
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných 
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre 

obete“ 
 

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie 

ministra vnútra realizuje Národný projekt:  „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov 

k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ 

V rámci projektu prebiehajú viacero aktivít zamerané na vzdelávanie rôznych cieľových 

skupín, od občanov po zamestnancov verejnej správy.  

Taktiež sa realizujeme sieťovanie jednotlivých subjektov v mestách a okolitých obciach 

v krajoch ako i preventívne aktivity zamerané v pilotnej fáze projektu na seniorov -  

besedy na tému “AKO SA NESTAŤ OBEŤOU TRESNÉHO ČINU“.   

V rámci projektu je v každom krajskom meste zriadený kontaktný bod teda informačno-

poradenská kancelária.  

Kontaktné body zriadené v každom krajskom meste poskytujú občanom viaceré služby. 

Ide o špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne 

a psychologické poradenstvo či právne usmernenie a podporu. 

-  špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych 

-  sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľom trestného činu 
-  právna pomoc a právne zastupovanie 

-  sociálne poradenstvo  

-  ekonomické poradenstvo 

Obetiam trestných činov má byť k dispozícii kontaktná osoba – koordinátor a jeho dvaja 

asistenti. Tí na základe identifikovaných potrieb každého jedného prípadu zabezpečia obeti 
alebo potenciálnej obeti prístup k poskytnutiu pomoci, a to vo forme poradenstva v 

závislosti od identifikovaných potrieb obetí a potenciálnych obetí.  

Zahŕňať bude najmä komunikáciu s obeťami a ich blízkymi, nasmerovanie na 

právnu pomoc a právne zastupovanie, sociálne, psychologické alebo ekonomické 

poradenstvo či sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľom.  

Pri práci v prípade potreby k dispozícii špecialisti a to osoby z oblasti sociálnej, psychológie, 

kriminalisti či právnici.  

Pôjde o odbornú pomoc. Pomoc v týchto kontaktných priestoroch je primárne určená 

obetiam z radov seniorov, obetiam nenávistných trestných činov, extrémizmu či 

obchodovania s ľuďmi.  

Ak však budú ľudia potrebovať pomoc v iných témach, ktoré súvisia s kriminalitou, 

pracovníci si ich vypočujú a pokúsia sa ich poslať tam, kde im poskytnú adekvátnu 

starostlivosť. 

Sídlo kontaktného bodou pre obete v krajskom meste:  

Kontaktný bod pre obete (Nitriansky kraj)  
Okresný úrad, 
kancelária 71 
Štefánikova 69,  
949 01 Nitra  
Tel.:+ 421 37 65 49 324 

 


