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POMOC OBETIAM NÁSILIA  

VICTIM SUPPORT SLOVAKIA

→ je mimovládna organizácia, ktorá je tu už viac ako 20 rokov pre všetkých tých,

ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách ako obete násilia, kriminality,

dopravných nehôd, hromadných nešťastí a teroristických útokov.

→ vychádza z filozofie, že každý, kto sa stane obeťou alebo potenciálnou obeťou

akéhokoľvek trestného činu, násilia, katastrofy má mať automaticky právo na

pomoc a podporu. PON sa preto aktívne venuje obetiam nielen priamo

prostredníctvom intervencie, poradenstva a zastupovania, ale aktívne vstupuje aj

do špecializovaného vzdelávania odborníkov ako aj prípravy relevantných

dokumentov, zákonov a nastavovania procesov.

Základným poslaním poradenského systému PON je poskytovať všestrannú –

psychologickú, morálnu, praktickú a právnu pomoc a poradenstvo obetiam a ich

blízkym osobám.

Špecifikom PON, v porovnaní s inými organizáciami je, že ako jediná organizácia

poskytuje svoje služby všetkým obetiam bez rozdielu na pôvod činu alebo násilia,

pohlavia, či veku. PON často pracuje s celými rodinami, predovšetkým v kontexte

trestného konania, ktoré býva druhotným traumatizujúcim faktorom prehlbujúcim

poškodenie samotným trestným činom. Venuje sa však aj tým, ktorí trestný čin z

akýchkoľvek dôvodov neoznámili, často z obavy pred následkami a kvôli vyhrážkam

páchateľov. Rovnako poskytuje pomoc aj ľuďom po skončení trestného konania v

oblasti psycho-sociálnej podpory, ale aj v úsilí o dosiahnutie primeraného

odškodnenia.

Služby klientom poskytujú odborníci PON rezidenciálne a prostredníctvom

Linky pomoci. Klienti majú možnosť využívať telefonickú, e-mailovú Linku

pomoci, ale aj kontaktovať PON cez sociálne siete alebo písomne poštou. Klienti sa

obracajú na poradne PON spravidla po podaní trestného oznámenia, resp. po

výsluchu na polícii alebo proaktívne vyhľadávajú pomoc v prípade možného

ohrozenia alebo existencie problému, ktorý ešte nenahlásili polícii. Napriek tomu, že

osobná pomoc a konzultácie sa poskytujú primárne tzv. rezidenciálne, teda v

Poradniach PON, v prípade potreby odborníčky a odborníci združenia vycestujú

tam, kde ich prítomnosť zvýši efektivitu intervencie na maximálnu možnú mieru.
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POMOC OBETIAM NÁSILIA V ROKU 2018

→ poskytovala svoje služby v poradniach v Bratislave, Trnave, Nitre, Košiciach a

Žiline a všade tam, kde bolo potrebné klientov sprevádzať alebo zastupovať;

→ pomohla obetiam a ich blízkym v cca 500 prípadoch a poskytla im stovky

intervencií vo forme osobných alebo telefonických či písomných konzultácií,

psychologického, právneho a sociálneho poradenstva, právnej pomoci,

psychologickej podpory, sprevádzania i zastupovania v trestnom konaní;

→ zastupovala v trestných konaniach na základe ustanovenia súdom viac ako 100

detských obetí a v desiatkach prípadov zastupovala poškodených na základe ich

splnomocnenia;

→ poskytovala informácie a poradenstvo cez nonstop Linku pomoci;

→ po viacerých rokoch otvorila poradňu v Žiline;

→ v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom zorganizovala krajskú

konferenciu s názvom „Odborná pomoc obetiam trestných činov“;

→ vzdelávala justičných a policajných pracovníkov

→ šírila osvetu cez výstupy v médiách;

→ si v septembri na Valnom zhromaždení zvolila novú Radu, ktorej členmi sú:

Iveta Schusterová (predsedníčka), Silvia Miškovičová, Dagmar Fillová,

Magdaléna Féniková a Miroslav Duchoň; za revízórku opätovne zvolila Annu

Minárovú; a schválila zmenu Stanov;

→ realizovala projekt „Zabezpečenie podmienok pre poskytovanie komplexnej

odbornej pomoci obetiam trestných činov“, ktorý bol schválený Ministerstvom

spravodlivosti Slovenskej republiky. Projekt bol realizovaný na základe a v súlade

so Zmluvou o poskytovaní dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu

ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie,

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č.

D058/2018/13 uzatvorenou medzi PON a MS SR.
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VZDELÁVANIE A OSVETA 

PON v roku 2018 vzdelávala justičných a policajných pracovníkov

→ „Zákon o obetiach trestných činov č. 274/2017 Z.z.“ – základné pojmy a

princípy, práva obetí, súvisiace zmeny v trestnej legislatíve a aktuálne problémy

aplikačnej praxe. Prednáška a seminár pre poslucháčov diaľkového štúdia APZ,

22.3.2018 (J. Šípošová).

→ „Sexuálne zneužívanie a osobitne zraniteľné obete v kontexte zákona c ̌.

274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov“. Celoživotné vzdelávacie, podujatie

organizované Justičnou akadémiou SR v rámci realizácie projektu APVV-16-

0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“, 28.-29.03.2018, Detašované

pracovisko Justic ̌nej akadémia SR, Omšenie (J. Šípošová).

→ „Výsluch osobitne zraniteľných obetí“, Diskusné stretnutie s psychológmi

Policajného zboru SR, Ministerstvo vnútre SR, 05.04.2018 (J. Šípošová).

❖❖❖

PON v roku 2018 šírila osvetu prostredníctvom výstupov v médiách:

→ Každá obeť potrebuje pomoc, rozhovor pre Magazín EVITA, február 2018, s.

102-107 (J. Šípošová).

→ Rozhovor pre Magazín SME ženy, č.20, 26. mája 2018, s. 6-10 (J. Šípošová).

→ V Samárii pri studni –Ochrana a pomoc obetiam násilia (J. Šípošová, L.

Kurilovská, J. Viglaš), TV Lux, 15.10.2018.

→ Super mama - Beseda k problematike domáceho násilia, TV JOJ, 09.11.2018.

→ Uznávaná psychologička Janka Šípošová: Keď výnimočne v rodine „lietajú

facky“, to nie je domáce násilie, rozhovor pre Bratislavské noviny.sk,

16.12.2018.

Výročná správa Pomoci obetiam násilia za rok 2018 str. 3



ŠTATISTIKA - ROK 2018

2017 2018

Počet intervencií spolu: 732 870

Zastupovanie na základe splnomocnenia klienta: 10 12

Zastupovanie na základe uznesenia súdu: 0 106

Vek klientov:

Výrazná zmena nastala vo vekovej štruktúre klientov - v r. 2017 bolo vo vekovej

kategórii 0-20 rokov len 2% klientov, v roku 2018 až 43% klientov, čo je

jednoznačne v dôsledku „prideľovania“ klientov súdnym uznesením. Najmladší

klient mal 1 rok a najstarší 84 rokov.

Dôvod, pre ktorý klienti vyhľadali PON / kategórie trestných činov
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Domáce (partnerské, 
rodinné atď.) násilie a 

38%

Násilie a konflikty 
v susedstve

4%

Násilie a konflikty 
na pracovisku

2%Inštitucionálne násilie, 
problémy s úradmi

5%

Iné násilné 
trestné činy

8%

Znásilnenie, sexuálne 
násilie a zneužívanie

17%

Obchodovanie 
s ľuďmi

0%

Krádeže (vreckové, 
autá, veci z auta...)

1%

Bytové krádeže, 
krádeže vlámaním

0%

Podvody
2%

Dopravné nehody
4%

Nešťastné udalosti, 
živelné pohromy

1%

Psychické poruchy
2%

Prevencia
2%

Opatrenia
sociálnoprávnej
ochrany dieťaťa

14%



VÝNOSY A NÁKLADY ZA ROK 2018

Výnosy:

Dotácia z MS SR a Finančný príspevok z TTSK.......................................25982,11 Eur

Prijaté príspevky od iných organizácií................................................................20,00 Eur

Prijaté príspevky od fyzických osôb.................................................................620,00 Eur

Iné ostatné výnosy............................................................................................8926,09 Eur

Príspevky z podielu zaplatenej dane.................................................................385,94 Eur

Náklady:

Spotreba materiálu..............................................................................................225,51 Eur

Spotreba Energie.................................................................................................525,00 Eur

Opravy a udržiavanie............................................................................................18,00 Eur

Ostatné služby.................................................................................................25619,41 Eur
→ odmena poradcov – psychológovia a právnici/advokáti, 

→ nájom – poradňa v Bratislave, Nitre, Trnave 

→ telekomunikačné služby – Linka pomoci, internet

→ poštovné a pod. 

Ostatné dane a poplatky.....................................................................................129,90 Eur

Odpísanie pohľadávky......................................................................................4367,00 Eur

Iné ostatné náklady..............................................................................................111,00 Eur
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POMOC OBETIAM NÁSILIA
Dostojevského rad 1
811 09 Bratislava
Slovensko
IČO: 31795382
DIČ: 2021454798
FIO banka
Číslo účtu: 2100755557/8330
IBAN: SK71 8300 0000 0210 0755 557
info@pomocobetiam.sk
pomocobetiam.sk
FB: Pomoc obetiam násilia - Victim Support Slovakia

❖❖❖

Pretože obete trestných činov potrebujú 

rešpekt, ochranu, informácie, odškodnenie.


