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Od januára 2021 realizuje Liga za ľudské
práva, v spolupráci s Islamskou nadáciou na
Slovensku projekt SalamSK - Bojujeme proti
islamofóbii a podporujeme obete
nenávistných trestných činov na Slovensku.
Projekt je zameraný na potláčanie
islamofóbie na Slovensku, zvyšovanie
informovanosti verejnosti a podporovanie
obetí nenávistných trestných činov. 

Hlavným cieľom projektu je boj proti rasizmu
a xenofóbii namierenej proti moslimom ako
aj utečencom a migrantom žijúcim na
Slovensku. 

Vypracovali sme analýzu - zhodnotenie
aktuálneho stavu ochrany obetí
nenávistných trestných činov na Slovensku z
radov cudzincov a utečencov, ktorú v celom
znení nájdete na www.hrl.sk 

Špecifickými cieľmi sú:
1) zhodnotenie aktuálneho stavu ochrany
obetí nenávistných trestných činov na
Slovensku a navrhnutie vhodných
odporúčaní pre zlepšenie systému ich
ochrany; 
2) analýza prezentovania islamu a
moslimov slovenskými médiami,
identifikácia negatívnych stereotypov a
predsudkov a ich porovnanie s reálnymi 
 faktami; 
3) poskytnutie právnej pomoci obetiam
nenávistných trestných činov a posilnenie
postavenia členov a členiek komunít
moslimov, utečencov a migrantov; 
4) osveta vo vzťahu k verejným autoritám
a vzdelávanie študentov Akadémie
Policajného zboru v Bratislave; 
5) scitlivovanie verejnosti v danej téme.

1.Viac informácií o projekte a projektových aktivitách nájdete na: https://www.hrl.sk/sk/co-
robime/projekty/aktualne-projekty/salamsk-bojujeme-proti-islamofobii-a-podporujeme-obete-nenavistnych-
trestnych-cinov-na-slovensku. 

Utečenci a migranti ako obete nenávistných
trestných činov - prevencia, pomoc a ochrana

 
Právna analýza a zistenia z mapovania situácie v teréne

 

O PROJEKTE SALAMSK



     V roku 2015 sme boli svedkami väčšieho
príchodu utečencov, najmä zo Sýrie, do
Európy. Fotky migrantov prichádzajúcich
pešo alebo po mori zaplavili média. Čoskoro
sa migračná otázka stala významnou
témou politického diskurzu. Niektorí politici
vyslovene „strašili“ záplavou utečencov
mieriacich do našej krajiny. Hoaxy a
nenávistné komentáre sa rozšírili na
sociálnych sieťach. Úmerne tomu vzrástli aj
predsudky, xenofóbia a intolerancia voči
utečencom a migrantom, najmä voči
moslimom.

Majoritná populácia je často náchylná
preberať radikálne názory z negatívnych
správ, ktoré sú však často nepodložené a
skreslené. Absencia osobnej skúsenosti
spolu s preberanými stereotypmi posilňujú
predpojaté názory ohľadne minorít. 

Došlo k verbálnym útokom v metre, vo vlaku a v reštaurácii, kde som bol
považovaný za utečenca a hrozila aj fyzická konfrontácia. Okolie sa

tvárilo, že to nevidí. Nakoniec som napätie zmiernil sám slovnou
argumentáciou a odhalením, že nie som cudzinec, ale miestny. Pred
deviatimi rokmi som bol fyzicky napadnutý 6 skínmi z dôvodu farby

pleti.

- Respondent výskumu 

SalamSK - Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme
obete nenávistných trestných činov na Slovensku

 

     Zvýšená úroveň intolerancie ovplyvňuje
životy utečencov a migrantov na Slovensku
a predstavuje pre nich ohrozenie ich
bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o tých, ktorí
sú zraniteľní a ľahko identifikovateľní medzi
majoritným obyvateľstvom, napr. moslimky
nosiace šatku „hidžáb“.

To všetko vytvára „živnú pôdu“ pre
nenávistne motivované trestné činy.
Nenávistne motivovaný trestný čin je len
jeden z prejavov islamofóbie, avšak
moslimovia čelia pravidelne aj jej ďalším
prejavom: diskriminácia, intolerancia a
rôzne formy verbálnych nenávistných
prejavov (tzv. hate speech), ktoré
nevyhnutne nie sú kvalifikované ako trestný
čin . Moslimovia, ako aj ďalší migranti, často
čelia predsudkom v ich každodennom
živote. 

SKÚSENOSTI MOSLIMOV A MOSLIMIEK S NENÁVISŤOU



V rámci projektu SalamSK, Islamská nadácia
na Slovensku zisťuje skúsenosti moslimov a
moslimiek, ako aj cudzincov a cudziniek,
žijúcich na Slovensku, s nenávistnými
trestnými činmi, diskrimináciou z dôvodu
vierovyznania, farby pleti či pôvodu, a inými
incidentmi motivovanými intoleranciou,
islamofóbiou či xenofóbiou voči cudzincom.
Zbieranie dát prebiehalo od 19. apríla 2021
do 1. augusta 2021 prostredníctvom
dotazníka „Mapovanie nenávisti a
islamofóbie v slovenskej spoločnosti“ cez
Survio, posilnené intenzívnym osobným
kontaktom a rozhovormi s respondentmi.

Áno
59%

Nie
41%

Verbálny útok
45.9%

Nenávistné pokriky
24.5%

Odmietanie komunikácie
17%

Obťažovanie
12.6%

Boli ste obeťou nenávistného trestného
činu, šikany, zastrašovania či diskriminácie
pre svoj pôvod alebo náboženstvo?

Aký typ nenávistného trestného činu ste zažili?

     Zo zistení analýzy a mapovania aktuálnej
situácie v teréne jednoznačne vyplýva, že
akútnym problémom je pretrvávajúce
nenahlasovanie trestných činov z nenávisti. 

Z dotazníkov v rámci mapovania situácie v
teréne tiež vyplynulo, že prevažná väčšina 
 respondentov a respondentiek boli v
posledných rokoch obeťou (59,1 %) alebo
svedkom (55,9 %) nenávistného trestného
činu, šikany, zastrašovania či diskriminácie

namierenej voči moslimom, utečencom či
cudzincom. Avšak, iba 10,4 % z nich nahlásilo
uvedený čin na polícii. 50 % respondentov a
respondentiek sa vo výskume vyjadrilo, že
nenávistne motivované skutky, ktorým čelili,
neboli ojedinelé, ale išlo o opakované prípady.

  „Stalo sa to v Petržalke v Lidli. Muž ma
napadol a chcel mi strhnúť hidžáb, ale
neuspel. Nikto mi nepomohol. Ja som
kričala, že moje dieťa spí, potom ma pustil
a ja som ušla," uviedla jedna z
respondentiek výskumu.
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         Nenávistne motivované trestné činy nie
sú nijakým novým trendom. 19,5 %
respondentov a respondentiek sa vyjadrilo,
že k incidentu došlo za posledný mesiac,
23,4 %, že k nemu došlo za posledných 6
mesiacov, rovnako 23,4 %, že k nemu došlo v
období posledného roka a 23,4 % uviedlo, že
sa stali obeťou nenávistného incidentu v
období posledných 5 rokov.

Respondenti vo výpovediach uvádzali
napríklad incidenty vo vlaku, kde jedného z
nich napadla skupinka skinheadov. Iná
respondentka zase spomenula incident v
obchode, kedy neznámy muž označil jej
manžela za teroristu. 

Najčastejšie došlo k incidentom na
verejných miestach, pri interakcii s
neznámymi ľuďmi (53,2 %) alebo online na
internete (37,7 %). No k nenávistným
incidentom dochádzalo aj v školskom
prostredí alebo v kontakte s rovesníkmi, obe
možnosti reportoval zhodný počet
respondentov a respondentiek (24,7 %). Na
pracovisku alebo v škole má s nenávistnými
incidentmi skúsenosť až 22,1 %
respondentiek a respondentov, v rodinnom
prostredí 18,2 % a vo verejnej doprave 16,9 %.
K incidentom dochádza aj pri kontakte s
úradmi (14,3 %) alebo s orgánmi činnými v 

„Pri návšteve lekára, kde lekár nepekné slova
používal a mal predsudky, a namiesto
riešenia zdravotného stavu, riešil môj pôvod a
pracovné činnosti a či ostanem tu alebo sa
vrátim domov," uviedol respondent výskumu.

   Z analýzy vyplýva, že až 62,3 %
respondentov a respondentiek identifikovalo
ako príčinu incidentu skutočnosť, že sú
moslimovia a 31,2 % skutočnosť, že ide o
cudzincov a cudzinky. Iný výzor (23,4 %), iná
farba pleti (22,1 %), cudzokrajné meno (20,8 %)
alebo používanie cudzieho jazyka (20,8 %)
boli ďalšími častými príčinami útokov.

Nie
90%

Áno
10%

Európska komisia proti rasizmu a
intolerancii Rady Európy, Islamská nadácia
na Slovensku a aj samotní respondenti ako
dôvod nenahlasovania uvádzajú najmä
strach a nedôveru pokiaľ ide o prístup a
postup štátnych orgánov, t. j. že tieto budú
skutočne konať v ich prospech a situáciu
riešiť.

Podali ste v súvislosti s nenávistným útokom
trestné oznámenie?

     Iba 22,1 % respondentov a respondentiek
by bolo ochotných riešiť nenávistný skutok
či prípad diskriminácie súdnou cestou a 32,5
% nevie. Tí, ktorí sa vyjadrili záporne (45,5 %),
uviedli ako dôvod najmä prieťahy v konaní,
resp. zdĺhavé súdne konanie, ktoré si
vyžaduje čas a energiu. 

trestnom konaní (11,7 %), ale aj pri uchádzaní
sa o zamestnanie (11,7 %) a tiež pri prijímaní
zdravotných služieb zo strany zdravotníkov
(7,8 %).
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Respondentov a respondentiek, ktorí
skutok na polícii nahlásili, sme sa pýtali na
priebeh a výsledok konania na polícii.
Niektorí z nich povedali, že policajt ich
nebral vážne, smial sa a tvrdil, že to nebol
rasistický útok. Potvrdil to aj iný respondent, 

SalamSK - Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme
obete nenávistných trestných činov na Slovensku

 

Viacerí tiež poukázali na stres súvisiaci s
takýmto konaním a skutočnosť, že konaním
by sa aj tak nič nevyriešilo. Respondenti
dokonca poukazovali na obavy o
bezpečnosť, „pretože ten neznámy človek
by sa tak dostal k mojej adrese a mohol by
sa mi následne vyhrážať alebo niečo urobiť“.

Nahlásením sa nič nezmení
36.7%

Polícia to nebude brať vážne
32.7%

Neviem, na koho sa obrátiť
12.2%

Nemal/a som čas na nahlásenie
7.1%

Pocit hanby a/alebo strachu
6.1%

„V islamofóbnej krajine ísť na políciu a
sťažovať sa na diskrimináciu islamského
vierovyznania mi príde ako nonsens,"
uviedol respondent výskumu. 

Prečo ste trestný čin nenahlásili?

podľa ktorého polícia vec nebrala vážne a
policajti sa postavili na stranu agresora. Ďalší
uviedol, že pred pár rokmi mu niekto podpálil
auto a vyhrážal sa znásilnením, no policajti sa
na veci smiali, agresorov pokutovali vo výške
30 eur a obeti odkázali, aby neprovokovala,
keď nechce, aby jej niekto nadával.

  Obete sa neobracajú ani súd. Jeden
respondent by sa na súd neobrátil, pretože
Slovenská republika je „xenofóbny a rasistický
štát“. V odpovediach rezonovala aj nedôvera
vo vzťahu k súdu, ale aj obavy z časovo,
psychicky a finančne náročného konania.

„Pretože nechcem stratiť svoju budúcnosť v
súdnom konaní. Nemyslím si, že by mi súd
pomohol alebo pomohol nejakému
cudzincovi," povedala respondentka
výskumu. 

Nedostatočná jazyková úroveň
5,2 %
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     Závažným zistením sa javí, že niektorí
ľudia považujú za jednoduchšie „vyhýbať
sa niektorým ľuďom“ než obrátiť sa na súd
či štátne orgány. Je zarážajúce, že
nenávistné incidenty či diskrimináciu,
ktorej musia čeliť, nepovažujú za
dostatočne závažnú na to, aby sa so
žiadosťou o pomoc obrátili na štátne
orgány. V odpovedi na otázku, s ktorými
organizáciami alebo inštitúciami by takéto
niečo v budúcnosti riešili, najviac
respondentov a respondentiek uviedlo
Islamskú nadáciu na Slovensku (50,6 %)
alebo Ligu za ľudské práva (48,1 %). Na
políciu by sa obrátilo 44,2 % respondentov.

„Nemyslím si, že je to až také závažné, aby
sa to muselo riešiť súdne, niekedy sa stačí
vyhýbať určitým ľuďom," uviedol jeden z
respondentov. 

     S problematikou nereportovania priamo
súvisia viaceré identifikované výzvy: ak
trestný čin nie je nahlásený a riadne
vyšetrený, nedochádza k potrestaniu
páchateľov, ktorí môžu v nenávistných
útokoch beztrestne pokračovať; existujúce
štatistiky nemajú relevantnú výpovednú
hodnotu; štát nepozná rozsah problému,
a teda môže dochádzať k podceňovaniu
nebezpečného javu islamofóbie
a xenofóbie voči utečencom a migrantom
a k neprijímaniu potrebných opatrení.

Áno
59%

Neviem/nechcem odpovedať
21%

Nie
20%

Cítite sa na Slovensku bezpečne?

„Tak viete, na Slovensku sa niekedy človek
boji priznať na verejnosti, že je moslim, lebo
automaticky vás škatulkujú, selektujú,
odmietajú..." povedala respondentka
výskumu. 

     Na druhej strane, pozitívne treba
hodnotiť skutočnosť, že zodpovedné
orgány začínajú v posledných rokoch klásť
väčší dôraz na riešenie problémov
trestných činov extrémizmu a
potencionálneho prejavu nenávisti („hate
speech“) na internete, čo má bezpochyby
nepriamy dopad na prevenciu páchania
nenávistných trestných činov  („hate
crime“).

Avšak, ako ukazujú zistenia analýzy,
problémy pri odhaľovaní a vyšetrovaní
nenávistných trestných činov a pri
poskytovaní adekvátnej pomoci ich
obetiam pretrvávajú, a je potrebné sa nimi
intenzívne zaoberať.
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pocity úzkosti a strachu, 
pocity neistoty, 
pocity obmedzenia, 
nerovnocenné pocity v spoločnosti, 
pocity outsiderstva v Slovenskej
majorite, 
pocity psychického nátlaku, 
obavy chodiť do spoločnosti, 
obavy vychádzať von za tmy, 
problémy so žitím plnohodnotného
života,
strach v prejavovaní náboženskej
príslušnosti.

Nenávistné skutky majú priamy dopad
(nielen) na každodenné životy moslimov
žijúcich na území Slovenskej republiky.
Respondenti a respondentky uviedli, že v
dôsledku takýchto skutkov zažívajú: 

„Nemôžem verejne nosiť hidžáb, bojím sa o
seba a svoje deti. Ak ho mám, stále
počúvam narážky, v obchode a pod.,"
povedala jedna z respondentiek výskumu.
Iná respondentka priznala, že má strach
chodiť von večer sama a dokonca nechce
byť v blízkosti tínedžerov. Ďalší respondent
sa zase obáva, že príde o prácu a dôjde ku
zneváženiu jeho osoby. 

Pokiaľ ide o príčiny zvyšovania diskriminácie,
šikany, vyhrážok, zastrašovania, útoku alebo
iných nenávistných skutkov voči osobám s                 

odlišným pôvodom alebo náboženstvom,
tak 69,3 % respondentov a respondentiek
vidí príčinu v mediálnom zobrazovaní
etnicky a nábožensky odlišných skupín, 
 63,8 % v nedostatočných skúsenostiach
Slovákov s  odlišnosťou, 54,3 % v
stereotypoch a predsudkoch verejnosti,
52,8 % vo vyjadreniach verejných
predstaviteľov, 45,7 % ako reflexiu
teroristických útokov vo svete, 49,6 % v
nedostatočných informáciách o etnicky a
nábožensky odlišných skupinách, a 40,9 %
v aktivitách extrémistov a krajnej pravice.

     Až 81,1 % respondentov a respondentiek
výskumu si myslí, že väčšia informovanosť
a lepšia ochrana obetí diskriminácie,
šikany, vyhrážok, zastrašovania, útokov
alebo iných nenávistných skutkov by
prispela k nahlasovaniu takýchto skutkov
orgánom činným v trestnom konaní. 

„Okoloidúci sa pri nadávkach dotyčného
vulgárneho občana tvárili, že tam vlastne
ani nie sú. Nikto situáciu neriešil. Ako keby
to bolo normálne," uviedol respondent
výskumu. Iný respondent si spomenul na
príhodu, keď hľadal dom na prenájom -
majiteľ mu ho na poslednú chvíľu odmietol
prenajať s odôvodnením, že neprenajíma
domy moslimom, Turkom a Arabom. Medzi
respondentmi sa objavili aj takí, ktorí mali
skúsenosť s pľutím na známych-moslimov.
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 Vo vzťahu k médiám preto odporúčame
vyhýbanie sa stereotypom a
zovšeobecňovaniu pri reportovaní
o utečencoch, migrantoch a moslimoch v
médiách. V Lige za ľudské práva sa
dlhodobo venujeme problematike
korektného prezentovania migrácie
v médiách, čím sa snažíme pozitívne
prispievať k zodpovednému formovaniu
verejnej mienky. Opakovane preto dávame
do pozornosti, ako inšpiráciu, etické
odporúčania pre novinárov pri písaní o
migrácii, a vyzývame média, aby poskytovali
objektívne a vyvážené informácie o migrácii,
utečencoch, moslimoch a islame.

Dostatočný priestor by mal byť poskytnutý
odborníkom a odborníčkam na islam,
islamizmus a radikalizáciu, osobám, ktoré
reprezentujú moslimov a moslimky na
Slovensku zohľadňujúc diverzitu ich
názorov a dôraz by mal byť kladený aj na
prezentovanie pozitívnych príbehov
týkajúcich sa migrácie a utečenectva. 

Pozitívny prínos, pokiaľ ide o prevenciu
nenávistných prejavov v spoločnosti, môže
určite priniesť aj realizácia viacerých úloh,
ktoré zakotvila Koncepcia boja proti
radikalizácii a extrémizmu do roku 2024.

Jej cieľom je okrem iného vytváranie
silného demokratického a politického
prostredia odmietajúceho predovšetkým
prejavy extrémizmu a nenávisti založených
na národnostnej, rasovej, etnickej,
náboženskej alebo inej neznášanlivosti. 

Jej cieľom je okrem iného vytváranie
silného demokratického a politického
prostredia odmietajúceho predovšetkým
prejavy extrémizmu a nenávisti založených
na národnostnej, rasovej, etnickej,
náboženskej alebo inej neznášanlivosti. 

Na základe zistení vyplývajúcich z analýzy
prinášame niekoľko návrhov opatrení pre
zlepšenie informovanosti, podpory a
ochrany obetí nenávistných trestných
činov, osobitne pokiaľ ide o utečencov,
migrantov a moslimov. Nenávistne
motivované trestné činy majú totiž priamy
dopad na život a fungovanie utečencov,
migrantov a moslimov na území Slovenskej
republiky.

ODPORÚČANIA
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Odporúčania:

1) V súlade s odporúčaním Európskej
komisie proti rasizmu a intolerancii Rady
Európy navrhujeme prijatie širokej definície
rasistického, homofóbneho a transfóbneho
incidentu a doplnenie Trestného zákona o
ustanovenie, na základe ktorého sa rasový,
homofóbny alebo transfóbny motív
považuje za priťažujúcu okolnosť každého
"bežného trestného činu".

2) Ďalším zistením analýzy bol nedostatok
usmernenia pre orgány činné v trestnom
konaní o tom ako správne a včas
identifikovať nenávistný motív. Navrhujeme
preto vypracovanie metodiky a realizovanie
školení pre orgány činné v trestnom konaní
na vyšetrovanie osobitného motívu
trestného činu.

3) Taktiež navrhujeme, aby utečenci
a cudzinci ako obete nenávistných
trestných činov boli vždy identifikovaní ako
obzvlášť zraniteľné obete, čím získajú
postavenie a práva obzvlášť zraniteľnej
obete vyplývajúce zo zákona o obetiach.
Rovnako odporúčame zaistiť lepšiu
informovanosť utečencov a cudzincov o
nenávistných trestných činoch, postupoch
a dostupnej pomoci.

4) Za účelom zvýšenia nahlasovania
nenávistných trestných činov považujeme
za rovnako dôležité budovať vzťah dôvery
medzi ľuďmi z moslimských a
cudzineckých komunít a orgánmi činnými
v trestnom konaní a zaviesť opatrenia,
ktoré povzbudia obete k nahlasovaniu
trestných činov z nenávisti. Odporúčame
napríklad zvážiť zavedenie mechanizmu
nahlasovania nenávistných trestných činov
cez tretie strany.

5) V pozičnom dokumente ďalej prinášame
niekoľko návrhov na zlepšenie prístupu
obetí k odbornej pomoci podľa zákona č.
274/2017 Z. z. Konkrétne sa jedná napríklad
o odporúčanie vytvoriť mechanizmus, ktorý
zabezpečí, že obeť má skutočný a
nárokovateľný prístup k bezplatnej právnej
pomoci minimálne vtedy, ak je účastníkom
konania, a to bez ohľadu na to, či je v pozícii
poškodeného alebo či si uplatňuje nárok
na náhradu škody. 

6) Rovnako odporúčame, aby sa subjekty
pomoci obetiam špecializovali aj na obete
nenávistných trestných činov, a boli tak
schopné poskytovať odbornú pomoc
zodpovedajúcu potrebám obetí
nenávistných trestných činov. Aktuálne sa
žiaden z registrovaných subjektov pomoci
obetiam nešpecializuje na túto skupinu
obetí. 
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7) Vo vzťahu k efektívnemu uplatneniu práv
v trestnom konaní odporúčame zjednodušiť
poučenia využívané políciou v trestnom
konaní a preložiť ich do najčastejších
jazykov, ktorými cudzinci na Slovensku
hovoria. Momentálne sú tieto poučenia
formulované len v zložitom právnom jazyku
a dostupné len v slovenčine. S ohľadom na
zraniteľné postavenie žiadateľov o azyl
taktiež navrhujeme cielenú prevenciu a
osvetu priamo v táboroch pre žiadateľov o
azyl o nenávistných trestných činov,
právach obetí a informáciách ako
postupovať, že stanú obeťou nenávistného
trestného činu.

8) Z právnej analýzy jednoznačne vyplynulo,
že oficiálne štatistiky neposkytujú pravdivý
obraz o rozsahu trestných činov z nenávisti
na Slovensku. Z tohto dôvodu navrhujeme,
aby bolo čo najskôr zahájené systematické
a dôkladné zbieranie údajov o nenávistných
trestných činov a ich obetiach.

9) Vo vzťahu k verejným činiteľom a
štátnym úradníkom odporúčame, aby títo
jasne a konzistentne odmietali nenávistne
motivované útoky a všetky prejavy
islamofóbie a xenofóbie voči utečencom,
cudzincom a moslimom žijúcim na
Slovensku.

10) V neposlednom rade navrhujeme, aby
vláda SR zamerala svoju pozornosť na
obete nenávistných trestných činov,
vrátane obetí z radov utečencov, cudzincov
a moslimov, a začala s budovaním
systémových riešení na ochranu a podporu
týchto obetí. 

Ako vyplýva z už popísaných zistení právnej
analýzy ako aj mapovania situácie v teréne,
je totiž reálna a včasná dostupnosť
odbornej pomoci pre tieto obete podstatne
horšia ako napr. pre obete domáceho
násilia (už len z pohľadu počtu subjektov
pomoci obetiam, ktoré sa na danú
problematiku špecializujú). 

Viac návrhov sme prezentovali v
samostatnom Pozičnom dokumente, kde
jednotlivé návrhy aj ďalej vysvetľujeme a
argumentujeme ich dôležitosť.

Celé znenie analýzy nájdete na webstránke
Ligy za ľudské práva: 
https://www.hrl.sk/sk/co-
robime/Kniznica/analyzy-a-pozicne-dokumenty

Celé znenie Pozičného dokumentu nájdete na
webstránke Ligy za ľudské práva:
https://www.hrl.sk/userfiles/files/Pozi%C4%8Dn
%C3%BD%20dokument.pdf
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