
10 rád pred odchodom alebo zlodeji nedovolenkujú (časť 2.) 

Zlodeji nemajú dovolenku. Pre počas Vašej neprítomnosti začína 

obdobie intenzívnej „práce“. Prinášame Vám zaručené 

a odskúšané rady, ako sa po návrate z dovolenky nestať súčasťou 

policajných štatistík. V minulej časti sme sa venovali všeobecným 

pokynom. V nasledujúcom texte sa dočítate, ako sa proti 

neželaným návštevníkom zabezpečiť. 

Mechanické zábrany proti vlámaniu 

Zručnému zlodejovi postačuje na vniknutie do Vašej domácnosti  menej ako 60 sekúnd! Najčastejšie 

vniknú mechanickým vypáčením dverí. Mimochodom 80% vlámaní sa deje práve vchodovými 

dverami. Nenechávajte preto zlodejom na dvore alebo vo vchode rôzne „pomôcky“, ktoré im vstup 

uľahčia. Hodiť sa môže všetko. Odložený rebrík alebo kovová rúčka pracovného náradia. Mali by ste 

myslieť aj na zabezpečenie dverí, kam až tak často nechodíte. Klient istej poisťovne až po 10 dňoch 

od návratu z dovolenky zistil, že mu boli z pivničného priestoru odcudzené dva horské bicykle.  

Vhodné je vchodové dvere vybaviť kvalitným bezpečnostným zámkom, prípadne investovať do 

bezpečnostných zárubní, dverí s viacbodovým systémom uzamykania. Dvere možno zabezpečiť aj 

poistkami dverových závesov. Ak ide o priľahlé budovy, garáže, šopy, dvere často stačí spevniť 

vnútorným oplechovaním. V bytových domoch a domoch je vhodné nainštalovať okrasné mreže 

a tvrdené sklá alebo bezpečnostné fólie na balkónové okná a dvere. Ideálne je nainštalovať okenné 

kovanie a prilepiť sklá tak, aby ich nebolo možné vytlačiť z rámu. 

Dômyselná technická ochrana 

Elektronické zariadenia sú dnes široko dostupné. Či ide o laserové detektory, detektory tlaku, 

magnetické snímače, snímače pohybu alebo infračervené detektory, ktoré reagujú na teplo. Rozmach 

zažívajú aj biometrické vstupné systémy, teda známe snímače odtlačkov prstov. Na vhodné miesta je 

vhodné nechať si odborne nainštalovať kamerové systémy. Zlodeji ak vidia kamery pri ich „obhliadke 

terénu“, tak ich to často odradí od krádeže.  V prípade krádeže sú kamerové záznamy zdrojom údajov 

pre identifikáciu páchateľov. „Digitálna kamera má precíznejšie detaily a najmä širší záber ako 

analógová. Ale ani na základe tohto tvrdenia nemožno paušálne vyhlásiť, že digitálne kamery sú 

najvhodnejšie na inštalovanie. Všetko závisí od okolností, potrieb klienta a návrhu skúseného 

odborníka,“ komentuje Daniel Štubniak, konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. a špecialista na 

bezpečnosť. 

Odstrašte zlodejov už v štádiu pokusu 

Vynaliezavosť zlodejov, najmä tých organizovaných, nepozná hranice. Našťastie sú metódy, ako sa 

chrániť a mnohé sme Vám už predstavili. Spomínate si na film Sám doma? Zlodejov odradí, ak sa 

v dome svieti a hrá hudba. Existujú elektronické zariadenia, ktoré v istých intervaloch zapínajú svetlá 

alebo televíziu či rádio, čím vytvárajú dojem, že niekto je doma. Okrem známych a susedov, ktorých 

požiadajte, aby zastrešili fyzickú ochranu Vášho majetku počas dovolenky, môžete využiť i súkromné 

bezpečnostné služby, ktoré v pravidelných intervaloch monitorujú Váš dom či byt. 



Svoj domov a cennosti si poistite. Na trhu sú desiatky finančných produktov, ktoré pri relatívne 

malých platbách poistného dokážu kryť Vašu stratu spôsobenú krádežou. Rovnako tak je vhodné 

označiť, vyfotiť a poistiť si cennosti napr. aj starožitnosti alebo umelecké diela. V prípade krádeže či 

poškodenia budú ľahšie identifikovateľné pre políciu aj poisťovňu. Vedzte, že čím viac 

bezpečnostných prvkov postavíte do cesty zlodejom, tým budete môcť pokojnejšie spávať a tým Vám 

môže byť navrhnuté výhodnejšie poistenie. 

Viete, že... 

...krádež môže trvať iba niekoľko minút? Vo februári vo Zvolene vnikol páchateľ cez okno do domu 

a za pár okamžikov ukradol šperky zhruba v hodnote 1800 eur. 

Vaši špecialisti na bezpečnosť 

www.specialistinabezpecnost.sk 

 

10 rád pred odchodom z domu či bytu 

1. O presnom čase Vašej neprítomnosti hovorte len úzkemu okruhu ľudí. 

2. Dvakrát skontrolujte, či sú všetky obloky a dvere zatvorené a uzamknuté. 

3. Nenechávajte kľúče pod rohožkou a akékoľvek odkazy o Vašej neprítomnosti. 

4. Pravidelne si vyberajte poštovú schránku a odstraňujte letáky. Prípadne využite službu 

uschovania zásielok na najbližšej pobočke pošty. 

5. Požiadajte dôveryhodnú osobu, aby počas Vašej neprítomnosti, dohliadala na odvoz 

komunálneho odpadu a poriadok na dvore či v predzáhrade. 

6. Veľmi cenné veci patria do trezoru alebo sejfu, ideálne v banke. Ostatné cennosti 

a dokumenty označte, vyfoťte a ukryte. Po návrate si všetky veci skontrolujte, aj v garáži 

a pivnici. 

7. Vaše vozidlo zaparkujte na stráženom mieste alebo u dôveryhodných ľudí. 

8. Obstarajte si mechanické zábrany: kvalitné zámky, bezpečnostné dvere či mreže. 

9. Obstarajte si elektronické bezpečnostné systémy, napríklad digitálne alebo analógové 

kamery, alarmy a senzory. 

10. Aktivujte si SMS notifikácie a on-line vzdialený prístup k Vašim bezpečnostným systémom, 

prípadne napojenie na Pult centralizovanej ochrany. 

 

http://www.specialistinabezpecnost.sk/

