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OBČIANSKE ZDRUŽENIE POMOC OBETIAM NÁSILIA (PON) 

V roku 2015 pôsobilo občianske združenie naďalej v oblasti služieb obetiam všetkých druhov trestných 

činov, násilia, dopravných nehôd a katastrof. PON je jedinou organizáciou  svojho druhu v Slovenskej 

republike. Od roku 2000 je organizácia členom nadnárodnej siete Victim Support Europe.  

V roku 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie PON, ktoré zvolilo novú Radu PON. Predsedom Rady 

PON bol znovu zvolený JUDr. Imrich Angyal, čestnou predsedníčkou sa stala zakladateľka PON PhDr. 

Janka Šípošová, CSc. Vo funkcii výkonného riaditeľa a štatutára bol potvrdený PhDr. Miroslav Nosál, 

JUDr. Anna Minárová bola zvolená za revízorku.  Valné zhromaždenie tiež schválilo nové Stanovy PON, 

ktoré zahŕňajú novú adresu o.z. (Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava) a novú funkciu zástupcu 

riaditeľa a druhého štatutára, ktorým bola následne menovaná Mgr. Blanka Hajniková. Stanovy boli 

schválené Ministerstvom vnútra SR. 

V auguste 2015 PON získalo grantovú podporu na projekt Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti 

poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska z Nórskeho finančného mechanizmu 

a štátneho rozpočtu SR v programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie. Hlavným cieľom 

projektu je zabezpečiť bezproblémový a promptný prístup k poradenstvu a pomoci pre obete a ich 

príbuzných. Realizácia projektu začala začiatkom septembra 2015. V rámci projektu sú poskytované 

profesionálne služby, a to psychologické, sociálne, právne a ekonomické poradenstvo pre obete a ich 

blízkych. Zároveň má projekt ambíciu realizovať aj verejnú kampaň na pozdvihnutie povedomia o násilí 

a možnostiach pomoci obetiam. Projekt tiež prispieť k špecializovanému vzdelávaniu odbornej 

verejnosti, a to príslušníkov Policajného zboru, sudcov a prokurátorov, novinárov a budúcich 

sociálnych pracovníkov. Za týmto účelom boli uzatvorené partnerstvá s Slovenským syndikátom 

novinárov, Akadémiou Policajného zboru, Justičnou akadémiou a Vysokou školou zdravotníctva 

a sociálnej práce Sv. Alžbety. 

V roku 2015 realizovala PON ako partner projektu spravodajskej televízie TA3 dva cykly publicistických 

relácií Obete zločinu, z ktorých každý mal tri časti. Celkovo bolo pripravených šesť relácií, Zločin blízko 

nás, Keď zločin zaklope na dvere, Zločin v Európe bez hraníc, Keď sa z najbližších stávajú zločinci, 

Utečenci, Zločiny z nenávisti, vysielaných v premiére a dvoch reprízach počas roku 2015. 

Pracovníci PON vystupovali v televíznych a rozhlasových  programoch zameraných na problematiku 

obetí, publikovali v tlačených médiách a čestná predsedníčka PON viedla prednášky pre poslucháčov 

Akadémie Policajného zboru SR, Justičnej akadémie a Vysokej školy svätej Alžbety. 



 
 

SLUŽBY KLIENTOM 

Služby klientom boli poskytované právnikmi, psychológmi a sociálnymi pracovníkmi na Linke 

pomoci PON (ktorá pracuje na tzv. zvýhodnenom čísle 0850 111 321 od roku 2002) 

a v poradniach PON, ktoré pôsobia v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. 

Poradne a Linka pomoci v roku 2015 poskytli služby spolu 502 klientom (368 žien a 134 

mužov). Oproti predchádzajúcemu roku v klientele PON mierne poklesol počet mužov, čo 

možno pripísať tomu, že projekt realizovaný v poslednom štvrťroku 2015 je zameraný na 

pomoc obetiam domáceho násilia, kde je tradične výrazne prevažujúci podiel žien ako obetí. 

Podiel žien a  mužov v  klientele PON v roku 2015 

N = 502 

 

Výraznejšie sa nemení vekové zloženie klientov. Najčastejšie o pomoc žiadajú ľudia v produktívnom 

veku, najmenej deti a mládež do 20 rokov. Najmladší klient mal 6 rokov,  najstarší bol 84 ročný senior.  
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Klienti PON v roku 2015 podľa veku  

 

N = 502 

 

Napriek relatívne vysokému podielu seniorov v klientele PON je predpoklad, že ide len o „špičku 

ľadovca“, keďže tento typ násilia a trestnej činnosti má  veľmi vysokú latenciu. Starí ľudia  však často 

žijú v izolácii, majú sťažený prístup k pomoci  a pri lepšej vyhľadávacej činnosti a pozornosti okolia by 

ich počet v klientele určite stúpol.  

Spomenutému počtu 502 klientov bolo v poradenskej sieti PON poskytnutých spolu 673 konzultácií 

(telefonických, osobných alebo písomných) a ďalších služieb (najmä sprostredkovanie krízového 

ubytovania, sprievod v rámci trestného konania, nahliadnutie do spisov, psychologická podpora, 

právna pomoc a zastúpenie splnomocnencom). 
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KATEGÓRIE PRÍPADOV 

Pokiaľ ide o kategórie prípadov, ktoré riešili odborníci v poradniach a na Linke pomoci, najčastejšie ide, 

rovnako ako v minulosti, o domáce násilie. V počte po ňom nasledujú iné násilné trestné činy ako 

ublíženia na zdraví, lúpežné prepadnutia, fyzické útoky a pod. Významná je tiež kategória podvodov, 

ktorej obeťami sa stále viac stávajú seniori. Významnou kategóriou sú aj dopravné nehody. V tomto 

prípade je situácia komplikovanejšia preto, lebo dopravné nehody spravidla začína vyšetrovať 

dopravná polícia a teda tu neplatia pravidlá trestného poriadku, ktoré ukladajú policajtom povinnosť 

informovať obete o službách a o prístupe k nim. Takýto postup ešte významnejšie zvyšuje riziko 

sekundárnej viktimizácie a zároveň potrebu venovať pozornosť tejto skupine obetí. 

 

Klienti PON v r. 2015 podľa kategórií  

 

N = 502 
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ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV A NÁKLADOV ZA ROK 2015 

Príjmy za odbornú činnosť 5000,00 

Dotácia zo ŠR 2400,00 

Dotácie samosprávnych krajov 1506,00 

Granty 11273,34 

Dary PO a FO 4744,14 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 735,83 

Úroky 0,00 

Dobrovoľnícka činnosť 66,07 

Ostatné výnosy 2 555,64 

Výnosy celkom 29 281,02 

Materiálové náklady 439,25 

Energie 236,69 

Nakupované služby 11 430,78 

Cestovné náklady 0,00 

Mzdové náklady 4 274,66 

Zákonné soc. a zdrav. poistenie 1 341,12 

Zákonné sociálne náklady 306,23 

Ostatné náklady 905,29 

Dobrovoľnícka práca 66,07 

Náklady celkom 19 003,09 

  



 
 

 

LINKA POMOCI OBETIAM  

0850 111 321 

linka@pomocobetiam.sk 

 

 

KOREŠPONDENCIA  

Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 

pomocobetiam@pomocobetiam.sk 
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