
Pozvánka na seminár a tlačovú besedu 

Európsky deň obetí kriminality 2014 

 

Usporiadateľ: podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová  

Dátum: 20. februára 2014 (štvrtok) 

Čas: 10:00 – 14:00 

Miesto: Kinosála Národnej rady SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava 

Téma: Ako chráni práva obetí  slovenská legislatíva a prax 
 

V Európskej únii sa každoročne stane obeťou vážneho trestného činu 75 
miliónov ľudí, ďalšie milióny zomrú alebo sú vážne zranené  pri dopravných 
nehodách, priemyselných  alebo živelných katastrofách, aj pri teroristických útokoch. 
Takéto udalosti sú fyzicky aj emočne traumatizujúce pre samotnú obeť, ale aj jej okolie.  

Európsky parlament a rada prijali v roku 2012 nové legislatívne pravidlá - 
smernicu, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany 
obetí trestných činov.  

Ako chráni práva obetí  slovenská legislatíva a prax, ako obetiam pomáha 
prežiť traumy zo smrti blízkeho človeka, znásilnenia, lúpežného prepadnutia, týrania 
blízkou osobou, zneužívania a ďalších trestných činov a ako im pomáha absolvovať 
proces trestného konania? 

Na seminári sa zúčastnia odborníci relevantných profesií, predstavitelia 
zainteresovaných rezortov, verejnej správy, akademickej obce, zástupcovia 
pomáhajúcich organizácií a osobnosti slovenského spoločenského života.  
 

Program 

Panelová diskusia: 10:00 – 12:15 
 

1. Otvorenie – Erika Jurinová, podpredsedníčka NR SR 
2. Svedectvá obetí   
3. Demokracia je sloveso -  Zuzana Szatmary, Nadácia Charty 77 
4. Obete kriminality – štatistiky verzus ľudské osudy - Daniela Košecká, Paneurópska 

Vysoká škola 
5. Obete z pohľadu kriminológie - Magdaléna Ondicová, Akadémia policajného zboru SR 
6. Poznámky a komentáre trestnej sudkyne - Soňa Smolová 
7. Prečo slovenské obete trestných činov putujú až pred Európsky súd pre ľudské práva? 

Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP 
8. Procesné práva páchateľov a poškodených - Petra Valaštinová, legislatívny tím 
9. Kto sú obete a čo im (pre ne) robíme - Janka Šípošová, Pomoc obetiam násilia 
10. Slovo na záver, Anton Srholec  

 
Tlačová beseda: 12:30 – 13:00 
Individuálne rozhovory s účastníkmi po skončení tlačovej besedy. 


