
VIDÍTE MA? 
VŠIMNITE SI MA!
STE SVEDKOM NÁSILIA VO VEREJNEJ DOPRAVE?
KAŽDÝ MÔŽE POMÔCŤ BEZ TOHO, 
ABY BOL SÁM OHROZENÝ.

AKO SA SPRÁVAŤ?
è Zorientujte sa: kto je skutočne útočník a kto je 

obeť?

è Ak ste v blízkosti vodiča alebo sprievodcu, 
požiadajte ho, aby zavolal políciu.

è Nie je v blízkosti vodič/sprievodca? 
Nepozorovane volajte číslo 158 alebo 159.

è Obávate sa volať, nechcete, aby vás útočník 
počul? Požiadajte o pomoc políciu zaslaním 
stručnej a presnej sms na číslo 112! Spätná 
sms o jej doručení znamená, že operátor 
tiesňovej linky už vašu situáciu rieši.

è Polícii 158 alebo operátorovi tiesňovej linky 
112 popíšte incident, uveďte čo najviac 
informácií o páchateľovi, obeti, číslo linky 
(spoja) – smer, zastávku, na ktorej sa nachádza 
a, ku ktorej smeruje, v prípade vlaku číslo 
vozňa, nevypínajte mobil ak by vás polícia 
potrebovala spätne kontaktovať!

è Vyhnite sa provokácii a fyzickému kontaktu 
s páchateľom!

è Vykajte, aj keď ide o mladistvého.

è Upútajte pozornosť ostatných! Obeť 
potrebuje slovnú alebo fyzickú podporu 
viacerých ľudí! Snažte sa oddeliť obeť 
od páchteľa napríklad jej obstúpením!

è Máte právo zadržať páchateľa pri čine, ale 
i povinnosť ho odovzdať polícii po jej príchode.

è Zostaňte po príchode polície na mieste činu 
viacerí. Vaše svedectvo je dôležité!

è Vždy poskytnite obeti psychickú podporu. 
Rovnako i prvú pomoc  
ak je to potrebné.

è Ak páchateľ uniká, sledujte smer jeho úteku 
z bezpečnej vzdialenosti, polícii môžete 
telefonicky popisovať smer úteku.

è Vždy myslite i na vlastnú bezpečnosť!

BUĎME POZORNÍ A SNAŽME SA VČAS NÁSILIE ROZPOZNAŤ! NEČINNOSŤ A PRIZERANIE SA MÔŽE POSILNIŤ KONANIE 
PÁCHATEĽA A UTLÁČANIE OBETE!

Chcem ohlásiť… (napadnutie, útok, násilie…). Som v autobuse z… do, sme asi… 
Štyria 4 ľ udia 1 napadli…, je zranený… Ja som…
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MINIMUM Z MINIMA JE ZAVOLAŤ POLÍCIU 158
Neoznámenie alebo neprekazenie trestného činu môže byť i trestné

158

VÝZVOU ALEBO KRIČANÍM UPOZORNITE VIAC CESTUJÚCICH NA POTREBU POMOCI OBETI.  
DOHOVÁRANIE PÁCHATEĽOVI NEUPÚTA SPOLUCESTUJÚCICH, OSLOVTE ICH PRIAMO. „ĽUDIA, POMÔŽME…!“

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


