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S ĽUĎMI 

Usmerníme Vás ako postupovat pn ochrane svojich práv a na koho sa obrátiť. 

www.prevenciakriminality.sk 
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Ak sa cítite byť obetou, sú Vám 
BEZPLATNE a DISKRÉTNE poskytnuté 
základné informácie a usmernenie 
a sprostredkovaná odborná pomoc 
v oblasti: 

• psychologického poradenstva
• sociálneho poradenstva
• právnej podpory o usmernenia.

.._ 051/7082458 

Medzi ZÁKLADNÉ VYBRANÉ PRÁVA 
obete patrí aj: 

• próvo byťvypočutý,
• právo, aby so s Vami zaobchádzalo

s úctou, rešpektom a citlivo,
• právo na odbornú pomoc,
• právo na informácie v zrozumiteľnej forme,
• právo na odškodnenie.

Usmerníme Vás ako postupovať pri ochrane svojich práv a na koho sa obráti( 

www.prevenciakriminality.sk 
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„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám 
a vytvore�ie„kon�aktných bodov pre obete." 

OBCANIA, Stali ste sa obeťou trestného činu? 

HĽADATE 

RADU? 

C,158 0155 

• podvodu?
• násilia?

• krádeže?

� PREŠOVSKÝ KRAJ 
� Informačné centrum pre obete 

0150 s,m�, osoo 112 500

WWW.DESATORO.SK WWW.MINV.SK (J PREVENCIA KRIMINALITY 
Tento projekt ie realízovanv v ráme, Ooeračného programu Efektívna samosoráva a ie oodoorenv z Euróoskeho socálneho fondu. 



KDE SA NACHÁDZAME? 

G INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE BRATISLAVA
Tomášiková 46 

0961/046014 

I INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE TRNAVA
Kollárova 8 

033/5564709 

i INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE NITRA
štefánikova trieda 69 

037/6549324 

@ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE TRENČÍN
Hviezdoslavova 3 

032/7411250 

i INFOR�AČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE
.- BANSKA BYSTRICA 

štefánikovo nábrežie 7 

0961/605790 

ti INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE ŽILINA
· Janka Krára 4

041/5117425

Gl 
IN_FOR�AČ�Á KANCELÁRIA PRE OBETE PREŠOV
Narnest1e mieru 3 

051/7082458 

® INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE KOŠICE
Komenského 52 

055/6001445 

ÚRADNÉ HODINY 
PO - ŠT: 8:00 - 15:00 hod. 

PIATOK: 8:00 - 14:00 hod. 
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KTO SME? 
V rámci projektu "Zlepšenie prístupu obetí 
trestných činov k službám a vytvorenie 
kontaktných bodov" boli vytvorené 
v každom krajskom meste kontaktné body 
označené ako Informačná kancelária pre 
obete, ktoré sú ľahko prístupné obyvateľom. 
Sú v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. Projekt realizuje odbor prevencie 
kriminality kancelárie ministra vnútra 
Slovenskej republiky. 
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KOMU SU NASE 
SLU ŽBY URČENÉ? 
Vám, ak sa cítite byť obeťou. 

@ 
Za obeť Vás považujeme po celú dobu, až 
kým sa nepreukáže opak. Svojim klientom 
veríme a nespochybňujeme ich tvrdenia. 
Služby Informačnej kancelárie sú 
poskytované BEZPLATNE A DISKRÉTNE. 

AKO VIEM, ZE SOM 
OBETOU? • Ak Vám bolo trestným činom: 
• ublížené na zdraví,
• bola spôsobená majetková škoda,
• morálna škoda,
• iná škoda,
• porušené či ohrozené zákonom

chránené práva alebo slobody.

AV 41> V V 

MOZEM PRIST DO INFORMACNEJ 
'*' .., 

KANCELARIE, AJ KED 
NIE SOM PRIAMOU
OBETOU JA? 
Áno, môžete. 
Klientom je aj: 
• príbuzný obete v priamom rade

(rodič, dieťa),
• osvojiteľ,
• osvojenec,
• súrodenec,
• manžel,
• osoba, ktorá žila v čase smrti

v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej
bola trestným činom spôsobená smrť,

• osoba závislá od osoby, ktorej bola
trestným činom spôsobená smrť,
ak utrpela v dôsledku smrti tejto osoby
škodu.

AKÉ�l:_UŽBY.., CD®® 
MI MOZUBYT I 
POSKYTNUTE? 
• základné informácie a usmernenie,
• sprostredkovanie odbornej konzultácie:

- sociálne poradenstvo,
- psychologické poradenstvo,
- právne usmernenie a podpora,

• usmerníme Vás ako postupovať pri
ochrane práv a na koho sa obrátiť.
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Vybrané základné práva obete: 
• právo byť vypočutý,
• právo, aby sa s Vami zaobchádzalo

s úctou, rešpektom a citlivo,
• právo na odbornú pomoc,
• právo na informácie v zrozumiteľnej

forme,
• právo na odškodnenie.

Prvý kontakt môže 
prebiehať: 
• e-mailom

(npobete@minv.sk),
• poštou,
• osobným stretnutím

v Informačnej kancelárii
pre obete,

• prípadne telefonicky počas
úradných hodín.

O PREVENCIA

KRIMINALITY 


