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Kto je obeťou trestného činu? 

Obeťou trestného činu je v zmysle zákona každá fyzická osoba, ktorej bolo 
alebo malo byť v dôsledku trestného činu ublížené na zdraví, spôsobená 
majetková, morálna alebo iná škoda alebo došlo k porušeniu alebo ohrozeniu 
zákonom chránených práv alebo slobôd.  

Obeťou trestného činu je aj príbuzný v priamom rade (deti obete alebo rodičia 
obete), súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti 
v spoločnej domácnosti, osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom 
spôsobená smrť. Ak je takýchto osôb viacej, každá z nich je obeťou.  

Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou sa považuje za obeť dovtedy kým sa 
nepreukáže opak, a to bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, 
trestne stíhaný alebo odsúdený. 

 

Aké ma obeť práva? 

Obeť má právo na prístup k informáciám, ktoré sa jej týkajú. Policajt je povinný 
poskytnúť obeti všetky informácie, ktoré sa týkajú: 

- postupu oznámenia o spáchaní trestného činu. 

- subjektov poskytujúcich pomoc obetiam, 

- možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, 

- prístupe k právnej pomoci 

- podmienkach poskytnutia ochrany ak hrozí nebezpečenstvo ujmy na 
zdraví alebo majetku, 

- práva na tlmočenie a preklad, 

- opatrení na ochranu záujmov obete, ak má obeť bydlisko v inom štáte 
EÚ, 

- postupov domáhania sa nápravy, ak došlo k porušeniu práv v trestnom 
konaní zo strany polície alebo prokuratúry, 

- kontaktných údajov na komunikáciu v súvislosti s vecou, v ktorej je 
osoba obeťou, 
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- postupov súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody 
v trestnom konaní, 

- postupov mediácie v trestnom konaní, 

- možnostiach a podmienkach uzavrieť zmier, 

- možnostiach a podmienkach náhrady trov trestného konania obete 
v postavení poškodeného.  

Právo na poskytnutie právnej pomoci  

Poskytnutím právnej pomoci obetiam sa rozumie poskytovanie právnych 
informácii a zastupovanie obete v trestnom konaní a v civilnom procese. 
V civilnom procese si obeť uplatňuje nárok na náhradu škody, ak sa o nároku 
nerozhodlo v rámci trestného konania. 

Právnu pomoc poskytujú obetiam: 

- Centrum právnej pomoci za podmienok uvedených v osobitnom 
zákone, 

- subjekty poskytujúce pomoc obetiam za podmienok a v rozsahu podľa 
Trestného poriadku, 

- advokáti za podmienok a v rozsahu podľa Trestného poriadku. 

 

Odškodňovanie obetí násilných trestných činov 

O odškodnenie môže požiadať každý, kto sa stal obeťou násilného trestného 
činu a k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky. 

Nárok na odškodnenie obete vzniká v momente, keď nadobudne 
právoplatnosť rozhodnutie (rozsudok alebo trestný rozkaz), ktorým súd 
rozhodol o trestnej činnosti. Nárok môže vzniknúť aj keď súd nerozhodne, ale 
dôjde k prerušeniu, zastaveniu alebo odloženiu trestného stíhania 
a vyšetrovanie ukázalo, že bola spôsobená ujma na zdraví.  

Nárok vzniká iba v prípade, ak došlo k uplatneniu takéhoto nároku na náhradu 
škody v rámci trestného konania. Výnimkou je ak bola trestným činom 
spôsobená smrť alebo ak došlo k ujme na zdravý spáchaním trestného činu 
obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho 
zneužívania.  



 

4 
 

 

Ako žiadať o odškodnenie? 

O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a vypláca ho Ministerstvo spravodlivosti 
SR. Ministerstvo rozhoduje na základe písomnej žiadosti a žiadosť je potrebné 
podať do jedného roka odkedy nadobudlo rozhodnutie súdu právoplatnosť. 

Ak súd v trestnom konaní odkázal obeť násilného trestného činu s nárokom na 
náhradu škody na civilný proces alebo konanie pred iným orgánom, v tom 
prípade musí obeť požiadať o odškodnenie na príslušnom súde alebo orgáne 
do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa rozhodlo 
o nároku. 

Viac informácií a tlačivo na žiadosť o odškodnenia je možné nájsť na stránke 
Ministerstva spravodlivosti na tomto odkaze: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-
pre-obete-trestnych-cinov.aspx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: Táto brožúra má výlučne informatívny charakter. Je 

všeobecnej povahy, a teda nemusí zohľadňovať osobitosti konkrétneho 

prípadu. Z tohto dôvodu Vám odporúčame vyhľadať ohľadom riešenia Vášho 

problému kvalifikovanú právnu pomoc. 

 
 
 

Zdroj: 
platné právne predpisy Slovenskej republiky 

internet: www.epi.sk, www.najpravo.sk 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx
http://www.najpravo.sk/
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Kancelárie CPP: 

 
 

CALL CENTRUM 

0650 105 100 
 
 
 

 

CPP - Kancelária Bratislava 

Račianska 71 

810 05  Bratislava 15 

Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Rimavská Sobota 

Čerenčianska 20 

979 01  Rimavská Sobota 

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Banská Bystrica 

Skuteckého 30 

974 01  Banská Bystrica 

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Svidník 

Sov. Hrdinov 102 

089 01  Svidník 

Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Humenné 

Lipová 1 

066 01  Humenné 

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Trenčín 

Hviezdoslavova 3  

911 01  Trenčín 

Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Košice 

Murgašova 3 

040 41  Košice 

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Trnava 

Pekárska 11 

917 01  Trnava 

Email: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš 

Kollárova 2 

031 01  Liptovský Mikuláš 

Email: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Tvrdošín 

Medvedzie 132 

027 44  Tvrdošín 

Email: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Nitra 

Štúrova 22, P.O.BOX 7 

949 03  Nitra  3 

Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP- Kancelária Žilina 

P.O.Hviezdoslava 690/6 

011 00  Žilina 

Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Prešov 

Masarykova 10 

080 01  Prešov 

Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Žiar n/Hronom 

SNP 613/124 

965 01  Žiar nad Hronom 

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk 

CPP - Kancelária Komárno 

Župná ul. 14 

945 01  Komárno 

Email: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk 
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Konzultačné dni:  

  

Pondelok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h  

 

Informačná kancelária – úradné hodiny: 

 

Pondelok:   8:00 – 15:00 h  

Utorok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h  

Štvrtok:  8:00 – 15:00 h 

Piatok:   8:00 – 12:00 h   

 

 

 

www.centrumpravnejpomoci.sk 

info@centrumpravnejpomoci.sk 

Facebook: Centrum právnej pomoci 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
mailto:info@centrumpravnejpomoci.sk

