilie aj u nás nadobúda pre jeho obete rozmer 
závažného sociálneho problému. Návrh novely zákona o Poli-
cajnom zbore ponúka v tomto smere riešenie, keď deklaruje, že 
pri domácom násilí je prioritou prevencia v zmysle včasnej re-
akcie štátu (intervencie), ktorá zabráni opakovaniu a eskalácii 
násilia v konkrétnom prípade. Tým štát jednoznačne považuje 
domáce násilie už v jeho počiatočných štádiách - keď ešte ne-
musí ísť o trestný čin - za nesúkromný, a preto netolerovaný 
jav. Ochrana zdravia a života má v týchto prípadoch prednosť 
pred právom na ochranu obydlia vo vzťahu k páchateľovi prie-
stupku alebo dokonca trestného činu. Uvedený návrh v § 27a  
zavádza inštitút oprávnenia vykázať zo spoločného obydlia 
a zákazu vstupu do spoločného obydlia. Podľa navrhovanej 
dikcie tohto ustanovenia v odseku 1) Policajt je oprávnený vy-
kázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obý-
vaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia 
(ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na zákla-
de zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slo-
bodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohroze-
nej osoby, najmä  vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; 
súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu 
vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín. Vyká-
zanie zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná ihneď 
uposlúchnuť.  

Podľa odseku 2) Policajt je oprávnený zakázať vstup do spo-
ločného obydlia na čas 48 hodnín osobe, ktorá je podozrivá 
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z konania podľa odseku 1, ale pre svoju neprítomnosť nemôže 
byť vykázaná zo spoločného obydlia. Osoba, ktorej bol zakáza-
ný vstup do spoločného obydlia nesmie vstupovať do spoločné-
ho obydlia od okamihu, kedy sa o zákaze vstupu do spoločné-
ho obydlia dozvedela. Podľa odseku 3) vykázanej osobe polícia 
presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného 
obydlia a zákaz vstupu. Konečne podľa odseku 5) citované-
ho ustanovenia  policajt na zabezpečenie výkonu oprávnenia 
podľa odseku 1 a 2 vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov 
od spoločného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia 
tejto výzvy a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo spo-
ločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, 
osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote do 24 hodín 
od oznámenia vykázania aj ďalšie osobné veci a veci nevyhnut-
né pre jej podnikanie alebo výkon povolania. 

 Z pohľadu ďalších odsekov uvedeného ustanovenia pôjde 
zo strany polície o správne konanie s možnosťou odvolania sa 
vykázanej osoby proti takému rozhodnutiu policajta, ale bez 
odkladného účinku. Na druhej strane ohrozená osoba má  zá-
roveň možnosť podať na súd návrh na vydanie predbežného 
opatrenia o vykázaní podľa Občianskeho súdneho poriadku 
pred uplynutím uvedenej lehoty, čím sa 48 hodinová lehoty zo 
zákona predlžuje do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
súdu o tomto návrhu.  

Vzhľadom na akútnosť problematiky bude o takom návrhu 
rozhodovať na príslušnom okresnom súde službukonajúci 
sudca pre prípravné konanie. Iná situácia nastane, ak bude 
páchateľ zadržaný ako osoba podozrivá zo spáchania trestného 
činu, keď sa bude postupovať podľa § 85 a nasl. Trestného po-
riadku s možnosťou vzatia páchateľa do väzby.

So zreteľom na špecifi cký charakter trestného činu týrania 
blízkej a zverenej osoby a jeho následky, je zrejmé, že fi lozofi a 
novely zákona o Policajnom zbore v tejto oblasti je správna. Pri-
oritou musí byť prevencia domáceho násilia spojená s ochranou 
ohrozených osôb prostriedkami práva a celej sociálnej siete. Pri 
tomto konštatovaní však musíme vidieť, že konečná podoba 
novely tohto zákona môže byť v konečnej fáze legislatívneho 
procesu aj iná. V zásade by sa však nemala meniť.

Napriek mojim predchádzajúcim konštatovaniam chcem 
položiť otázku, či je prístup k riešeniu nastoleného problému 
komplexný. Bohužiaľ, súdna prax prináša aj prípady zneužitia 
trestného stíhania pre trestný čin týrania blízkej osoby a zve-
renej osoby, resp. aj niektorých iných, napr. trestného činu ne-
bezpečného vyhrážania, ale aj trestného činu znásilnenia alebo 

sexuálneho zneužívania. Motívom trestného oznámenia pre 
tieto trestné činy býva zištnosť, pomsta, ale aj duševná porucha 
oznamovateľa. Keďže najčastejšie dochádza k domácemu nási-
liu v rodine, najmä medzi manželmi, treba k týmto prípadom 
pristupovať s osobitnou pozornosťou. Nemám na mysli iba 
prípady tzv. talianskych manželstiev. Je preukázané, že manžel-
skej kríze sa nevyhne prakticky žiadne manželstvo. Rozvodová 
štatistika nám ponúka neúprosné čísla. Ak zovšeobecním via-
cero podobných prípadov, dochádzam k záveru, že zbaviť sa už 
nemilovaného alebo dokonca nechceného partnera nemusí byť 
veľkým problémom. Stačia dve – tri kamarátky, aktuálny hor-
monálny výkyv či depresia, ktoré vyústia do podania trestného 
oznámenia - a vôľa doviesť všetko do konca „v záujme nového 
šťastného (a materiálne zabezpečeného) vzťahu“. Pod hrozbou 
väzenia bude partner súhlasiť s rozvodom i ďalšími (majetko-
vými) podmienkami. Osobitne v prípade, keď sa napr. partner 
nachádza uprostred plynutia skúšobnej doby za iný trestný čin. 
V žiadnom prípade nechcem podceňovať vážnosť tohto druhu 
trestnej činnosti. Naopak, na základe svojej dlhoročnej sudcov-
skej praxe považujem trestný čin týrania za jeden z najodpor-
nejších trestných činov s ktorými som sa stretol. Chcem iba 
poukázať na nevyhnutnosť zodpovedného (profesionálneho) 
prístupu v každom individuálnom prípade. Preto zastávam 
názor, že navrhované znenie §  27a  ods. 1 by malo byť dopl-
nené o vetu, že policajt rozhodne o vykázaní z obydlia a o zá-
kaze vstupu do obydlia až „po vypočutí takej osoby“. Znenie 
§ 27a  ods. 6 by so zreteľom na vyššie uvedené argumenty 
malo byť doplnené v tom smere, že „policajt je povinný pí-
somne poučiť aj osobu, ktorá je vykázaná z obydlia o pora-
denských centrách, ktoré poskytujú psychologickú a právnu 
pomoc“.

 
 JUDr. Harald Stiff el, 

predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR
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Prevencia domáceho násilia, spočívajúca v ochrane a pomo-
ci ohrozeným osobám a v postihovaní a terapii násilných osôb 
by sa nedala realizovať bez zmeny zakorenených postojov spo-
ločnosti k problematike domáceho násilia. 

Domáce násilie  patrilo i v ČR dlhé roky medzi tabuizované 
témy a ochrana súkromia mala prednosť pred ochranou zdra-
via a života. Tento spoločenský fenomén  patril medzi delikty, 
ktoré prebiehajú v rodinách a nikto nemá do nich čo hovoriť. 

Vyvrátenie vžitých predstáv o tom, že  to, čo sa deje za zavre-
tými dverami, medzi blízkymi osobami je súkromnou vecou, 
do ktorej vstupujú štátne orgány až vo chvíli keď sú následky 
násilia len ťažko napraviteľné, sa nezaobišlo bez búrlivých dis-
kusií.

Reakcia na prípady domáceho násilia bola v roku 2001 nulo-
vá. Začatiu trestného stíhania najviac bránila bariéra vo forme 
najrozsiahlejšieho dispozičného práva v Európe, ktorá odradila 
väčšinu ohrozených osôb poskytnúť súhlas s trestným stíha-
ním blízkej osoby. Tým by bol v prípadoch domáceho násilia 
poškodený vystavený ďalšiemu týraniu či vydieraniu zo strany 
obvineného.

V máji  2001 uverejnila agentúra STEM výsledky prvého 
reprezentatívneho  sociologického výskumu, uskutočneného 
pre Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR. Podľa zistených fak-
tov priznal násilie vo svojom vzťahu každý šiesty občan Českej 
republiky a tri pätiny populácie staršej ako 15 rokov poznalo 
prípady násilia medzi partnermi z počutia. Viac než štvrtina 
respondentov sa s domácim násilím stretla priamo. 

Hoci 4/5  respondentov vyjadrili presvedčenie, že k domáce-
mu násiliu nesmie okolie ostať ľahostajné, každý druhý človek 
by ho nechal bez povšimnutia alebo by váhal sám pomôcť. Až 
štyri pätiny respondentov nemali informácie o tom, ako sa 
domácemu násiliu brániť. A prevažná časť obyvateľov bola 
pod vplyvom  mýtov a predsudkov, že napohľad slušní ľudia sa 
domáceho násilia nedopúšťajú a že jeho obeťami sa stávajú iba 
slabé a bojazlivé ženy.

Ako charakteristický znak domáceho násilia v Českej re-
publike bola dlhodobosť a prevaha fyzického násilia, spojeného 
s psychickým týraním. V 84 % domácností s domácim násilím 
vyrastali deti a v 69 % sa násilie odohrávalo v prítomnosti 
detí. Výsledky uvedeného výskumu priniesli silné argumenty 
na presadzovanie budúcich zmien. 

V roku 2002 vyjadril znepokojenie nad pretrvávajúcim nási-
lím na ženách vrátane domáceho násilia i Výbor  Komisie proti 
všetkým formám diskriminácie žien OSN  a vyzval Českú re-
publiku, aby 

•  urýchlene podnikla právne kroky na stíhanie a potrestanie 
takéhoto násilia  vrátane  personálnej  i teritoriálnej ochra-
ny a pomoci ohrozeným ženám,

•  uskutočnila prostredníctvom médií kampaň o nulovej 
tolerancii k domácemu násiliu a zabezpečila vzdelávacie 
programy pre profesionálova občianske iniciatívy.

Zásadnú úlohu v  riešení uvedeného stavu  zohral viac než 
päťročný  systémový projekt „Prevencia domáceho násilia – 
zmena praxe a legislatívy v Českej republike“, ktorý realizoval 
Bílý kruh bezpečí, o.s. v rokoch 2001 – 2006  a medzirezortný 
projekt  koordinovaný Ministerstvom vnútra Českej republiky, 
zameraný na vytvorenie systémovej a koordinovanej  pomoci 
obetiam domáceho násilia, ktorý sa formou odborných diskusií 
u okrúhlych stolov realizoval v rokoch 2003 - 2004. 

S ohľadom na záväzky vyplývajúce pre Českú republiku z me-
dzinárodných dohôd a na nejestvujúce systémové riešenie zo 
strany štátu, založili z iniciatívy Bílého kruhu bezpečí na pôde 
Poslaneckej snemovne  Parlamentu Českej republiky Alianciu 
proti domácemu násiliu. Boli v nej  zastúpení poslanci, exeku-
tíva, neziskový sektor reprezentovaný Bílým kruhom bezpečí 
o.z. a Philip Morris a.s. Na presadenie potrebných opatrení bola 
použitá stratéga „top down“- teda zmeniť situáciu obetí domá-
ceho násilia „zhora“  cestou legislatívnych a sociálnych opatrení, 
garantovaných štátom.  

Zákon č.135/2006 Zb., ktorým sa menia niektoré zákony 
v oblasti ochrany pred domácim násilím

Tento zákon (č.135/2006 Zb.), ktorým sa menia niektoré zá-
kony v oblasti ochrany pred domácim násilím (ďalej iba zákon 
o ochrane pred domácim násilím) nadobudol účinnosť 1.1.2007. 
Jeho prijatím sa Česká republika pripojila ku krajinám EÚ, kto-
rých legislatíva vytvára ucelený právny rámec pre prevenciu 
domáceho násilia a kvalifi kovanú pomoc jeho obetiam. Návrh 
zákona spracovala skupina expertov vytvorená pri Aliancii proti 
domácemu násiliu. 

Zákon je koncipovaný na princípe
•  priority práv - zásah do súkromnej sféry je prípustný, po-

kiaľ je nevyhnutný v záujme ochrany života, zdravia, práv 
a slobôd iných ohrozených osôb

•  subsidiarity – bezpečnosť osoby ohrozenej násilím je zais-
tená opatreniami netrestnej povahy, rola trestného práva je 
subsidiárna

•  odvrátenia hrozby nebezpečenstva – zákonné opatrenia sú 
preventívnou reakciou na nebezpečné správanie sa násilnej 
osoby a prevenciou rizika opakovania násilného konania 

•  primeranosti a minimalizácie zásahov – druh, trvanie 
a intenzitu zásahu policajta určuje účinná ochrana a mini-
málny zásah do ústavou zaručených práv a slobôd 

•  výmeny informácií najmä medzi policajtmi, intervenč-
nými centrami  a orgánmi sociálne právnej ochrany. 

Z legislatívneho  hľadiska ide o  zloženú novelu, a to:
•  zákona č. 283/ 1991 Zb., o Polícii Českej republiky,
•  zákona č. 99/1963 Zb., občianskeho súdneho poriadku,
•  zákona č.140/1961 Zb., trestného zákona.
Zákon sa opiera o tri piliere, ktoré zabezpečujú jeho vyváže-

nosť ako v zložke zákonného obmedzenia – vykázania alebo zá-
kazu vstupu násilnej osoby do spoločného obydlia na stanovenú 
dobu, tak v zložke sociálnej – ochrana a pomoc ohrozenej osobe 
v tzv. intervenčnom centre a právnej ochrany poskytovanej sú-
dom (zvláštne predbežné opatrenie o personálnej a teritoriálnej 
ochrane ohrozenej osoby a eventuálne občianskoprávne kona-
nie v merite veci). V prípade porušenia dištančných obmedzení 
môžu nastúpiť i trestno-právne sankcie.

Proces ochrany pred domácim násilím možno teda charak-
terizovať ako 

•  policajnú intervenciu,
•  sociálnu pomoc
•  súdnu ochranu.
Novelizovaný zákon o Polícii ČR v § 21a až 21d a 42n opráv-

ňuje príslušníkov polície vykázať násilnú osobu na dobu 10 dní 
alebo uložiť jej zákaz vstupu, ak nebola v čase policajnej inter-
vencie v obydlí, ak možno odôvodnene predpokladať, že  vzhľa-
dom  na predchádzajúce útoky príde opäť k nebezpečnému úto-

Pomoc osobám ohrozeným 
domácim násilím v Českej republike

K INŠTITÚTU VYKÁZANIA
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ku proti životu, zdraviu alebo slobode a ľudskej dôstojnosti. 
Rozhodnutie sa musí opierať najmä o dokumentáciu pred-

chádzajúcich útokov, ktoré nebezpečný vývoj prípadu. 
Rozhodnutie o vykázaní nadobúda účinnosť vyhlásením 

na mieste samotnom. Ak nie je vykázaná osoba v dobe policajnej 
intervencie prítomná, má polícia povinnosť  doručiť jej uznese-
nie o  zákaze vstupu. Rozhodnutie o vykázaní je účinné od doby 
jeho vyhlásenia alebo doručenia. Vykázaná osoba je povinná vy-
dať policajtovi kľúče od bytu, vziať si nevyhnutné veci osobnej 
potreby a veci dôležité pre výkon povolania alebo podnikania. 
To sa jej umožní aj dodatočne  v sprievode policajta. V priebe-
hu desiatich dní policajné orgány kontrolujú dodržiavanie ob-
medzení. Porušenie môže byť sankcionované v priestupkovom 
alebo trestnom konaní. Policajti poučia vykázanú osobu  o jej 
povinnostiach a právnom postavení a dajú jej informácie o mož-
nom ubytovaní. Osobe ohrozenej zabezpečia v prípade potreby 
lekárske ošetrenie, poskytnú informácie o pomoci intervenč-
ného centra a upozornia ju, že rozhodnutie o vykázaní nemôže 
z vlastnej vôle zrušiť. O vykázaní polícia vyplní predpísaný for-
mulár,  opis rozhodnutia  doručí do 24 hodín príslušnému inter-
venčnému centru a v prípade prítomnosti maloletých detí v ro-
dine upovedomí aj  orgán sociálno-právnej  ochrany detí. Ako 
osoba násilná, tak osoba ohrozená musia byť poučené o svojich 
právach a povinnostiach .

Za daného právneho stavu pri existencii vydaných metodic-
kých pokynov1  a priebežnom preškoľovaní by teda policajti mali 
zaistiť´ bezpečnosť ohrozenej i  osoby, zadokumentovať incident, 
účinne usmerniť násilnú osobu a zvládnuť špecifi ckú komuniká-
ciu s obeťou. Policajná intervencia  je vo väčšine prípadov bázou 
pre ďalší postup v riešení problému, či už cestou právnou alebo 
mimoprávnou. Podklady z policajného zásahu prípadne ďalšie-
ho vyšetrovania  majú podstatný význam pre ďalší osud osoby 
ohrozenej i násilnej vrátane ich maloletých detí význam.

Na rozhodnutie polície  o vykázaní (zákaz vstupu) bez-
prostredne a zo zákona nadväzuje  činnosť intervenčných cen-
tier. Sociálna pomoc osobám ohrozeným domácim násilím 
v intervenčných centrách je upravená zákonom č.108/2006 Zb. 
o sociálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť rovnako ako  
zákon o ochrane pred domácim násilím - 1.1.2007.

Intervenčné centrá sú špecializované pracoviská, ktorých 
kompetencie sú  upravené v § 60a zákona o sociálnych službách. 
Odborne preškolení sociálni pracovníci poskytujú osobe ohro-
zenej domácim násilím, predovšetkým v dobe vykázania násilnej 
osoby  psychologickú podporu, sociálno-právnu pomoc a dosta-
tok informácií  pre rozvážne rozhodnutie  o ďalších životných 
krokoch, sprostredkúvajú pomoc  ďalších pomáhajúcich služieb 
a koordinujú spoluprácu medzi inštitúciami zabezpečujúcimi 
ochranu osôb  ohrozených násilím. 

Do občianskeho súdneho poriadku  bolo zapracované  nové 
predbežné opatrenie na ochranu osoby ohrozenej  (§ 74 ods.2, 
ods.4, § 75 ods.4. , § 75a ods.2 , § 76 ods.1 písm. g) a písm.h), § 
76b, § 77 ods.1 a 2, § 171 ods.4 a § 273b). Na návrh ohrozenej 

osoby môže byť  na základe rozhodnutia súdu uložené násilnej 
osobe,  aby na jeden mesiac  opustila spoločné  obydlie  a zdrža-
la sa nadväzovania kontaktov s navrhovateľom/kou. Takémuto 
predbežnému opatreniu nemusí predchádzať policajné vykáza-
nie a za stanovených podmienok je možné jeho predĺženie až 
na 1 rok. 

Trestný zákon v § 171 - marenie výkonu úradného rozhod-
nutia  – doplňuje toto ustanovenie o marenie „vykázania“, kto-
ré bolo vydané v správnom konaní (policajné vykázanie) alebo 
na základe predbežného opatrenia súdu. Tohto trestného činu sa 
môže dopustiť nielen osoba násilná, ale aj osoba ohrozená.

V januári 2008 bol Ministerstvu spravodlivosti ČR predložený 
návrh novely občianskeho súdneho poriadku, ktorá by precizo-
vala ustanovenia týkajúce sa zvláštneho predbežného opatrenia 
vydávaného v situáciách domáceho násilia .

Ak bude návrh nového občianskeho kódexu prijatý Parla-
mentom ČR, bude môcť súd vylúčiť násilnú osobu z domu až 
na dobu šiestich mesiacov. Tejto  ochrany sa bude môcť  domá-
hať nielen  týraná osoba, ale i ostatní ľudia bývajúci v obydlí.

 Inštitút vykázania násilnej osoby, ktorý priniesol zákon pre 
ochranu pred domácim násilím,  má pre ochranu osôb ohro-
zených domácim násilím zásadný význam. Vykázanie násilnej 
osoby policajným orgánom zo spoločného obydlia, je začia-
tok štandardizovaného postupu  s cieľom zabezpečiť ohroze-
nej osobe asistovaný prechod od štádia bezmocnosti do štádia 
konštruktívnej aktivity, v ktorom by mala riešiť svoju životnú 
situáciu. Po dobu 10 dní je ohrozenej osobe prostredníctvom 
intervenčného centra poskytovaná podpora a poradenstvo, aby 
sa mohla v dlhodobej perspektíve postarať o vlastný bezpečný 
život. Na to môže  využívať ochranné inštitúty občianskeho prá-
va – predbežné opatrenia – ukladajúce násilnej osobe zdržať sa 
niečoho alebo opačne práve konať niečo, podávať návrhy vo veci 
samotnej (návrh na rozvod manželstva, konanie o výžive a vý-
chove maloletých detí apod.)

Plnú iniciatívu preberá ohrozená osoba  po 10 dňoch rela-
tívneho bezpečia, ktorého zmyslom je posilnenie jej pozície 
(empowerment). Eventuálne trestné konanie pre trestný čin 
domáceho násilia2 majú od počiatku v gescii orgány činné 
v trestnom konaní.

 Podstatou uvedenej  zákonnej úpravy je skorá intervencia 
polície ako prvý krok štátu, vyjadrujúci jeho postoj k násiliu 
v súkromnej sfére a jeho primárny záujem ochrániť osoby ohro-
zené domácim násilím. Skoré oznámenie páchaného násilia, 
jeho prerušenie, zabránenie opakovania, usmernenie správania 
páchateľa, podpora a pomoc obeti a ochrana deti pred násilím 
v rodine znamenajú spojenie prevencie, psychosociálnej pomoci 
a trestnoprávnych prístupov, ktorými možno predísť  mnohému 
spoločenskému, fyzickému a emocionálnemu nešťastiu. 

PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc., 

Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia

K INŠTITÚTU VYKÁZANIA

1  Metodický pokyn riaditeľa  Úradu služby kriminálnej  polície a vyšetrovania Policajného preízídia ČR, ktorým sa upravuje postup Polície ČR 
pri oznámení, preverovaní a  vyšetrovaní prípadov domáceho násilia č.2 zo dňa  10. septembra 2004.
Záväzný pokyn policejného prezidenta, ktorým se stanoví postup príslušníkov polície v prípadoch domáceho násilia č.179 z roku 2006.

2 Trestnosť  domáceho násilia uskutočnená  novelou TZ v ustanovení §215a Týranie osoby žijúcej  v spoločnom byte alebo dome (alebo osoby 
blízkej) a zvláštne ustanovenie trestnosti marenia úradného alebo súdneho rozhodnutia v súvislosti s vykázaním (zákazom vstupu) alebo pred-
bežným opatrením súdu  je v súčasnosti  maximum, ktoré bolo dosiahnuté. Do legislatívneho procesu  vstúpilo paragrafované znenie nového 
trestného zákona, ktorý uvedené skutkové podstaty preberá. V oblasti trestania páchateľov domáceho násilia je daný priestor pre alternatívne 
riešenie  trestných vecí a priestor pre realizáciu pripravených terapeutických programov.
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Pomoc obetiam násilia pripraví aj tohto roku, vďaka fi nanč-
nej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR šty-
ri čísla časopisu SPOLU. Prvé číslo držíte v rukách a tri ďalšie 
vydáme postupne v nasledujúcich troch mesiacoch tohto roku. 
Chceme byť aktuálni a ponúknuť témy, ktoré vás zorientujú  naj-
mä v legislatívnych postupoch v súčasnosti zaujímavých práve 
pre našu problematiku – obete trestných činov  a ich postavenie 
v spoločnosti. 

Pri čítaní tohto - septembrového čísla si môžete ujasniť ako 
sa vyvíjal návrh uzákonenia tak dlho problematického „vyká-
zania“ násilníckej osoby zo spoločnej domácnosti. Mimovládne 
organizácie vyvinuli v posledných rokoch mimoriadne úsilie pre 

dosiahnutie novelizovania zákona o policajnom zbore.  V týchto 
dňoch je zákon jedným z bodov programu na rokovaní parla-
mentu. Uspokojí nás zákon, ktorý sa nakoniec schváli? 

Okrem diskusie o návrhu novely Zákona o Policajnom zbore 
SR sme do čísla zaradili aj znenie podobného zákona v ČR, dva 
príspevky o etike pri kontakte obetí trestných činov a médií. 

Pre vašu potrebu uverejňujeme znovu  Rámcové rozhodnutie 
Rady EÚ o postavení obetí v trestnom konaní z 15. marca 2001.

No a navštívili sme aj dve z našich poradní na Slovensku. 
Želáme vám, aby ste pri čítaní nášho časopisu našli aj odpove-

de, ktoré si v súvislosti s témou, ktorú ponúkame, kladiete.
                                                                Redakcia

Vážení čitatelia
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OBETTE V EURRÓPE

Trestné systémy západnej civilizácie 
sa po stáročia vyvíjali so zameraním 
pozornosti takmer výlučne na pácha-
teľa trestného činu, na jeho vypátranie, 
usvedčenie, odsúdenie, potrestanie, 
v lepšom prípade na jeho prevýchovu. 
V takomto kontexte sa obeť trestného 
činu javí ako druhoradá, nepodstatná 
a pre justíciu zaujímavá vlastne iba ako 
svedok. Až v posledných málo desať-

ročiach sa začalo uvažovať o zmierení 
a satisfakcii pre obete. Ofi ciálnym a závažným dokumentom 
(OSN, Rady Európy a Rady Európskej únie) predchádzala dl-
hodobá obetavá a invenčná práca organizácií, ktorých cieľom 
bolo a je odstrániť nespravodlivosť v postavení páchateľov 
a obetí trestných činov a zabezpečiť bezplatné, diskrétne a ne-
závislé služby pre obete.

V (západnej) Európe takéto organizácie začali pracovať v dru-
hej polovici 20. Storočia. Na konci 80. rokov minulého storočia 
sa rozhodli spojiť svoje sily a založili Európske fórum služieb 
obetiam (European Forum for Victim Services - EFVS). 

•  Za svoje základné ciele si vytýčilo
•  Vybudovanie efektívnych služieb pre obete v rámci Eu-

rópy.
•  Zabezpečenie spravodlivého odškodnenia obetí TČ v rámci 

Európy bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
•  Ochranu ľudských práv obetí v trestnom konaní a pri ko-

munikácii obetí trestných činov s rôznymi inštitúciami.
•  Výmena skúseností a informácií o postupoch a poznatkoch 

medzi členskými organizáciami.

Pri dosahovaní svojich cieľov sa pritom riadilo základnými 
princípmi:

•  Ľudské práva obetí musia byť chránené rovnako ako  ľudské 
práva páchateľov.

•  Konanie s páchateľom nesmie prehlbovať stres a traumu 
obete spôsobenú trestným činom.

•  So všetkými obeťami sa musí zaobchádzať bez akejkoľvek 
diskriminácie.

•  Fórum a jeho členské organizácie sa angažujú pre obete 
trestných činov, nie však proti páchateľom.

•  Služby pre obete sa nesmú viazať na žiadnu politickú stra-
nu.

V roku 2000 sa riadnym členom tejto organizácie stala aj 
slovenská Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia 
(PON – VSS). V rokoch 2003 – 2006 bola zástupkyňa PON – 
VSS členkou výkonného výboru EFVS. V roku 2006 sme uspo-
riadali v Bratislave výročnú konferenciu a valné zhromaždenie 
EFVS (podrobne sme o podujatí informovali v našom časopise 
SPOLU, (ročník 2006, dvojčíslo 4-5).

Základné pravidlá a štandardy služieb pre obete sú súčasťou 
dokumentov, ktoré boli postupne prijaté a sú záväzné v činnosti 
členských organizácií:

•  Práva obetí v trestnom konaní
•  Sociálne práva obetí trestných činov
•  Práva obetí na štandardné služby
•  Práva obetí v procese mediácie
Materiály boli dôležitým východiskom nielen pre prácu or-

ganizácií, ktoré poskytujú služby obetiam, ale aj pre justičnú 
a spoločenskú prax členských štátov Európskej únie.

V tomto čísle uverejňujeme v plnom znení Rámcové rozhod-
nutie Rady Európskej únie o postavení obetí v trestnom konaní 
z 15. marca 2001. 

V priebehu roka 2008 prebieha medzinárodný projekt „Obete 
v Európe“, ktorého výsledkom bude vyhodnotenie úrovne im-
plementácie tohto dôležitého dokumentu v jednotlivých člen-
ských krajinách Európskej únie (plnenie záväzkov členských 
štátov EÚ a ich politiky voči obetiam trestných činov). Pomoc 
obetiam násilia je spoluriešiteľom projektu.

Služby pre obete sa dynamicky rozvíjajú vo všetkých kraji-
nách a logickou etapou ich stabilizácie, odbornosti a dostup-
nosti je postupná profesionalizácia služieb a organizácií, ktoré 
ich poskytujú. Rovnako sa vyvíja aj spoločná strešná európska 
organizácia, ktorá od roku 2008 používa nový názov:

Pomoc obetiam v Európe

PhDr. Jana Šípošová, CSc.,
výkonná riaditeľka PON

Victim Support Europe
PO Box 14208 
3508 SH Utrecht 
Th e Netherlands
T: +31 30 2320776 14208 E: 
info@victimsupporteurope.eu
www.victimsupporteurope.eu.

Rakúsko 
Weisser Ring 
Nussdorferstrasse 67/7, A 
1090 Viedeň
Austria
T: + 43 1 712 14 05
F: + 43 1 718 83 74
E: offi  ce@weisser-ring.at 
www.weisser-ring.at 

Belgicko
Flanders, Steunupt Algemeen 
Weizijnswerk 
Diksmuidelaan 36a
2600 Berchen 
Belgium
T: + 32 3 366 1540
F: + 32 3 385 5705
E: lies.vermeulen@steunpunt.be
www.slachtoff er-hulp.be 

Bulharsko 
Supporting victims of crimes 
and combating corruption 
Foundation (SVCCCF)
SVCCC – Foundation
Sofi a 1000
Ul. Gen. Gurko 37
Bulgaria
T: + 359 2 9800 262
F: + 359 2 980 7548
E: stopcrimes@abv.bg
www.stopcrimes-bg.net 

Česká republika 
Bílý kruh bezpečí, o.s. 
U Trojice 
150 00 Praha 5
Czech republic 
T: + 420 2 5731 7110
F: + 420 2 5151 2299
E: centrala.praha@bkb.cz
www.bkb.cz 

Dánsko 
Danish National Police 
National Crime Prevention center 
Anker Heegaaards Gade 3, 1th 
DK 1572 Copenhagen V 
Denmark 
T: + 45 451 53 603
F: + 45 451 50 197
E: obe004@politi.dk

Estónsko 
Ohvriabi
Pressi 5/7
10320 Talinn 

Estonia 
T: + 372 50 20 857
F: + 372 67 33 845
E: ohvriabi@ohvriabi.ee
www.ohvriabi.ee

Fínsko 
Rikosuhripaivystys Suomessa 
Läntinen Brahenatu 2
00510 Helsinki 
Finland 
T: + 358 9 77012114
F: + 358 9 2722012
E: petra.kjallman@
rikosuhripaivystys.fi  
www.rikosuhripaivystys.fi  

Francúzsko 
INAVEM 
1, rue Pré Saint-Gervais 
93691 Pantin Cedex
France 
T: + 33 141 834 200
F: + 33 141 834 224
E: sbellucci@inavem.org
www.inavem.org 

Nemecko 
Weisser Ring 
Weberstrasse 16
55130 Mainz 
Germany 
T: + 49 6131 8303 0
F: + 49 6131 8303 45
E: info@weisser-ring.de
www.weisser-ring.de

Maďarsko 
Fehér Gyuru Koshasznu 
Egyesulet
Szt. Istvan krt 1
H – Budapest 
Hungary 
T: + 36 1 312 2287
F: + 36 1 472 1161
E: fehergyuru@t-online.hu Írsko 
Victim Support Ireland 
Holiday House 
32 Arran Quay
Dublin 7
Ireland 
T: + 353 1 8780870
E: + info@victimsupport.ie 

Malta 
Mid-Diam Ghad-Dawl 
Dun Guzepp Gonzi Street
Tarxien TXN 1633
Malta (Europe) 
T: + 356 9942 8984
F: + 356 2180 1205
E: mfm65@hotmail.com 
www.mddmalta.org 

Holandsko 
Slachtoff erhulp Nederlands 
Postbus 14208
3508 SH Utrecht 

Th e Netherlands 
T: + 31 30 234 01 06
F. + 31 30 231 76 55
E: info@slachtoff erhupl@nl 
www.schlachtoff erhulp.nl

Portugalsko 
Associacao Portuguesa de Apoio 
a Vitima (APAV)
Rua Jose Estevao, 135A
1150-201 Lisboa 
Portugal 
T: + 351 21 358 79 15
F: + 351 21 887 63 51
E: apav.sede@apav.pt
www.apav.pt 

Srbsko 
Victimology Society of Serbia 
Dositejeva 1a
11000 Beograd 
Serbia 
T: + 381 11 303 4232
F: + 381 11 303 4232
E: + vds@Eunet.yu
www.vds.org.yu

Slovensko
Pomoc obetiam násilia – Victim 
Support Slovakia 
P.O.Box 83
820 05 Bratislava 25
Slovakia 
T: + 421 2 5263 2496
F: + 421 2 5263 2496
E: info@pomocobetiam.sk
www.pomocobetiam.sk

Švédsko
Brottsoff erjourernas Riksforbund
Box 11014
100 61 Stockholm 
Sweden 
T: + 46 8 644 88 00
F: + 46 8 644 88 28
E: boj.riks@boj.se

Švajčiarsko 
Weisser Ring 
Dufourstrasse 95
CH 8008 Zurich 
Switzerland
T: + 41 444 226 562
F: + 41 443 822 024
E: wysshaefeli@smile.ch
www.weisser-ring.ch 

Veľká Británia
Victim Support
England and Wales 
Cranmer House 
39 Brixton Road 
London, SW 9 6DZ
England, United Kingdom 
T: + 44 0207 735 9166
F: + 44 0207 582 5712
E: Gillian.Guy@victimsupport.
org.uk 
www.victimsupport.org

Victim Support 
Northern Ireland 
Annsgate House 
70/74 Ann Street 
Belfast, BT1 4EH 
Northern Ireland 
United Kingdom 
T: + 44 028 9024 4039
F. + 44 028 9031 3838
E: info@victimsupportni.org.uk 

Victim Support Scotland 
15/23 Hardwell Close
Edinburg, EH8 9RX 
Scotland, United Kingdom 
T: + 44 131 668 4486
F: + 44 131 662 5400
E: dmckenna@victimsupportco.
demon.co.uk 
www. Victimsupportsco.org.uk

Victim Support Europe
Pomoc obetiam Európa

(Z výročnej správy 2007 – 2008)

Pomoc obetiam Európa je sieť 21 mimovládnych organizácií 
v 19 európskych krajinách, ktorá poskytuje pomoc a informá-
cie obetiam trestných činov. 

Pomoc obetiam Európa bola založená v roku 1990 s cieľom 
obhajovať práva, zabezpečovať a rozvíjať práva a služby obetiam 
trestných činov naprieč Európou. 

Organizácie Pomoci obetiam Európa každoročne pomáhajú 
viac ako dvom miliónom ľudí postihnutých zločinmi. Viac ako 
3000 platených pracovníkov a takmer 18 000 dobrovoľníkov 
poskytuje najpotrebnejšiu praktickú a emocionálnu podporu 
a právne poradenstvo obetiam trestných činov. 

Nové meno a logo spoločnosti 
V októbri 2007 Európske fórum služieb obetiam (European 

Forum for Victim Services) ofi ciálne zmenilo svoje meno na 
Pomoc obetiam Európa (Victim Support Europe). Pomoc obe-
tiam Európa vybrala toto nové meno preto, aby ilustrovala fakt 
že organizácia prechádza profesionalizáciou a stáva sa silnou 
Európskou organizáciou, ktorá dokáže účinne podporovať ďal-
šie rozvíjanie a obhajobu práv obetí trestných činov v Európe. 
Cieľom Pomoci obetiam Európa je vybudovanie prepojenia 
s  Európskou komisiou a vládami Európskych krajín. 

V roku 2008 bola zriadená nová web stránka 
www.victimsupporteurope.eu.

Manifest pre Európu 
V roku 2007 Pomoc obetiam Európa zaznamenala, že ostatné 

najdôležitejšie priority Európskej únie (EÚ) nezahrňujú obete 
zločinov, čo súvisí s ochranou a posilňovaním práv obetí v EÚ. 
Pomoc obetiam Európa sa rozhodla dostať problematiku obetí 
naspäť do agendy EÚ a začala pracovať na vytvorení Manifes-
tu pre Európu. Dňa 20. februára 2008, Pomoc obetiam Európa 
prezentovala Manifest pre Európu pred Európskou komisiou 
v Bruseli. 

Otázky obetí opäť v agende EÚ
Cieľom Manifestu je vyzdvihnúť potreby obetí trestných či-

nov v EÚ. 
Pomoc obetiam Európa si osobitne želá, aby sa ochrana a ob-

hajoba práv obetí dostala naspäť do agendy EÚ s tým, že budú 
zaradené do nasledovného päťročného pracovného programu 
Slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, o ktorom sa bude roz-

hodovať v Štokholme v roku 2009. Manifest tiež vyzýva k po-
moci pri zakladaní a rozvíjaní národných organizácii pomoci 
obetiam vo všetkých členských štátoch a plnej implementácii 
Európskej legislatívy ochraňujúcej práva obetí, akou je Odpo-
rúčanie Rady Európy o pomoci obetiam zločinov a Rámcové 
rozhodnutie Rady Európskej únie o postavení obetí v trestnom 
konaní. Bez ohľadu na jednotlivé oblasti zabezpečenia pomoci 
obetiam trestných činov chce Manifest vyzvať Pomoc obetiam 
Európa, vrátane jej členských organizácií, aby si vytýčila spo-
ločný cieľ pracovať s víziou volieb do Európskeho parlamentu 
v roku 2009. 

Manifest vyzýva Európsku úniu aby: 

•  Zahrnula ochranu a rozvoj práv obetí do najbližšieho 5-roč-
ného programu Slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

•  Zabezpečila úplnú implementáciu Odporúčania Rady Eu-
rópy Rec (2006)8 o pomoci obetiam trestných činov a Rám-
cového rozhodnutia Rady EÚ o postavení obetí v trestnom 
konaní.

•  Prispela k založeniu národnej organizácie pomoci obetiam 
v každom členskom štáte.

•  Zabezpečila štruktúrované fi nancovanie Pomoci obetiam 
Európa s cieľom vypracovania štandardov kvality a výmeny 
skúseností pre všetky národné organizácie pomoci obetiam 
v rámci EÚ. 

•  Zabezpečila doplnkovú podporu pre menej rozvinuté ná-
rodné organizácie pomoci obetiam a efektívnu podporu 
existujúcich organizácií. 

•  Vyžadovala úplnú implementáciu Smernice EÚ č. 2004/80/
EC v súvislosti s odškodňovaním obetí trestných činov vo 
všetkých členských štátoch.

•  Zabezpečila fi nancovanie European Centre for Excellence 
pre viktimológiu. 

Úplné znenie Manifestu prinesieme v nasledujúcom čísle SPOLU.
Na inom mieste tohto čísla uvádzame úplný adresár 
Victim Support Europe. 

Spracovali: PhDr. J. Šípošová, CSc. a Mgr. Bohuslav Vopršálek

OBETE V EURÓPE






