Čo robiť ak vás vykradli?
Čakalo vás po návrate do svojej domácnosti nemilé prekvapenie v podobe vylomených dverí,
rozbitého okna a chýbajúcich cenností a elektroniky? Stali ste sta obeťou poškodzovania cudzej
veci a krádeže? Poradíme vám, aké by mali byť vaše prvé kroky. A vlastne aj, aké by nemali byť.
Všade sú stopy, volajte políciu
V prvom rade zachovajte rozvahu a nesnažte sa
„zachraňovať“ čo sa dá, opravovať poškodené dvere,
chodiť po miestnosti a overovač, čo vám ukradli.
V prvom rade strážte narušený priestor pred
rodinou, zvedavcami a zavolajte políciu. Vyčkajte do
ich príchodu a ničoho sa nedotýkajte, určite nie
holou rukou. Miesto činu, ako sa odborne označuje
miesto, kde bolo vykonané v našom prípade
vlámanie
či
krádež,
obsahuje
množstvo
materiálnych, pachových stôp a dôkazového materiálu. Svojim počínaním by ste mohli niektoré
stopy, ktoré by mohli viesť k dolapeniu a usvedčeniu páchateľa, nenávratne poškodiť. Uzávierka
miesta činu trvá nevyhnutne dlhú dobu, teda pokým nie sú zabezpečené všetky stopy a príslušná
dokumentácia.
Širšie miesto činu
Platia dve hlavné zásady: uzatvorte vždy širší priestor a z miesta činu odchádzajte po tej istej trase. Aj
prístupové cesty, schodiská, priestor pod balkónmi a podobne, môžu totiž poskytnúť polícii cenné
informácie. Zlodeji sa zväčša potrebujú na miesto činu dopraviť, prinesú si vopred pripravené
nástroje alebo sa zmocnia nástrojov náhodných – tyčí, sochorov, rúčok od pracovných nástrojov
a pomocou nich sa vlámu do obytných priestorov. Na všetkých predmetoch tí neopatrnejší
zanechávajú odtlačky prstov a iné biologické stopy (vlasy, chlpy...). Naopak na dverách, oknách,
trezore a iných predmetoch zanechávajú mechanické stopy.
Polícii a orgánom činným v trestnom konaní a poisťovni veľmi pomôže, ak máte odcudzené premety
nejakým spôsobom evidované: či už výrobné čísla, fotografie, záručné listy a podobne. Fotografuje sa
okrem iného i miesto činu, a to v rámci podrobnej obhliadky. Kriminalisti dokumentujú celkovo
miesto činu, potom jednotlivé úseky, predmety, veci a stopy a napokon aj detaily. Ide o známe fotky
s číslami jednotlivých stôp. „Poisťovňu i políciu zaujíma, či bol aktivovaný bezpečnostný systém, či
boli uzamknuté prístupové dvere a zabezpečené obloky. Nezabúdajte na to pri každom odchode
z bytu alebo domu,“ upozorňuje Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti
Kamerové systémy, s.r.o.
Susedská hliadka
Pre ilustráciu výšky škôd, ktoré vznikajú krádežou, uvádame prípady z tohto roka, ktoré zverejnilo
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave a TASR.

„Polícia pátra po doposiaľ neznámom páchateľovi, ktorý sa vlámal do jednej z novostavieb v obci
Hrubá Borša, odkiaľ odcudzil kompresor s tlakovou nádržou, tlakové hadice, brúsku na pílové pásy,
digitálnu vodováhu, ručné náradie. Celková výška škody cca 5 000 EUR.“
„Trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody, začal
košický policajný vyšetrovateľ. Neznámy páchateľ spôsobil vykradnutím jedného z bytov v Košiciach
škodu viac ako 50 000 eur. Polícia po páchateľovi a odcudzených veciach intenzívne pátra.“
Úspešné pátranie sa začína úspešným zaistením stôp a preskúmaním miesta činu. V prípade krádeží
často pomôžu všímaví susedia, ktorí zachytia vozidlá s neznámym evidenčným číslom alebo podozrivé
osoby, zvuky a nezvyčajnú činnosť v nezvyčajnú hodinu. Často sú nápomocní pri zabezpečovaní
miesta činu, napríklad v prípade dažďa alebo sneženia, jeho prikrytím. O ostražitosti a prevencii
krádeží samotnými majiteľmi nehnuteľností sme priniesli obsiahly materiál v prechádzajúcich
častiach nášho seriálu.
Viete, že...
...že kriminalisti zapisujú aj tzv. negatívne stopy? Sú to stopy, ktoré na mieste činu očividne chýbajú,
napríklad črepiny pod rozbitým oknom alebo kovové piliny pod prepílenou mrežou.
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