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POTREBUJEME ZLEPŠIŤ PODMIENKY PRE DETSKÉ OBETE NÁSILIA
Séria diskusií za okrúhlym stolom o ochrane detských obetí násilia
a dodržiavaní ich práv v trestnom konaní v Kancelárii verejného
ochrancu práv pokračuje.

(Bratislava, 12. júna) V októbri minulého roka a v apríli tohto roka zorganizovalo
občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze stretnutie k problematike detských
obetí násilia v trestnom konaní, nad ktorým prevzala záštitu verejná ochrankyňa práv
Mária Patakyová. Odborníci a odborníčky v tejto problematike sa včera (11. 6.) opäť
stretli so zástupcami ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií, aby hľadali
návrhy možností zjednotenia, koordinácie pravidiel spolupráce a naformulovali odporúčané
či záväzné postupy, pri jasnom vymedzení kompetencií orgánov činných v trestnom konaní
a sociálnoprávnej ochrany detí.
Cieľom tretieho okrúhleho stola bolo najmä otvorenie diskusie k otázke, ako zlepšiť
spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní a sociálnoprávnej ochrany, ako aj
navrhnutie procesov a riešení, ktoré zefektívnia prácu odborníkov zainteresovaných strán
a sú šetrnejšie k deťom. Diskusia o potrebe špecializácie v rámci policajného zboru
prebiehala v súvislosti s plnením úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Jej
gestorom je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
(NKS), ktoré je organizačným útvarom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako
gestor Národnej stratégie má NKS na základe konzultácii s príslušnými rezortmi
ambíciu pretaviť úlohu do uvedeného strategického materiálu. O aktualizácii
Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím bude prezentovať už budúci týždeň (18.
6.) na Výbore pre deti a mládež.
Kancelária verejného ochrancu práv sa dlhodobo zaoberá ochranou detských obetí
v trestnom konaní. Jedným z najzávažnejších problémov je podľa nej nedostatok
špeciálnych výsluchových miestností pre deti.
„Problém sa týka veľkého množstva detských obetí. V minulom roku Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny zaevidovalo takmer 1 300 prípadov týrania,
sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Násilie na deťoch je však skrytý jav
a toto číslo zrejme predstavuje len zlomok z reálneho počtu obetí. Zabezpečiť
špeciálne
miestnosti,
vyškoliť
vyšetrovateľov
a zabezpečiť
ďalšie
štandardizované postupy musíme preto čo najskôr,“ vyhlásila verejná ochrankyňa
práv Mária Patakyová.
Tieto miestnosti sú potrebné predovšetkým na to, aby boli deti vypočúvané spôsobom
primeraným ich veku. Zároveň musia byť zrozumiteľne informované o možných výsledkoch
konania, ktoré majú vplyv na ich život. Na Slovensku máme iba štyri špeciálne miestnosti,
ktoré poskytujú mimovládne organizácie a jednu školiacu, ktorá patrí štátu. Tú nedávno
predstavila Polícia Slovenskej republiky na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. Podľa
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najnovších informácií má byť na Slovensku v horizonte troch až štyroch rokov
vybudovaných 22 takýchto miestností.
Dovtedy máme k dispozícii spomínané špeciálne výsluchové miestnosti vybudované
mimovládnymi organizáciami Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko. „Napriek
tomu, že Náruč disponuje vypočúvacími miestnosťami, ktoré spĺňajú najvyššie
štandardy zodpovedajúce potrebám detí aj vyšetrovateľov, realizuje sa tu len
minimum výsluchov,“ uviedol Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia
Náruč – Pomoc deťom v kríze.
Z predchádzajúcich diskusií za okrúhlym stolom vyplynulo, že prekážok spôsobujúcich
nedostatočné využívanie vypočúvacích miestností je viacero. Nedostatočné využívanie
tejto miestnosti by sa dalo napraviť nariadením prokuratúry, aby ju vyšetrovatelia
všeobecne uprednostňovali. Problémom však ostáva, že nie je úplne jasné, kto má na
vypočúvanie obeť odviezť a sprevádzať ju.
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