Informačný leták pre obete domáceho násilia v prípade vykázania
násilnej osoby zo spoločného obydlia
Polícia práve vykázala vašu blízku osobu (partnera
alebo partnerku, rodiča, dieťa a pod.) z vášho
bytu alebo domu, kde spoločne bývate, ako aj z
jeho
bezprostredného okolia. Dôvodom
vykázania je obava, že vám od tejto osoby môže
hroziť ďalší útok na váš život, zdravie, slobodu
alebo ľudskú dôstojnosť.
Vykázanie platí na 14 dní. V tomto čase sa
vykázaná osoba nesmie vrátiť domov a nesmie
sa k vám ani priblížiť na vzdialenosť menšiu ako
50 metrov. V prípade porušenia tohto zákazu
volajte políciu.
Obdobie vykázania Vám poskytuje priestor na
získanie odbornej pomoci a uskutočnenie
rozhodnutí pre bezpečnú budúcnosť vás a vašich
detí. Pri rozhodovaní vám poradia odborníci
a odborníčky z intervenčného centra.
Polícia má zákonnú povinnosť zaslať správu
o vykázaní do príslušného intervenčného centra
vo vašom samosprávnom kraji. Centrum Vás bude
v priebehu 3 dní telefonicky kontaktovať
a ponúkne Vám odbornú pomoc. Preto je
dôležité, aby ste polícii poskytli svoje aktuálne
kontaktné údaje a telefónne číslo.
Pomoc centra môžete kedykoľvek odmietnuť
alebo o ňu kedykoľvek neskôr požiadať. Ak Vám
už je poskytovaná pomoc inou organizáciou alebo
máte zabezpečené právne zastupovanie, môžete
naďalej využívať aj tieto služby.
Lehotu vykázania môžete predĺžiť podaním
návrhu na vydanie neodkladného opatrenia;
vykázanie sa tým predlžuje do času konečného
rozhodnutia o tomto návrhu. So zvažovaním tejto
možnosti ako aj s podaním takéhoto návrhu vám
pomôže intervenčné centrum.

Čo je to intervenčné centrum?
V každom samosprávnom kraji funguje aspoň
jedno intervenčné centrum, ktoré poskytuje
obetiam domáceho násilia krízovú intervenciu a
odbornú pomoc, ktorá zahŕňa právne
poradenstvo a zastupovanie, ako aj psychologickú
a sociálnu odbornú pomoc. Túto pomoc
poskytuje intervenčné centrum obeti domáceho
násilia bezplatne a v prípade požiadania aj
anonymne.

Čo pre vás môže intervenčné centrum
urobiť?
Intervenčné
centrum
vám
poskytne
špecializovanú pomoc, ktorá zahŕňa najmä:











právne poradenstvo v oblasti trestného,
civilného a rodinného práva;
vypracovanie a podanie návrhov na
vydanie neodkladného opatrenia, na
rozvod a úpravu rodičovských práv
a povinností, trestného oznámenia
a pomoc pri iných právnych úkonoch;
sprevádzanie počas trestného konania
vrátane výsluchov na polícii a súde;
posúdenie rizika, ktoré hrozí vám
a vašim blízkym v dôsledku domáceho
násilia a vypracovanie bezpečnostného
plánu;
Psychologickú pomoc a terapiu pre vás
a vaše deti;
Sociálne
poradenstvo
o rôznych
formách
sociálnej
podpory
a dostupnosti finančnej pomoci;
Sprostredkovanie ďalšej pomoci napr.
bezpečného núdzového ubytovania,
sociálnych služieb a pod.

Dôležité kontakty
Kontakty na intervenčné centrá a ďalšie
organizácie
nájdete
na
stránke
www.pomocpreobete.gov.sk

Polícia 158
Národná linka pre ženy 0800 212 212 (bezplatná)
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/
https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Informácie o právach obete trestného činu
Za obeť trestného činu sa považuje každá osoba, ktorá tvrdí že je obeť, pokiaľ sa nepreukáže opak.
Obeťou je teda ktokoľvek, komu bolo ublížené na zdraví, spôsobená škoda alebo ublížené iným
spôsobom v dôsledku trestného činu, napríklad aj sústavným ponižovaním, obmedzovaním či hrozbou
násilia. Obeťou sú aj príbuzní osoby, ktorá v dôsledku trestného činu zomrela.
Ako obeť domáceho násilia ste v dôsledku hrozby opakovania násilia považovaná za osobitne
zraniteľnú obeť. Vaše práva vám prináležia bez ohľadu na to, či bolo začaté trestné stíhanie.

Aké práva máte ako osobitne zraniteľná obeť?


Právo na vypočutie.
Máte právo povedať, čo sa stalo, ako vám
bolo ublížené a opísať, ako sa cítite. Polícia
a ďalšie profesie sú povinní vás vypočuť a
poskytnúť vám potrebnú pomoc.



Máte právo, aby sa s vami zaobchádzalo s
úctou, rešpektom a citlivo.
Všetky štátne orgány majú povinnosť s vami
komunikovať tak, aby neprehlbovali traumu
spôsobenú trestným činom. Sú povinné brať
ohľad na to, v akej situácii sa nachádzate
a prihliadať na vaše potreby. V prípade, ak
vám otázky policajta, prokurátora či sudcu
ubližujú alebo sa vám zdajú ich poznámky
nemiestne, máte právo na to upozorniť a
požiadať ich, aby prestali.



Právo na informácie v zrozumiteľnej forme.
Polícia a prokuratúra má povinnosť vás
informovať najmä o možnosti podať trestné
oznámenie, o postupe trestného konania a
kontaktoch na organizácie, ktoré vám môžu
pomôcť. Na vašu žiadosť vám polícia, príp.
prokuratúra, pomôže kontaktovať subjekt
poskytujúci pomoc obetiam, ktorý sa bude
ďalej venovať vašim potrebám.



Právo na bezplatnú špecializovanú odbornú
pomoc.
Máte právo požiadať o špecializovanú
odbornú pomoc niektorý zo subjektov
poskytujúcich pomoc obetiam. Budú sa vám
venovať kvalifikovaní zamestnanci a
zamestnankyne, ktorí vám
pomôžu
s právnymi otázkami alebo poskytnutú
psychologickú a sociálnu podporu. V prípade
potreby vám pomôžu zabezpečiť núdzové
bývanie, kontaktovať rodinu či získať
finančnú podporu. Bezplatnú pomoc vám
poskytnú najmenej počas troch mesiacov, na
požiadanie aj dlhšie.



Právo na odškodnenie.
V prípade, ak ste sa stali obeťou násilného
trestného činu, môžete požiadať na
Ministerstve
spravodlivosti
SR
o
odškodnenie, ktoré vám poskytne štát.
Odškodnenie sa poskytuje za ujmu na zdraví
a v prípade niektorých trestných činov
domáceho násilia aj za nemajetkovú ujmu.
Informácie o práve na odškodnenie vám
poskytne intervenčné centrum alebo
organizácia na pomoc obetiam, ktoré vám
zároveň môžu pomôcť podať žiadosť o
odškodnenie.

Viac o právach obete nájdete na stránke https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomocobetiam/Pre-obete/Som-obetou.aspx v letáku
https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Uvod/Brozura_web.pdf
Kontakt na intervenčné centrum:

