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Sídlo: Kalinčiakova 781/2, 963 01  Krupina, IČO: 42 193 222 

Prevádzka: Sládkovičova 39, 963 01 Krupina 

i n t e r v e n č n é   c e n t r u m 
 

 Sme organizáciou (občianskym združením), ktorá sa 
venuje pomoci obetiam násilia od roku 2011. V súlade 
s ustanovením § 28a zákona č. 274/2017 Z. z. o 

obetiach trestných činov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a na základe rozhodnutia 

Ministerstva 
spravodlivosti SR o 

udelení akreditácie číslo AK012/2018/13 
pôsobíme od 01.01.2022 ako 
intervenčné centrum (t. j. subjekt 

koordinujúci pomoc obetiam) na území 
celého banskobystrického kraja a zároveň aj ako subjekt 

poskytujúci pomoc obetiam trestných činov (t. j. subjekt, ktorý 
priamo poskytuje pomoc obetiam). Našim cieľom je p o m á h a ť 
ženám (avšak aj mužom), ktoré (í) sa už stali obeťou násilného 

trestného činu, alebo ktorým takéto násilie ešte len hrozí, taktiež ich 
najbližším.  

Obetiam násilia poskytujeme potrebnú pomoc napríklad: 

❖ krízovú psychologickú intervenciu, 

❖ psychologickú pomoc obeti a jej ohrozeným rodinným 

príslušníkom, 

❖ vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia 

alebo majetku,  

❖ zostavenie bezpečnostného plánu v spolupráci s obeťou 
trestného činu domáceho násilia, 

❖ sociálne poradenstvo o rôznych formách sociálnej podpory a 
dostupnej finančnej podpory, 

❖ sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení 
núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, 

ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne 
ohrozené, 

❖ právnu pomoc (poskytovanie právnych informácií 

zrozumiteľným spôsobom, zastupovania v trestnom konaní, alebo 
civilnom súdnom konaní za účelom ochrany obete a uplatnenia jej 

práv – napr. v konaní o vydanie neodkladného opatrenia, ktorým 
sa zakáže agresorovi vstup do obydlia, alebo priblíženie 
k ohrozenej osobe, rozvod a úprava práv a povinností k mal. 

deťom, a pod.), 

❖ sprostredkovanie ďalšej pomoci, napr. bezpečného 

núdzového ubytovania a pod.  

Pomoc poskytujeme aj rodinným príslušníkom obete zasiahnutým alebo 
ohrozeným predmetnou trestnou činnosťou páchateľa (napr. maloletým 

deťom obete; avšak nie agresorovi).  

Pomoc je poskytovaná za zákonom stanovených podmienok bezplatne 

a diskrétne; na území celého banskobystrického kraja (n i e l e n 
v  K r u p  i n e). 

0911 731 123 
intervencnecentrum@csska.sk 



CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KA | INFORMÁCIA PRE OBETE                                 | 2                           

VYKÁZANIE AGRESORA A ĎALŠÍ POSTUP... 

Policajt je oprávnený  v y k á z a ť  z Vášho obydlia 

a aj z jeho bezprostredného okolia osobu, u 

ktorej možno na základe zistených skutočností 

očakávať útok na Váš život, zdravie, slobodu 

alebo zvlášť závažný útok na Vašu ľudskú 

dôstojnosť, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky. 

Súčasťou vykázania z obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej 

osoby do Vášho obydlia počas 14 dní od vykázania. Policajt môže 

toto vykázanie realizovať aj počas neprítomnosti vykazovanej osoby. 

Účinkami vykázania je okrem zákazu vstupu do Vášho obydlia aj 

zákaz priblíženia sa k Vám na menej ako 50 metrov. Porušenie tohto 

zákazu zo strany vykázanej osoby môže viesť až k spáchaniu 

osobitného trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia (§ 

348/1/h Tr. zák.) a prípadne tiež až k vzatiu tejto osoby do 

väzby. Polícia dodržiavanie vykázania povinne kontroluje.  

 

Získaný čas (14 dní) máte možnosť využiť na podanie návrhu na 

nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa môžete na súde 

domáhať toho, aby vykázaná osoba nevstupovala dočasne do Vášho 

obydlia (§325/2/e CSP). Súd je povinný rozhodnúť o takom 

návrhu do 24 hodín od jeho doručenia (§328/2 CSP). 

 

S podaním tohto návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia Vám 

radi pomôžeme. Následne Vás budeme pred príslušným súdom 

právne zastupovať, aby boli Vaše práva chránené v maximálnej 

možnej miere. Za týmto účelom sme pripravení Vám poskytnúť 

taktiež ďalšiu právnu, avšak aj inú potrebnú, pomoc.  

 

Polícia je povinná nám, ako intervenčnému centru, oznámiť každé 
vykázanie do 24 hodín, a ak vo Vašom obydlí žije aj dieťa, taktiež 
príslušnému úradu práce. My sa s Vami budeme snažiť skontaktovať 
najneskôr do 72 hodín od doručenia tejto informácie. Nakoľko však 
v celej situácii môže zohrať rolu ľudský, prípadne tak aj technický 
faktor, odporúčame Vám kontaktovať nás priamo na dole 
uvedenom čísle a emailovej adrese. 
 

V prípade potreby zjednodušeného 
nakontaktovania sa s nami môžete 

využiť tiež tu uvedené QR kódy 
s preddefinovaním textu správy 
(„Potrebujem pomoc. Prosím ozvite 
sa mi.“) a nášho telefónneho čísla 
respektíve našej emailovej adresy. 
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