
سالم
 SalamSK

 "Stalo sa to v Petržalke v Lidli. Mužma napadol a chcel mi strhnúťhidžáb, ale neuspel.Nikto mi nepomohol. Ja som kričala,
že moje dieťa spí, potom ma pustil a ja som ušla."

"Útok bol verbálny a bolo to po
nejakom teroristickom čine vo

svete. Po každom jednom
teroristickom čine nás všetci

hádžu do jedného vreca."
"Vo vlaku nás napadla

skupina skinhedov. Museli

sme utiecť."

Išlo o útok z dôvodu Vašej skutočnej alebo domnelej príslušnosti
k určitej rase, národnosti, etnickej skupine, pôvodu, farby pleti,

sexuálnej orientácie, pohlavia, politickej príslušnosti alebo
náboženstva?

 
Ste z inej krajiny a bojíte sa o svoj pobyt? 

 
Máte strach útok nahlásiť? 

 
Neviete na koho sa obrátiť? 

 

Zažili ste slovný, fyzický alebo iný útok,
ktorý bol motivovaný nenávisťou alebo
predsudkami páchateľa či páchateľky?

PORADÍME VÁM ZADARMO

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
PRE ĽUDÍ, KTORÍ ZAŽILI

NENÁVISTNÉ TRESTNÉ ČINY

Projekt SalamSK je financovaný Európskou úniou v rámci
programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020).
Podpora Európskej únie na výrobu tohto letáku
nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory
autorov, a Európska únia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.



informácie o Vašich právach a existujúcich podporných
službách,

 
pomoc pri zorientovaní sa v možných právnych riešeniach
Vašej situácie, vrátane pobytových a azylových predpisov, 

 
vysvetlenie priebehu trestného konania,

 
právne zastupovanie v  trestnom konaní a/alebo konaní

o náhradu škody.
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V PRÁVNEJ PORADNI POSKYTUJEME:

NÁJDETE NÁS:

Bratislava
Račianska 80

831 02 Bratislava

+421(0)918 366 968

Právnu konzultáciu v kancelárii si vopred dohodnite
telefonicky, alebo emailom.

Hovoríme po slovensky aj po anglicky.  V prípade ak potrebujete tlmočenie
z iného jazyka,  dajte nám o tom vopred vedieť. 

hrl@hrl.sk

www.hrl.sk

Liga za ľudské práva

humanrightsleague

Osobne vždy v pondelky 8:30 - 17:30 

(budova Novej Cvernovky, časť "internát")

Viac informácií o vašich možnostiach nájdete vo videu tu:

Stačí naskenovať QR kód


