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Hate hurts.
Nenávisť
bolí.
Nahlás it
Report
toand
a daj
put
zaatým
stopbodku.
to it.
#HateHurtsSYP

‘Nenávisť’ môže byť akýkoľvek
incident alebo trestný čin motivovaný
zaujatosťou alebo nepriateľstvom (alebo
vnímané ako tak) proti rase osoby,
náboženstvu, sexuálnej orientácie,
zmene sexuálnej orientácie, alebo
postihnutiu. Toto zahŕňa:
• Trestný čin je  porušenie zákona
a je to trestný čin z nenávisti
• Nehoda, ktorá nie je trestný
čin je nehoda z nenávisti
Všetka ‘nenávisť’ je posudzovaná
Políciouna určenie, či je to trestný čin alebo
nehoda. Nie všetky prípady zapadajú to
prahových kritérií na trestný čin, ale keď
nehoda z nenávisti je nahlásená, tak názory
obete sú vždy zobraté do úvahy.
Čo je trestný čin z nenávisti?
Trestný čin z nenávisti je akýkoľvek
trestný čin motivovaný zaujatosťou alebo
nepriateľstvom (alebo vnímané ako tak)
proti osobe/ám:
• Postihnutie – fyzické, sluchové
a vizuálne postihnutie,
postihnutie duševného zdravia
alebo porucha v učení
• Rasa – národnosť, etnicita,
farba pokožky a dedičstvo
• Náboženstvo – viera, presvedčenie,
presvedčenie neveriaceho
• Sexuálna orientácia – ľudia, ktorí
sa identifikujú ako lesby, gayovia,
bi-sexuály alebo heterosexuály
• Totožnosť pohlavia – ľudia, ktorí
sa identifikujú ako ´trans´ vrátane
transgender alebo transsexuálni ľudia

Toto môže zahŕňať nasledovné:
• Fyzické napadnutie
• Poškodenie nehnuteľnosti
• Neprístojné graffiti
• Podpaľačstvo
• Podnecovanie nenávisti online
Čo je to incident z nenávisti?
Polícia môže trestne stíhať iba keď dôjde k
porušeniu zákona, ale taktiež chce vedieť o
incidentoch  nenávisti, ktoré nie sú trestný
čin. Tieto incidenty nemusia byť trestné
činy, ale ľudia, ktorí sú v nich zahrnutí, sa
cítia, že je to trestný čin. Niekedy sa to
môže vystupňovať do trestného činu, preto
pracujeme s partnermi, aby sme sa pokúsili
a predišli aby sa to stalo.
Incidenty z nenávisti, ktoré nie sú trestné
činy vrátane vecí ako neprístojné alebo
urážajúce komentáre, online, osobne alebo
písomne.

/1(
60871¹d 26$027(1¹d
-$-¾5(23( 
26$027(1¹d
2 "Ü3(,w %2- 06$60871¹d 32783(1¹
2%(©28

2266$
66$0
$027
$0
027
27(1
(1¹
(1¹
¹dd 332278
¹d
783(
3(1
(1¹
1¹ 60
087
871
1¹
¹ %2- 06$60871¹d

¯=.267/,9¹ 8
8%
%2
2//(1
(1¹

22%(
2%
%(©2288 %2
%2- 0 6$
6$

60871¹ 26$027(1¹d

2%((©©28
28

26$0
26$
26
$027
$027
27((111¹¹
¹dd 32783(1¹

60871
60
871
87
1¹
¹%
¹
%2
2- 0 6
6$
$60871¹d 32783(1¹

2266$0
$$02
027
27(1
(1¹d
¹d 32
¹
3278
783(
33(1
(1¹
1¹ 608
%2- 06$26
6087
60
871¹
1¹ %2- 06$

Nahlás to
Ktokoľvek môže byť obeťou nenávisti. Trestný
čin nenávisti alebo incident sa môže stať
kdekoľvek – doma, na ulici, online, v práci
alebo v škole. Nikto by nemal žiť so strachom,
úzkostlivosťou alebo dopadom nenávisti.
Ak ste obeťou alebo svedkom nenávisti,
nahláste to pomocou nás, aby sme to
mohli riešiť a môžeme predísť aby sa tieto
incidenty stali niekomu inému. Taktiež
nám pomôžeš porozumieť rozsahu týchto
incidentov z nenávisti v tvojej miestnej
oblasti, tak na to môžeme lepšie odpovedať.
Keď ste predmetom tejto nenávisti alebo
niekto iný koho poznáte, je dôležité aby
ste to nahlásili a tým to zastavíte.
Ako môžem nahlásiť trestný čin z
nenávisti alebo incident?
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• Zavolajte na číslo 101, keď to nie je
životu ohrozujúce alebo 999, ak je v
ohrození život
• Ak ste hluchý, alebo máte sluchátka
alebo problém s rozprávaním, tak je tu
textphone 18001 101 alebo
SMS 07786 220 022
• Navštívte alebo kontaktujte miestne
Centrum pre trestné činy z nenávisti
(z ang. Hate Crime Reporting
Centre), celý zoznam je k dispozícii
na našej webovej stránke
• Taktiež môžete nahlásiť trestný čin z
nenávisti online na našej webovej
stránke alebo True Vision
(report-it.org.uk)
• V prípade potreby ďalších informácií,
navštívte: southyorks.police.uk/hatehurts

