
 

 

 

 

 

Tréning trénerov  
Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (PAHCT) 

26. November 2018 
 
Tréneri:  Salma Yousef (medzinárodný PAHCT tréner, špeciálna prokurátorka), (Veľká Británia)  

Viktor Kundrák, úradník pre trestné činy z nenávisti, OBSE/ODIHR 
 
09:00 – 09:30 Registrácia 
 
09:30 – 09:45  Úvod  

Predstavenie programu PAHCT  
Úvodné slovo trénerov: tréning trénerov, ciele, základné pravidlá, predstavenie 
účastníkov, skúsenosti a očakávania  
 

09:45 – 10:15 Lokálne skúsenosti 
  Diskusia o rozsahu predsudkov a sklonov v lokálnom kontexte 
 
10:15 – 11:00 Chápanie trestných činov motivovaných nenávisťou 

Ozrejmenie špecifických atribútov trestných činov motivovaných nenávisťou a ich 
stíhania 

 
11:00 – 11:30 Prestávka  
 
11:30 – 12:00 Identifikácia potenciálneho trestného činu motivovaného nenávisťou: ukazovatele 

predsudkov  
Identifikácia predsudkovej motivácie v potenciálnej trestnej veci motivovanej 
nenávisťou  

 
12:00 – 12:30 Medzinárodný a regionálny právny rámec 

Ozrejmenie záväzkov vyšetrovať, stíhať a súdiť trestné činy motivované nenávisťou 
 
12:30 – 13:30 Obed 
 
13:30 – 14:00 Používanie slovenského práva pri stíhaní trestných činov motivovaných nenávisťou 

Čo tvorí právny rámec trestných činov motivovaných nenávisťou? Diskusia o domácich 
ustanoveniach týkajúcich sa trestných činov motivovaných nenávisťou a o tom, ako sa 
používajú, resp. môžu byť použité 

 
14:00 – 14:30 Prekážky pri stíhaní trestných činov motivovaných nenávisťou a riešenia na ich 

prekonanie  
Identifikácia bariér stíhania trestných činov motivovaných nenávisťou a rozvoj stratégii 
na ich preklenutie 
 

14:30 – 15:15 Prípadové štúdie: Ukazovatele predsudkov a dokazovanie motívu (časť I) 
Úvod do dokazovania motívu; Práca v malých skupinách smerujúca k precvičeniu 
nakladania s dôkazmi preukazujúcimi predsudkovú motiváciu pre usvedčenie 
a odsúdenie 

 

 



 

 

 

 

15:15 – 15:45 Prestávka 
 

15:45 – 16:45 Prípadové štúdie: Ukazovatele predsudkov a dokazovanie motívu (časť II)  
Úvod do dokazovania motívu; Práca v malých skupinách smerujúca k precvičeniu 
nakladania s dôkazmi preukazujúcimi predsudkovú motiváciu pre usvedčenie 
a odsúdenie 

 
16:45 – 17:00 Záver a vyhodnotenie  

 

 
 

 
 
 
 

27. November 2018 
 
09:00 – 09:15 Rekapitulácia predchádzajúceho dňa 

 
09:15 – 09:45 Prekážky pri stíhaní trestných činov motivovaných nenávisťou a riešenia na ich 

prekonanie  
Identifikácia bariér stíhania trestných činov motivovaných nenávisťou a rozvoj stratégii 
na ich preklenutie  
 

09:45 – 11:30 Prípadové štúdie 2: Dokazovanie motívu (časť I)  
Úvod do dokazovania motívu; Práca v malých skupinách smerujúca k precvičeniu 
nakladania s dôkazmi preukazujúcimi predsudkovú motiváciu pre usvedčenie 
a odsúdenie 
 

11:30 – 11:45 Prestávka  
 
11:45 – 12:45 Prípadové štúdie 2: Dokazovanie motívu (časť II)  

Úvod do dokazovania motívu; Práca v malých skupinách smerujúca k precvičeniu 
nakladania s dôkazmi preukazujúcimi predsudkovú motiváciu pre usvedčenie 
a odsúdenie 
 

12:45 – 13:45 Obed  
 
13:45 – 14:45  Diskusia o tréningu trénerov programu PAHCT 
 Rekapitulácia tréningu; odpovedanie na otázky o tréningu PAHCT; oboznámenie sa s 

cieľmi modulov 
 
14:45 – 15:45 Popis praktických častí sústredenia, oboznámenie sa s tréningovými materiálmi 

Diskusia o metodológii nasledujúcich častí; distribúcia a vysvetlenie tréningových 
materiálov; rozdelenie do tréningových tímov a priradenie tréningových modulov, ktoré 
sa majú rozoberať v nasledujúcich častiach; zameranie na štruktúru a hlavné posolstvá 

 
15:45 – 16:00 Prestávka  
 
16:00 – 17:30 Príprava na praktické cvičenia 

Účastníci sa pripravujú samostatne v tímoch 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. November 2018 
 

09:30 – 10:20 Praktické cvičenie 1: Koncept trestného činu motivovaného nenávisťou (modul 3) 
Trénovaní prednesú modul a obdržia spätnú väzbu od skupiny 

  
10:20 – 11:10 Praktické cvičenie 2: Medzinárodné štandardy (modul 4) 

Trénovaní prednesú modul a obdržia spätnú väzbu od skupiny  
 
11:10 – 11:30  Prestávka 
 
11:30 – 12:20 Praktické cvičenie 3: Indikátory predsudkov (modul 5) 

Trénovaní prednesú modul a obdržia spätnú väzbu od skupiny  
 

12:20 – 13:30 Obed 
 
13:30 – 14:15 Praktické cvičenie 4: Slovenská právna úprava (modul 6) 

Trénovaní prednesú modul a obdržia spätnú väzbu od skupiny 
  

14:15 – 15:00  Praktické cvičenie 5: Skúsenosti z komunity (modul 2) 
Trénovaní prednesú modul a obdržia spätnú väzbu od skupiny 
 

15:00 – 15:15  Prestávka 
 
15:15 – 16:00 Praktické cvičenie 6: Bariéry stíhania trestných činov motivovaných nenávisťou a 

riešenia na ich preklenutie (modul 7) 
Trénovaní prednesú modul a obdržia spätnú väzbu od skupiny 
 

16:00 – 16:30 Riešenie problémov týkajúcich sa tréningu 
 Príprava prípadových štúdií; spôsoby ako uviesť tréning; rozprávanie príbehov ako cesta 

k prenosu posolstva; diskusia o ťažkostiach počas tréningu; spôsoby ako adresovať ťažké 
otázky a odpor publika 

 

16:30 – 17:00 Záver a vyhodnotenie 

 


