
Prichytený pri čine 

Stalo sa vám, že ste videli krádež naživo alebo, že ste sa nebodaj stali obeťou krádeže a nachytali 

ste zlodeja? Ako ste zareagovali? Preblesklo vám hlavou „Čo teraz? Kam sa zvrtnúť? “ Oboznámime 

vás s právami a povinnosťami v oblasti ochrany svojho majetku a seba samého. 

Prichytili ste zlodeja? 

Ak zistíte narušenie svojho domu či bytu, nevstupujte 

dovnútra, ale ihneď privolajte políciu. O Slovákoch je známe, 

že sú poriadkumilovní, no opravovať poškodené dvere, 

chodiť po miestnosti a „upratovať“ sú najhoršie možné 

scenáre. Pravdepodobne narušíte miesto činu a zničíte 

množstvo stôp, ktoré môžu viesť k dolapeniu páchateľa. 

Platia dve zásady: uzatvorte vždy širší priestor a z miesta 

činu odchádzajte po tej istej trase. Navyše je možné, že 

zlodej miesto činu ešte neopustil a niekde sa skrýva. Pri vyrušení by mohol byť agresívny. Na druhú 

stranu ste oprávnený takejto osobe, ktorá je zjavne podozrivá zo spáchania trestného činu, obmedziť 

osobnú slobodu až do príchodu polície. V prvom rade však pamätajte na svoju bezpečnosť a zdravie 

podozrivého, aby jeho inzultácia a zadržanie napr. zviazaním rúk a nôh, nemohlo byť klasifikované 

ako útok či akt pomsty. 

Psychologická výhoda 

Určite nezaškodí poznať aspoň základy sebaobrany a psychológie útočníka resp. agresora. Mnohých 

životné situácie a slabá vôľa doženú k užívaniu drog, krádežiam, lúpežiam a často až k ublíženiu na 

zdraví. Títo ľudia dokážu svojmu okoliu poriadne znepríjemniť život. Nekomunikujú a každý pokus 

o dohovor je pre nich zámienkou pre verbálny a fyzický útok. Najmä ako sú prichytení pri čine – 

napríklad pri krádeži. Spomeňte si koľko agresívnych bezdomovcov, alkoholom a inými látkami 

intoxikovaných susedov a obyvateľov pochybných bytoviek máte vo svojom okolí.  Každý môže byť 

potenciálne nebezpečný, záleží len od súhry okolností.  

Podstatou sebaobrany a ochrany majetku je vyhýbať sa možným rizikám a okolnostiam, vyhýbať sa 

stykom a konfliktom s podozrivými osobami a ak aj ku konfrontácii  príde, vedieť, ako zmierniť 

následky. Trestný zákon jasne hovorí, že konať v krajnej núdzi môže každý, kto odvracia 

nebezpečenstvo priamo ohrozujúce najmä ľudský život, zdravie, slobodu alebo materiálne hodnoty. 

Pritom na odvracanie nebezpečenstva a útoku je oprávnený každý, nielen ten, komu bezprostredne 

hrozí nebezpečenstvo alebo ujma.  

Nutná obrana a zdanlivý útok 

V okamžiku napadnutia je každá rada už zbytočná. Útoční i obranca určite nebudú hľadať príslušné 

paragrafy zákonov a rozmýšľať nad tým, či to, čo práve robí je alebo nie je trestné. Dôležité je 

zapamätať si jedno: obrana použitá proti útoku by mala byť tak intenzívna, aby útok odvrátila. 

Nemusíte čakať na útok, keď je zrejmé, že nastane a môže byť i dôraznejšia ako útok. Samozrejme 

strelná zbraň proti nožu sa už klasifikuje ako ublíženie na zdraví a z obrancu sa stáva obvinený. 

Rovnako zákon vníma aj prehnanú reakciu na zdanlivý útok. Na druhú stranu obranca nie je povinný 

zabrániť len prvému útoku útočníka a potom utiecť. Môže sa brániť pokým útok trvá alebo 



preukázateľne bude pokračovať a následne obmedziť osobnú slobodu útočníka až do príchodu 

polície. 

Použitie zbraní a prostriedkov pre osobnú ochranu 

Inštitút nutnej obrany a krajnej núdze musia mať zvládnutú najmä držitelia strelnej zbrane a tí, ktorí 

ovládajú bojové umenie. Všeobecne platí dodržiavanie zásad primeranosti a zdržanlivosti a dokonca 

aj v rámci ochrany osobného majetku vo vlastnom obydlí alebo na vlastnom pozemku je držiteľ 

zbrane povinný upozorniť útočníka na jej použitie a použiť najprv varovný výstrel. Orgány činné 

v trestnom konaní nemôžu prihliadať na subjektívne vnímanie okolností konfliktu z pohľadu obete 

a útočníka a individuálne posúdenie nebezpečnosti útoku. „Do sledu udalostí síce vstupujú silné 

emócie, spôsobené vyplavením adrenalínu, úľak, strach, úzkosť, a podobne, no pre rekonštrukciu 

a dokazovanie sú dôležité fakty a ich časová následnosť. Často je výpoveď obrancu a útočníka úplne 

odlišná od kamerového záznamu celého incidentu,“ hovorí Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť 

a konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o.   

Ak sa pravidelne nachádzate v nebezpečnom prostredí, napríklad si skracujete cestu cez park i v noci, 

odporúčame mať pri sebe a v pohotovosti pripravené obranné prostriedky. Na trhu je ich naozaj 

široký výber – od teleskopických obuškov, cez osobný alarm, elektrické paralyzéry, spreje, až po 

plynové pištole. Niekedy postačí aj svetlo s intenzitou fotoblesku, ktoré útočníka / útočníkov oslepí. 

Vhodné je naučiť sa obrannými prostriedkami zachádzať tak, aby ste ich  v prípade stresovej situácie 

a útoku, vedeli rýchlo a účinne použiť. Napríklad použitie spreju je obmedzené vo veternom počasí. 

Pozor! Obranné prostriedky používajte len v medziach trestného zákona. 

Základy sebaobrany 

1. Vyhýbajte sa nebezpečným miestam a potenciálnym útočníkom. Choďte vo dvojiciach 

a v skupinách. 

2. Ak je to možné kontaktujte pred incidentom políciu. Vzdy požiadať o pomoc svedkov 

a okoloidúcich. 

3. Ak už bezprostredne hrozí nebezpečenstvo, útočte ako prvý čímkoľvek, čo by útočníka 

ochromilo, vyradilo z boja a poskytlo vám čas na únik, resp. zadržanie útočníka (napr. blesk 

fotoaparátu, dáždnik, aktovka, pero, kameň, palica,...). 

4. Útočte na slabé miesta agresora (hlava, krk, genitálie, brucho, slabiny...). 

5. Chráňte svoje slabé miesta, krytmi, uhýbaním a blokovaním a dostupnými prostriedkami, 

napr. taškou. 

6. V prípade viacerých útočníkov sa nenechajte zatlačiť do rohov, nechajte si voľnú ústupovú 

cestu, bojujte nohami a využívať jednotlivých útočníkov ako štíty a prekážky. Snažte sa najprv 

vyradiť najagresívnejšieho útočníka, vodcu skupiny. 

7. Naučte sa zásady prvej pomoci. 

 

Viete, že... 

... obeťami trestných činov a ich životným štýlom, ktorý má dopad na šancu stať sa obeťou trestného 

činu sa zaoberá nová vedná disciplína viktimológia? 
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