
V nebezpečnej situácii zavolajte na tiesňovú 
linku polície 133.

Vyfotografujte si prípadné zranenia a zdokumen-
tujte udalosť (a tiež predchádzajúce útoky).

V prípade zranenia vyhľadajte lekára.

Zapíšte si mená a adresy svedkov.

V Centre proti násiliu v Dolnom Rakúsku 
(Gewaltschutzzentrum Niederösterreich) dostanete 
zadarmo komplexné poradenstvo. Získate psycho-
sociálnu podporu a právne poradenstvo.

Centrá  proti  násilu  sú  zariadenia  na  ochranu  obetí, 
ktoré  pomáhajú  ľuďom  trpiacim  domácim  násilím, 
sexuálnym násilím alebo stalkingom.
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Čo by ste mali mať na pamäti pre svoju 
vlastnú bezpečnosť?

02742 / 319 66
02622 / 243 00
02822 / 530 03

Zákaz vstupu a priblíženia
Súdny zákaz priblíženia 

Všetky ponuky sú dôverné a bezplatné!

Môže nájsť cestu z kruhu násilia

Psychosociálna podpora

Krízová intervencia

Príprava posúdenia rizík a plánov osobnej 
bezpečnosti

Právne poradenstvo

Podpora zasiahnutých detí

Žiadosť o súdny zákaz

Podanie oznámenia

Kontakty s úradmi

Psychosociálna a právnická podpora počas 
procesu pre obete násilných trestných činov

Ako môže Centrum proti násiliu pomôcť?

Uznaná organizácia na ochranu obetí 
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Zákaz vstupu a priblíženia:
(Betretungs- und Annährungsverbot)
Policajná ochrana pred násilím podľa § 38a 
zákona o polícii

Čo môžem urobiť, ak som obeťou násilia?

Násilie  nezačína  bitím.  V  prípade  núdze  okamžite  
zavolajte na policajnú núdzovú linku na čísle 133.

Centrum proti násiliu  je  tu, aby vám a vašim deťom 
pomohlo. Neváhajte a nechajte si poradiť. 

Kedy platí zákaz vstupu a priblíženia?

Ak  vás  niekto  bije,  cítite  sa  ohrozený  alebo  hrozí 
útok,  môže  polícia  násilníkovi  uložiť  zákaz  vstupu 
a priblíženia  sa k  vášmu bydlisku. Nezáleží  na  tom, 
komu  byt  alebo  dom  patrí.  Zákaz  priblíženia  sa 
vzťahuje  na  ohrozené  osoby  identifikované  políciou 
a tiež v okruhu 100 metrov. 

Ako dlho platí zákaz vstupu a priblíženia?

Zákaz  vstupu  a  priblíženia  platí  dva  týždne.  Kľúče 
od  bytu  zabaví  páchateľovi  násilia  polícia.  On*ona 
si  môže  so  sebou  zobrať  len  veci  osobnej  potreby 
(napríklad  hotovosť,  osobné  doklady,  oblečenie,  
pracovné prostriedky, ...).

Vysťahovaná osoba sa bez doprovodu polície do bytu 
alebo domu už nesmie vrátiť, a to ani s vaším súhla-
som.

Čo mám robiť, keď násilná osoba poruší zákaz 
vstupu a priblíženia?

Okamžite upovedomte políciu! Polícia musí násilníka 
opäť  vysťahovať  a môže  uložiť  peňažnú pokutu. Pri 
viacnásobnom  porušení  zákazu  ho/ju  môže  polícia 
zatknúť. 

Aké dôsledky má zákaz vstupu a priblíženia?

Zákaz vstupu a priblíženia je policajný zákaz. 
To neznamená, že vysťahované osoby majú záznam 
v registri trestov. Ak ste ale vy a/alebo vaše deti boli 
zranení alebo ohrození, polícia to zaznamená.

O  zákazu  vstupu  a  priblíženia  dostane  informácie 
Centrum proti násiliu Dolné Rakúsko, aby toto mohlo 
poskytnúť  bezplatnú  podporu  a  rady.  Ak  v  domác-
nosti  žijú  deti,  polícia  tiež  informuje  úrad  sociálnej  
starostlivosti  o  deti  a  mládež.  V  prípade,  že  medzi 
ohrozené  osoby  patria  aj  deti  a  mladiství,  zákaz  
vstupu a priblíženia  sa  vzťahuje  aj  na nich  a polícia 
bude informovať aj osoby, v ktorých starostlivosti sa 
deti pravidelne nachádzajú (napr. opatrovateľky).

Je možné túto ochranu predĺžiť?

Ak v priebehu dvojtýždňovej ochrannej lehoty podáte 
na okresnom úrade žiadosť o súdny zákaz, predĺži sa 
zákaz vstupu a priblíženia na maximálne 4 týždne.

Súdny zákaz priblíženia
(Einstweilige Verfügung)
Súdna ochrana pred násilím podľa 
§ 382b, c exekučného poriadku

Čo je súdny zákaz?

Súd  môže  rozhodnúť,  že  násilník  nesmie  vstúpiť 
do  bytu  alebo  domu  po  dobu  až  šiestich mesia-
cov. Môže mu*jej byť zakázané kontaktovať vás po 
dobu až  jedného roka, môžu mu*jej byť zakázané 
vstupovať na vaše pracovisko a/alebo do školy detí.

Kedy je možné požiadať o súdny zákaz?

Ak  je  súžitie  alebo  stretávanie  sa  s  násilníckou  
osobou  pre  vás  neúnosné,  napríklad  z  dôvodu 
predchádzajúcich vyhrážok alebo fyzickému násiliu. 
Predpokladom  je  vaša  naliehavá  potreba  bývať 
v  byte.  Majetkové  vzťahy  nehrajú  žiadnu  rolu. 
Aby bolo možné požiadať o súdny zákaz, nemusí 
predtým dôjsť k policajnému zásahu. Nemusí platiť 
zákaz vstupu a priblíženia.

Kde a ako je možné požiadať o 
súdny zákaz?

Žiadosť  treba  podať  na  okresnom  súde  v mieste 
vášho bydliska. Pracovníci Centra proti násiliu vám 
so  žiadosťou  pomôžu.  Žiadosť  môžete  podať  aj 
sami alebo prostredníctvom právnika.

Svedecké materiály  potrebné  na podanie  žiadosti 
sú napríklad: vaše svedectvo, svedkovia, policajné 
správy,  lekárske  správy,  fotografie...  Dôležitá  je  aj 
dokumentácia  o  predchádzajúcich  útokoch.  Tieto 
dokumenty prineste so sebou pri podaní žiadosti. 
Súd musí o vašej žiadosti rozhodnúť čo najrýchlejšie. 
Rozhodnutie sa prijíma uznesením.


