
Čo spoľahlivo odradí zlodejov 

Zlodeji si svoje „pracovisko“ vyberajú. Miesta, kde by museli vynaložiť veľa námahy, aby sa dostali 

k lupu, radšej obchádzajú. Vytvorte si i vy zo svojho domova miesto, ktoré spoľahlivo odradí 

zlodejov všetkých kategórií.  

Črepy prinášajú šťastie. Naozaj? 

Zlodeji hľadajú miesto, „kde nechal tesár dieru“. Okná a dvere patria k lákavým vstupom do bytu 

alebo domu bez obyvateľov. Pre mnohých nie sú okná vôbec prekážkou a neodradí ich ani rinčanie 

rozbitého skla. Majitelia bytov na prízemí a domov by mali uvažovať o tvrdenom skle alebo 

bezpečnostných fóliách. Princíp fungovania fólií je jednoduchý: sú previazané ako Svätoplukove 

prúty. Pri porušení niekoľkých  zväzkov stále držia sklenú výplň oblokov pohromade. Okrem 

vytvorenia bariéry pre vstup do objektu, chránia aj vás a rodinných príslušníkov pred náhodným 

rozbitím a porezaním črepmi. Navyše inštaláciu bezpečnostných fólií zohľadňuje i poisťovňa, pre 

ktorú sa tak vaše obydlie stáva bezpečnejším, a teda menej rizikovým. Fólie sú na prvý pohľad 

neviditeľné, neznižujú priehľadnosť a svetelnosť v interiéri, zároveň ich možno nainštalovať takmer 

na akékoľvek balkónové dvere, či okná. Dôležitým prvkom je kvalitné prepojenie fólie s rámom okna, 

aby nedochádzalo k vytlačeniu okennej tabule aj s fóliou. Napokon aj rám oka, preklady a parapety 

by mali byť riadne pripevnené a zamurované. Pre ešte vyššiu bezpečnosť, najmä pri objektoch mimo 

radovú zástavbu, sa odporúča inštalovať okenice a zámky.  

Bezpečnostné zámky a kovanie 

Ľudská vynaliezavosť je bezhraničná. V kriminalistických 

príručkách a temer na každom oddelení polície sú 

fotografie, ba dokonca celé zbierky rôznych nástrojov, 

ktoré si zlodeji vyrobili, aby sa dostali cez dvere a zámky. 

Neverili by ste, akí špeciálne rozlamovače cylindrických 

vložiek, planžety, šperháky, páčidlá, kliešte, hasáky, ba 

dokonca autogény si dokážu zlodeji zadovážiť. Takmer sa 

natíska otázka, prečo svoje zručnosti nevyužijú inak. Pre každý prípad je lepšie nedať zlodejom šancu, 

dvere a obloky vybaviť bezpečnostnými zámkami, západkami a bezpečnostným kovaním. Zlodejov 

láka najmä uzamykací mechanizmus a pánty, preto je vhodné mať aj prídavné zámky a istiace body 

ukotvené v zárubni. Pozor! Zistite si, aký hrubý je plech v zárubni, či sú vyliate betónom a privarené. 

Nemusia totiž odolať nástrojom zlodejov, napríklad páčidlu. Pomôže aj istiaci bod v podlahe, 

mechanická zábrana proti roztiahnutiu zárubní alebo namiesto kľučky guľa či madlo iného tvaru. 

„Klientom vždy radíme, aby si nevyberali najlacnejšie možné riešenie, ani na základe jedného 

prospektu, ale naozaj hľadali kvalitné produkty, ktoré spĺňajú všetky normy, bezpečnostné parametre 

a príslušné certifikácie. Sledujete i také detaily, ako panoramatický priezorník, retiazka alebo možnosť 

zatvoriť zvnútra bez kľúča,“ hovorí Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti 

Kamerové systémy, s.r.o.  

Elektronické prvky sú nadstavba 

Pre bežné používanie a proti náhodným zlodejom sú dostatočné nižšie bezpečnostné triedy dverí, 

ktoré sú prípadne doplnené ešte mrežou. Trieda 4. je odolná voči plánovaným útokom zväčša 



profesionálnych zlodejov so špecifickým náradím. V prípade, ak sa v byte či dome nachádzajú naozaj 

cennosti, alebo sídlo  podnikateľského subjektu, nezaobíde sa bez elektronických zabezpečovacích 

prvkov, ako sú kontaktné detektory na oknách a dverách. Často sú využívané deštrukčné detektory, 

ktoré sa porušia pri rozbití okna a spustia alarm. Funkcie rôznych detektorov vhodne dopĺňajú 

kamerové systémy, ktoré  zaznamenávajú stav v reálnom čase.  

Viete, že... 

...v rámci minulého roka v letných mesiacoch bolo na Slovensku zaznamenaných 20524 majetkových 

trestných činov a iba 8712 objasnených? Nedajte zlodejom príležitosť. Nezabúdajte zamknúť 

vchodové a pri dlhšej neprítomnosti aj interiérové dvere. 

Vaši špecialisti na bezpečnosť 
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