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OBETE MAJÚ PRÁVO NA OCHRANU A POMOC!

ZÁKONY NA OCHRANU PRED NÁSILÍM V RAKÚSKU
1. mája 1997 vošiel v Rakúsku do platnosti spolkový zákon na ochranu pred
násilím v rodine. Po viacerých zmenách zaznamenal „Druhý zákon proti násiliu“
(2009) ïalšie úpravy v záujme ochrany a podpory obetí. Zatia¾ posledná
novelizácia vstúpila do platnosti na jeseò 2013 a ustanovila opatrenia na
rozšírenie ochrany detí zasiahnutých násilím. Zákony sa týkajú policajnej a
obèianskoprávnej ochrany, opatrení trestného práva, ako aj práv obete. Právo
na ochranu pred násilím sa vzahuje na kadú osobu, ktorá sa zdruje v
Rakúsku, bez oh¾adu na jej pôvod a štátnu príslušnos.

POLICAJNÁ OCHRANA PRED NÁSILÍM
ZÁKAZ VSTUPU POD¼A § 38a POLICAJNÉHO ZÁKONA

Ak vy sama alebo vaše diea zaívate vo svojom prostredí fyzické, psychické èi
sexuálne násilie alebo opakované prenasledovanie a obaovanie (stalking),
obráte sa na zariadenie poskytujúce pomoc (pozri Adresár pomáhajúcich
zariadení v Rakúsku, s. 12–13).
Ak vám hrozí bezprostredné násilie, volajte políciu 133 alebo 112.
Núdzové volanie sa dá uskutoèni z mobilu aj vtedy, keï u nemáte kredit.
Povinnosou polície je pri kadom prejave násilia rýchlo zasiahnu. Má za úlohu
okamite vykáza násilníka z bytu/domu, aby obe mohla osta v byte/dome a
by tam v bezpeèí.
NA KOHO SA VZÞAHUJE OCHRANA PROSTREDNÍCTVOM ZÁKAZU VSTUPU?

Kadá osoba má právo na ivot bez násilia vo svojom obydlí a právo na
zákonnú ochranu.
NA AKO DLHO PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU?

Zákaz vstupu platí 2 týdne, keï po uplynutí tejto lehoty potrebujete ïalej
ochranu, môete si poda iados o predbené opatrenie na obvodnom súde
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pod¾a miesta bydliska. Tým sa zákaz vstupu predåi na 4 týdne. Následne
môete získa dlhodobejšiu ochranu prostredníctvom predbeného opatrenia
(pozri odsek o predbenom opatrení).
AKÚ ÚLOHU HRÁ PRI ZÁKAZE VSTUPU VLASTNÍCKY VZÞAH K BYTU/DOMU?

iadnu, nie je dôleité, komu byt alebo dom patrí. Polícia môe vykáza
kadého èloveka, ktorý ohrozuje svoje okolie–aj vlastníka.
NA KTORÉ OBLASTI SA VZÞAHUJE ZÁKAZ VSTUPU?

Vzahuje sa na byt, dom, ako aj na bezprostredné okolie obydlia. Jeho rozsah
urèí polícia pre kadý prípad násilia osobitne a oznámi ho násilníkovi.
OCHRANA DETÍ A MLÁDEE

Ak ide o ohrozenie detí mladších ako 14 rokov, môe sa zákaz vstupu
vzahova aj na školy a iné inštitucionálne zariadenia zabezpeèujúce
starostlivos o deti. Násilník musí zachováva pädesiatmetrový odstup od
uvedených zariadení. Polícia informuje vedenie materskej školy, školy resp.
školskej druiny o vydaní zákazu vstupu.
ODOBRATIE K¼ÚÈOV

Polícia musí osobe, ktorá ohrozuje svoje okolie, okamite odobra všetky k¾úèe
od bytu/domu. Keï sa podá iados o predbené opatrenie, polícia odovzdá
k¾úèe príslušnému obvodnému súdu.
ÈO SI MÔE VYKÁZANÁ OSOBA VZIAÞ SO SEBOU?

Môe si vzia osobné predmety, ktoré nevyhnutne potrebuje (napr. obleèenie,
osobné doklady).
ÈO SA STANE, KEÏ NÁSILNÍK NECHCE DOBROVO¼NE ODISÞ?

V takom prípade môe polícia poui donucovacie prostriedky.
MÔE SA VYKÁZANÁ OSOBA VRÁTIÞ, KEÏ SA ZASE UPOKOJÍ?

Nie. Pokia¾ trvá zákaz vstupu, nesmie sa vykázaný násilník vráti, porušil by tým
zákon.

HO NEOSPRAVEDLÒUJE
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ÈO SA STANE, KEÏ NÁSILNÍK NEUPOSLÚCHNE ZÁKAZ VSTUPU?

Keï násilník napriek zákazu príde k bytu/domu alebo sa pohybuje v okolí,
volajte okamite políciu. Kadé porušenie zákazu vstupu sa trestá pokutou a
do výšky 500 E, pri opakovanom porušení zákazu môe by násilník vzatý do
väzby.
MONO ZRUŠIÞ POLICAJNÝ ZÁKAZ VSTUPU PRED UPLYNUTÍM 2
TÝDÒOV?

Zákaz vstupu môe ukonèi len policajný orgán. Stáva sa to však len zriedkavo.
V prípade zrušenia zákazu, musí polícia okamite informova obe.
KONTROLUJE SA, ÈI NÁSILNÍK DODRIAVA ZÁKAZ VSTUPU?

Áno, polícia to skontroluje najmenej jedenkrát.
VIAE SA ZÁKAZ VSTUPU NA ZÁSAH POLÍCIE NA MIESTE?

Nie, toto opatrenie mono uplatni aj vtedy, keï sa obe obráti na políciu po
napadnutí a má obavy, e môe znova dôjs k násiliu.
POVINNOSÞ INFORMOVAÞ A PROTOKOLOVAÞ

Polícia je povinná da obeti informaèný leták, ktorý informuje o monosti poda
iados o predbené opatrenie.
Aj násilník dostane informaèný leták, ktorý obsahuje upozornenie, e
nerešpektovanie zákazu vstupu je trestný èin, ako aj informáciu o monostiach
ubytovania. Polícia je povinná pri kadom zásahu presne zdokumentova a
zaprotokolova kadý prípad násilia v rodine a predloi správu súdu, ak o òu
súd poiada.
BEZPLATNÉ PORADENSTVO A SPREVÁDZANIE PROSTREDNÍCTVOM
INTERVENÈNÉHO CENTRA A CENTRA OCHRANY PRED NÁSILÍM

V prípade rozhodnutia zákaze vstupu pre násilníka s vami nadviae kontakt
pracovníèka intervenèného centra alebo centra ochrany pred násilím vo vašej
spolkovej krajine. Tieto zariadenia poskytujú bezplatné poradenstvo a
sprevádzanie.
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DLHODOBÁ OCHRANA PROSTREDNÍCTVOM
PREDBENÉHO OPATRENIA (§ 382B A E
EXEKUÈNÉHO PORIADKU)
DÔLEITÉ! Policajný zákaz vstupu trvá 2 týdne. Keï chcete túto ochranu
predåi, musíte

si

poèas

týchto

2

týdòov

poda

iados

o

obèianskoprávne predbené opatrenie. iados môete poda aj bez
predchádzajúceho policajného zásahu.
Je dôleité, aby ste sa pred podaním iadosti o predbené opatrenie
poradili s pracovníèkami intervenèného centra alebo centra ochrany pred
násilím. Tieto zariadenia poskytujú poradenstvo, pomáhajú pri podaní
iadosti a sprevádzajú vás k súdu (v úlohe „osoby, ktorej dôverujete“).
Podporu vám môu poskytnú aj bezpeèné enské domy alebo
poradenské centrá pre eny.
KDE A AKO MONO POIADAÞ O PREDBENÉ OPATRENIE?

O predbené opatrenie treba poiada na obvodnom súde pod¾a miesta
bydliska: písomne alebo poèas pracovných dní aj ústne. V naliehavých
prípadoch je súd povinný iados prevzia aj mimo pracovných dní.
V AKÝCH PRÍPADOCH MONO IADAÞ O PREDBENÉ OPATRENIE?

V prípadoch, keï dochádza k fyzickému násiliu alebo sa násilník vyhráa
fyzickým násilím, a preto je spoluitie alebo stretávanie sa s touto osobou
neprijate¾né. O predbené opatrenie mono iada aj v prípade psychického
násilia, ktoré znaène ohrozuje psychické zdravie.
KTO MÁ PRÁVO NA OCHRANU PROSTREDNÍCTVOM PREDBENÉHO
OPATRENIA

Všetky osoby, ktoré vo svojom ivotnom priestore alebo v osobnom okruhu trpia
násilím, napr. zo strany manela, ivotného druha, bývalého partnera, priate¾a
alebo bývalého priate¾a, otca èi zo strany inej osoby. Rodinný vzah
s násilníkom nie je podmienkou.

HO NEOSPRAVEDLÒUJE
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OCHRANA DETÍ A MLÁDEE

Zákony samozrejme ochraòujú aj deti a mláde, a to jednak, keï sú priamo
týrané, ale aj vtedy, keï ich násilie zasahuje „nepriamo“, napr. keï zaívajú
násilie voèi matke (t.j. keï ide o psychické násilie). V takom prípade môe o
predbené opatrenie poiada matka ako zákonná zástupkyòa. Aj sociálne
oddelenie ochrany detí môe poda takúto iados, aby sa zabezpeèilo právo
obete osta doma.
NA KTORÉ OBLASTI SA MÔE VZÞAHOVAÞ IADOSÞ O PREDBENÉ
OPATRENIE?

Ochrana sa vzahuje na viaceré oblasti:
1. Ochrana v obydlí, pod¾a exekuèného priadku (§ 382b Exekuèného
poriadku)
V prípade, e sa vo vašom obydlí voèi vám dopúša násilia osoba, s ktorou
bývate (napr. manel, druh, otec, spolubývajúci,.....), môete na obvodnom súde
poda iados, aby násilná osoba musela opusti byt alebo dom a aby sa
nesmela vráti do okolia bydliska.
Hrajú nejakú úlohu vlastnícke alebo nájomné vzahy k bytu èi domu?
Nie, vlastnícke vzahy nehrajú pri predbenom opatrení iadnu úlohu,
rozhoduje iba skutoènos, e zo strany danej osoby dochádza k násiliu. Osobu,
ktorá sa dopúša násilia, mono vykáza aj vtedy, keï ide o majite¾a bytu èi
domu.
Ako dlho trvá vykázanie z bytu/domu a okolia?
Predbené opatrenie na ochranu pred násilím môe súd stanovi a na 6
mesiacov. Ak sa v priebehu týchto 6 mesiacov podá návrh na rozvod alebo iné
konanie, napr. na rozhodnutie o oprávnení pouíva byt/dom, predbené
opatrenie platí a do rozhodnutia v tomto konaní.
2. Všeobecná ochrana pred násilím (pod¾a § 328e Exekuèného
poriadku)
Súèasne s ochranou v mieste bydliska mono poiada aj o to, aby sa násilník
nesmel zdriava na urèitých miestach (napr. pracovisko obete, škola, škôlka) a
aby sa nesmel pokúša o akýko¾vek kontakt (osobný, telefonický, e-mailový).
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Predbené opatrenie na ochranu pred násilím na urèitých miestach alebo na
zákaz kontaktu mono iada aj nezávisle od predbeného opatrenia na
ochranu v mieste bydliska, aj keï násilník a obete nebývajú spolu.
Ako dlho platí toto predbené opatrenie?
Predbené opatrenie na ochranu pred násilím na urèitých miestach mono
uloi na dobu jedného roka. Ak násilie trvá ešte aj potom, mono poiada o
predåenie.
AKO TREBA SKUTOÈNOS, E DOCHÁDZA K NÁSILIU, DOKÁZA?

Skutoènos, e dochádza k násiliu (fyzickému násiliu, vyhráaniu sa násilím
alebo psychickému násiliu, ktoré znaène ovplyvòuje zdravie), treba súdu
doloi napr. výpoveïou obete, policajnými správami, svedeckými výpoveïami,
lekárskymi správami, lekárskymi potvrdeniami, fotografiami, súdnoznaleckým
nálezom, psychologickou správou, správami terapeutky èi terapeuta a
pracovníèok pomáhajúcich inštitúcií a pod.
Policajnú správu si súd vypýta priamo.
AKO RÝCHLO SÚD ROZHODNE O IADOSTI?

Súd má o iadosti rozhodnú pod¾a monosti èo najrýchlejšie. Ak bol vydaný
policajný zákaz vstupu, tak v prípade, e sa poèas prvých 2 týdòov poiada o
predbené opatrenie pod¾a § 382b, platí tento zákaz 4 týdne. Súd má
rozhodnú poèas týchto 4 týdòov, aby sa ochrana neprerušila.
MUSÍ BYÞ PRI IADOSTI O PREDBENÉ OPATRENIE VYPOÈUTÝ NÁSILNÍK?

Nie, predbené opatrenie mono vyda aj bez vypoèutia násilníka, pretoe ide o
predbené ochranné opatrenie. V prípade riadneho konania však súdy dávajú
násilníkovi príleitos vypoveda.
Dôleité! Aby bolo predbené opatrenie okamite úèinné a vykonate¾né,
musíte o to poiada, rovnako treba poiada o informáciu, kedy zaène
by úèinné, ako aj o to, aby vykonaním opatrenia bola poverená polícia.

HO NEOSPRAVEDLÒUJE

6

OBETE MAJÚ PRÁVO NA OCHRANU A POMOC!

AKO PREBIEHA VÝKON PREDBENÉHO OPATRENIA?

Keï súd rozhodne o predbenom opatrení, musia vás ako iadate¾ku
upovedomi, kedy dôjde k výkonu rozhodnutia. Ak sa predbené opatrenie týka
vykázania násilníka z bytu/domu, môete sa rozhodnú, èi pri tom chcete by,
alebo nie. Výkon realizuje súdny vykonávate¾. V naliehavom alebo
nebezpeènom prípade môe súd poiada políciu, aby vykonala súdne
rozhodnutie, vtedy sa súdne vykázanie z bytu/domu uskutoèní za asistencie
polície.
AKO PREBIEHA VÝKON ROZHODNUTIA?

Súdny vykonávate¾, príp. polícia doruèí rozhodnutie súdu násilníkovi a vyzve ho,
aby okamite opustil byt/dom. Násilník musí odovzda všetky k¾úèe od
bytu/domu – budú uloené na súde. Ak bol násilník u predtým vykázaný
políciou, bude mu predbené opatrenie doruèené na adresu, ktorú uviedol
polícii. Ak neoznámil iadnu adresu, tak sa predbené opatrenie povauje za
doruèené a platné od okamihu jeho uloenia na súde.
ÈO SI MÔE VYKÁZANÁ OSOBA VZIAÞ SO SEBOU?

Násilník má právo vzia si so sebou, resp. vyzdvihnú si svoje osobné veci, napr.
osobné doklady, obleèenie, pracovné prostriedky a potreby. Veci, ktoré sú
súèasou domácnosti, ako aj úspory a cennosti, si vzia nesmie. O rozdelení
týchto vecí rozhodne v prípade sporu obèiansky súd.
ÈO MÔEM UROBIÞ, KEÏ SA NÁSILNÍK NEPODRIADI PREDBENÉMU
OPATRENIU?

V prípade, e sa násilník nepodriadi predbenému opatreniu, treba okamite
upovedomi políciu. Polícia musí zabezpeèi, aby násilník opustil miesta, na
ktorých sa nesme zdriava. Polícia môe poui aj donucovacie prostriedky.
Nerešpektovanie predbeného opatrenia je administratívny priestupok a
postihuje sa peòanou pokutou do výšky 500 E, v prípade, e násilník nemôe
pokutu zaplati, potrestá sa odòatím slobody v trvaní do dvoch týdòov. Po
zásahu je polícia povinná posla správu o priestupku súdu.
Kadé porušenie predbeného opatrenia musíte okamite nahlási súdu a
poiada, aby násilníkovi bola uloená pokuta (pomôu vám pri tom krízové
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strediská a centrá na ochranu pred násilím). Keby sa porušenie predbeného
opatrenia opakovalo, môe súd na násilníka uvali aj väzbu.
NÁKLADY, TROVY, PROCESNÁ POMOC

Ak máte nízky príjem, môete na súde poiada o procesnú pomoc. Súd vám
poskytne príslušný formulár. Procesná pomoc obsahuje: odpustenie súdnych
poplatkov, pridelenie advokátky èi advokáta alebo prevzatie nákladov na
tlmoèenie (pre enu, ktorá sa stala obeou násilia, sa súd má snai objedna
tlmoèníèku). Od 1. júna 2009 má obe okrem práva na psychologickú pomoc aj
právo na psychosociálnu asistenciu poèas obèianskoprávneho súdneho
konania (pozri odsek o práve na sprevádzanie pri procese).

NÁSILNÉ ÈINY V TRESTNOM PRÁVE
Rakúske trestné právo povauje za trestné viaceré násilné èiny, napr.:

– ublíenie na zdraví a aké ublíenie na zdraví (§ 83a § 84 Trestného
zákona)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

úmyselné aké ublíenie na zdraví (§ 87)
obmedzovanie slobody (§ 99)
obchodovanie s ¾uïmi (§ 104a)
nátlak a hrubý nátlak (§ 105a § 106)
nebezpeèné vyhráanie (§ 107)
nebezpeèné prenasledovanie (stalking) (§ 107a)
pokraèujúce násilie (§ 107b)
znásilnenie (§ 201)
sexuálny nátlak (§ 202)
aké sexuálne zneuitie a sexuálne zneuitie mladistvých (§ 206a § 207)

Všetky násilné trestné èiny sú tzv. oficiálne trestné èiny, èo znamená, e ich
aluje a stíha štát, hneï ako sa o nich dozvie polícia alebo súd. Súhlas obete
nie je potrebný.
1. júna 2009 vstúpil v Rakúsku do platnosti nový trestný èin „pokraèujúce
násilie“ (§ 107b Trestného zákona). Opakované násilie voèi jednej osobe je
trestné a trestá sa vyššou sadzbou ne jednotlivé násilné èiny.

HO NEOSPRAVEDLÒUJE
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OCHRANA VOÈI NEBEZPEÈNÉMU
PRENASLEDOVANIU (STALKINGU)
Stalking je od 1. júla 2006 v Rakúsku súèasou trestného èinu „nebezpeèné
prenasledovanie“ (§ 107a Trestného zákona)
ÈO JE TO STALKING?

K stalkingu dochádza vtedy, keï jedna osoba v dlhšom èasovom rámci
nebezpeène prenasleduje inú osobu proti jej vôli a neprijate¾ne tým ovplyvní
ivot

prenasledovanej

osoby.

K

tomu

patrí

napríklad

opakované

prenasledovanie, obaovanie telefonátmi, prostredníctvom e-mailu alebo iným
spôsobom. Trestné je aj objednávanie sluieb èi tovarov s pouitím údajov inej
osoby alebo poiadanie tretej osoby o nadviazanie kontaktu.
AKO SA MÔEM BRÁNIÞ PROTI STALKINGU?

V kadom prípade sa obráte na políciu a podajte trestné oznámenie. V
akútnom prípade okamite volajte políciu. Táto môe proti prenasledovate¾ovi
poui zákaz vstupu (§ 38a Policajného zákona).
PREDBENÉ OPATRENIE PROTI STALKINGU (POD¼A § 382G EXEKUÈNÉHO
PORIADKU)

Na okamitú ochranu pred stalkingom môete poiada aj o predbené
opatrenie. iados sa podáva na obvodnom súde pod¾a bydliska obete
stalkingu. Poiada mono o tieto opatrenia:

–
–
–
–
–
–

zákaz osobného kontaktu a prenasledovania,
zákaz listového, telefónneho kontaktu alebo iných kontaktov,
zákaz pobytu na urèitých miestach,
zákaz poskytovania a rozširovania osobných údajov a fotografií,
zákaz objednávania tovaru a sluieb s pouitím osobných údajov obete,
zákaz poiada tretiu osobu o nadviazanie kontaktu s obeou.

Predbené opatrenie proti stalkingu môe vykona polícia, treba však o to
vyslovene poiada. V prípade porušenia zákazu uvedeného v predbenom
opatrení okamite upovedomte políciu a na súde podajte iados o uloenie
pokuty prenasledovate¾ovi.
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PRÁVA OBETE
Obe má v trestnom konaní urèité práva, ktoré stanovuje Trestný poriadok
(Trestný poriadok, èas 4, § 65–73).
K tomu patrí napríklad právo na:

–
–
–
–
–
–
–

informácie o konaní,
informáciu o prepustení násilníka z vyšetrovacej väzby,
nahliadanie do spisov,
šetrné vypoèúvanie a rešpektujúce správanie,
úèas a spolupôsobenie v konaní,
náhradu škody a bolestné,
sprevádzanie pri procese (pozri odsek o práve na sprevádzanie pri procese).

Právo na šetrné vyšetrovanie garantuje, e obe nebude musie vypoveda v
prítomnosti páchate¾a. Toto právo umoòuje, aby obe vypovedala v
samostatnej miestnosti a aby sa jej výpoveï na videu prenášala do súdnej
siene. Deti musia by vdy vypoèúvané šetrne a prostredníctvom znalca èi
znalkyne. Na šetrné vypoèúvanie majú právo aj osoby, u ktorých došlo v
dôsledku násilia k narušeniu sexuálnej integrity. O tento spôsob vypoèúvania
môu poiada aj všetky ostatné obete násilia. Aby bola obe ušetrená èasto
ve¾mi zaaujúcej výpovede v hlavnom pojednávaní, mono tie poiada o to,
aby ju vypoèuli u pred týmto pojednávaním (konfrontaèný výsluch).
Od 1. júna 2009 majú obete násilia za istých okolností právo na šetrné
vypoèúvanie. Ïalej majú právo na utajenie svojej adresy pred násilníkom.
PRÁVO NA SPREVÁDZANIE PRI PROCESE (POD¼A § 66 TRESTNÉHO
PORIADKU A § 73B OBÈIANSKEHO PORIADKU)

Obete násilia majú v záujme ochrany svojich práv nárok na bezplatné
psychosociálne a právne sprevádzanie pri trestnoprávnom procese.
AKO MÔEM POIADAÞ O SPREVÁDZANIE PRI PROCESE?

Poskytnutie sprevádzania prebieha rýchlo a nebyrokraticky. Spolkové
ministerstvo spravodlivosti poverilo zariadenia na ochranu obetí v kadej
spolkovej krajine, aby poskytovali sprevádzanie pri procese. Ako osoba
postihnutá násilím sa môete obráti na jedno z týchto zariadení, kde vám
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zabezpeèia sprevádzanie pri procese. Krízové centrá a centrá na ochranu pred
násilím ponúkajú sprevádzanie pri procese v kadej spolkovej krajine (pozri
Adresár pomáhajúcich zariadení v Rakúsku, s. 12–13).
ÈOHO SA TÝKA SPREVÁDZANIE PRI PROCESE?

Psychosociálne sprevádzanie pri procese sa týka napr. sprevádzania na políciu
pri podaní trestného oznámenia, informácie o príprave na trestné konanie,
sprevádzania na výsluch a na hlavné pojednávanie.
Právne sprevádzanie pri procese obsahuje advokátske zastupovanie v
trestnom konaní v záujme ochrany všetkých práv a nárokov obetí.
Od 1. júna 2009 môu obete, ktorým bolo v trestnom konaní poskytnuté
psychosociálne sprevádzanie pri procese, iada o sprevádzanie aj v
obèianskom konaní za predpokladu, e toto obèianske konanie má priamu
súvislos s trestným konaním (napr. rozvod, pojednávanie o udelení
predbeného opatrenia na zverenie detí do starostlivosti). V obèianskom konaní
nie je nárok na bezplatné právne sprevádzanie pri procese. O pridelenie
advokáta èi advokátky však mono poiada v rámci procesnej pomoci.
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ADRESÁR POMÁHAJÚCICH ZARIADENÍ V RAKÚSKU
ENSKÁ LINKA POMOCI 0800/222 555, bezplatne a non stop
INTERVENÈNÉ CENTRÁ A CENTRÁ OCHRANY PRED NÁSILÍM
BURGENLAND

03352 / 314 20

KÄRNTEN

0463 / 590 290

NÖ/St. Pölten

02742 / 319 66

NÖ/Wr. Neustadt

02622 / 243 00

NÖ/Zwettl

02822 / 530 03

NÖ/Amstetten

02742 / 31 966

OBERÖSTERREICH

0732 / 607 760

SALZBURG

0662 / 870 100

STEIERMARK

0316 / 774 199

TIROL

0512 / 571 313

VORARLBERG

0517 / 55 535

WIEN

01 / 585 32 88

INTERVENÈNÉ CENTRÁ PRE OBETE OBCHODOVANIA SO ENAMI
LEFÖ-IBF

01 / 796 92 98

BEZPEÈNÉ ENSKÉ DOMY
AMSTETTEN

07472 / 665 00

BURGENLAND

02682 / 612 80

DORNBIRN

0517 / 55 577

GRAZ

0316 / 42 99 00

HALLEIN

06245 / 80 261

INNSBRUCK

0512 / 580 977

INNVIERTEL

07752 / 717 33

KAPFENBERG

03862 / 279 99

KLAGENFURT

0463 / 449 66

KUFSTEIN

05372 / 636 16
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ADRESÁR POMÁHAJÚCICH ZARIADENÍ V RAKÚSKU
BEZPEÈNÉ ENSKÉ DOMY
LIENZ

04852 / 671 93

LINZ

0732 / 606 700

LAVANTTAL

04352 / 369 29

MISTELBACH

02572 / 50 88

MÖDLING

02236 / 465 49

NEUNKIRCHEN

02635 / 689 71

PINZGAU

0664 / 500 68 68

SALZBURG

0662 / 458 458

SPITTAL / DRAU

047 62 / 61 386

STEYR

07252 / 877 00

ST. PÖLTEN

02742 / 366 514

TIROL

0512 / 342 112

VILLACH

04242 / 31 0 31

VÖCKLABRUCK

07672 / 22 7 22

WELS

07242 / 678 51

WIEN enský dom – núdzové volanie 05 77 22
WR. NEUSTADT

02622 / 88066

PORADENSKÉ MIESTA ZAMERANÉ NA NÁSILIE V RODINE
KAPFENBERG

03862 / 279 99

ST. PÖLTEN

02742 / 366 514

VÖCKLABRUCK

07672 / 227 22

WELS

07242 / 452 93

WIEN

01 / 512 38 39

WR. NEUSTADT

02622 / 825 96
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POZOR! DBAJTE NA SVOJU BEZPEÈNOSÞ
Zákaz vstupu a predbené opatrenie ponúkajú ochranu a dávajú obetiam
monos osta v ich obvyklom prostredí. Tieto opatrenia však
neposkytujú stopercentnú ochranu pred násilím. V nebezpeèných
situáciách odporúèame, aby ste spolu s demi opustili byt/dom a
vyh¾adali bezpeèné bývanie, napr. bezpeèný enský dom, aj keï bol
násilník vykázaný.
V období rozchodu a rozvodu nebezpeèenstvo násilia stúpa. Ohrozenie
zo strany násilníka zvyšujú aj ïalšie faktory: opakovanie násilia, drba
zbraní, nebezpeèné vyhráanie, závislos na alkohole alebo drogách,
chorobná iarlivos a vnímanie eny ako vlastníctva, vyhranené
predstavy o manelstve, všeobecná agresivita, strata zamestnania,
násilné správanie voèi deom, najmä voèi nevlastným deom.
DÔLEITÉ preto je, aby ste dbali na svoje bezpeèie najmä vtedy, keï
plánujete rozchod. Rozhodne by ste mali vyui odbornú pomoc a
vytvori si podpornú sie (adresy zariadení, kde vám môu pomôc,
nájdete na s. 12–13).

ENSKÁ LINKA POMOCI
0800 / 222 555 BEZPLATNE
A
N O N
S T O P
P O L I C A J N Á N Ú D Z OV Á
LINKA 133 ALEBO 112

