CHRÁŇTE SA PRED VLÁMANÍM
do bytu, do pivnice, do kočikárne, do iných priestorov

Pri vlámaní neprichádzate iba o to najcennejšie, čo vlastníte, ale tiež o veci, ktorých hodnota sa nedá
vyčísliť, máte k nim blízky vzťah a sú nenahraditeľné a peniazmi nevyčísliteľné. Najčastejšie sa
páchatelia dostávajú do objektu vstupnými dverami, oknami, cez balkóny a pivnice. Ich
zabezpečeniu preto venujte najviac pozornosti.
Mnohí si myslia, že im zlodej nemá čo odcudziť,
pretože vo svojom bežne zariadenom byte
nemajú nič cenného, to ale zlodej nevie. Málo
zodpovedným prístupom sa často uvedené
nebezpečie podceňuje. Pri vlámaniu do bytu
alebo do domu ide predovšetkým o vážne
narušenie
súkromia
a často
dochádza
k nenahraditeľným stratám.

Nikdy nemôžete celkom vylúčiť, že sa váš
majetok nestane predmetom záujmu zlodeja.
Nestavajte sa pasívne k tomuto možnému
nebezpečiu a snažte sa dodržiavať aspoň
niektoré nami doporučené základné zásady
k tejto ochrane. Sami najviac poznáte prostredie
v ktorom žijete, preto na vás záleží, akými
spôsobmi môžete tieto zásady vyžiť.

POLÍCIA
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✓

✓

✓
✓
✓

aj keď sú osoby v byte – vždy mať zamknuté vchodové
dvere, zatvorené okná (najmä v pivniciach, na prízemí a
v podkroví), kto chce k vám prísť na návštevu – zazvoní,
opatrite si bezpečnostné vstupné dvere, prípadne rôzne
mechanické zábranné prostriedky – prídavný zámok,
závoru a iné
kvalitné vstupné bezpečnostné dvere a zámok v
kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami,
napr. bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky,
poistky dverových závesov, spevnené zárubne.
na prízemí si namontovať mreže a bezpečnostné fólie na
okná, balkóny a loggie
nikdy nenechávať kľúče na tzv. „bezpečných miestach“
(pod rohožkou, v kvetináči atď)
neuschovávať väčšie finančné obnosy a cennosti doma,
bezpečnejšie budú v banke

✓
✓
✓

✓
✓

✓

dbať na dobrú viditeľnosť vstupu do domu bez
kríkov a hustého porastu
nezatemňovať okná bytu roletami – dávate tým na
vedomie, že nie ste doma
využívajte
osvedčených
panoramatických
priezorov – „kukátko“, ktoré umožnia vidieť celý
vonkajší priestor a premyslieť si, či zvoniacemu
otvoriť, v žiadnom prípade neotvárať dvere a
nevpúšťať do bytu osoby, ktoré nepoznáte, naučiť
tejto zásade svoje deti a starých rodičov
pokiaľ sa presťahujete do nového bytu, ihneď
vymeňte zámky dverí
uvádzajte na zvončeky, schránky a dvere svoje
priezvisko v množnom čísle a bez titulov, láka to
zlodejov
byt zatvárajte a zamykajte vždy, aj keď si odskočíte
k susedom, do pivnice, alebo vysypať smeti

Veľmi dôležité je mať dobré vzťahy so susedmi. Je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt
či dom, počas neprítomnosti aby pravidelne vyberali poštovú schránku a občas kontrolovali byt. Oni môžu
dohliadať na vašu bezpečnosť rovnako, ako vy môžete pomôcť chrániť ich. Požiadajte ich o telefónne čísla
domov, do zamestnania a majte ich vždy po ruke. Ak ste niečo videli, čo vás znepokojilo, porozprávajte sa
s nimi. Ak máte podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu, oznámte to polícii
prostredníctvom telefónneho čísla 158. Vám podozrivé správanie osôb a pohyb motorových vozidiel
pokiaľ máte možnosť zaregistrujte záznamovým zariadením (kamera, fotoaparát, mobil ....)

Čo robiť pri vlámaní do bytu alebo domu ?
1.

2.

3.

Ak zistíte pri vstupe do bytu alebo domu akékoľvek 4.
známky vlámania (páchateľ môže byť ešte na mieste
činu), okamžite privolajte pomoc polície (telefonicky,
osobne alebo za pomoci ostatných rodinných
príslušníkov či priateľov) a nevstupujte do bytu, aby ste 5.
nezničili stopy zanechané páchateľom.
Ak do vykradnutého bytu predsa len vstúpite, ničoho sa
nedotýkajte,
s
ničím
nemanipulujte,
nič
nepremiestňujte, aby si výjazdová skupina polície
mohla urobiť čo najlepší obraz o páchateľovi a jeho
činnosti na mieste.
6.
Je potrebné si uvedomiť, že výjazdová skupina sa vo
vašom byte nevyzná, preto by ste mali byť sprievodcom
tejto skupiny, najmä preto, že byt alebo dom najlepšie
poznáte a môžete políciu upozorniť napr. na všetky
veci, ktoré nie sú na svojom mieste, s ktorými bolo
manipulované a pod.

Vždy je potrebné urobiť si úplný a z hľadiska popisu vecí
presný zoznam všetkého, čo vám bolo ukradnuté a tiež
všetkých škôd, ktoré vám boli spôsobené v byte alebo
rodinnom dome.
Ak vám boli odcudzené kreditné karty, šekové či
vkladné knižky, alebo cenné papiere, je nutné o tom
informovať okrem polície aj banku, alebo iné peňažné
inštitúcie, u ktorých máte tieto cenné papiere vedené.
Zablokovanie konta proti manipulácii páchateľom musí
byť vaším prvoradým záujmom.
Pri ukradnutí ostatných dôležitých dokladov, ako sú
pasy, občianske preukazy a pod. je potrebné ihneď
nahlásiť príslušným úradom ich odcudzenie.
7. Dôležitým opatrením pri vlámaní do bytu
(domu) je byt alebo dom znova dôkladne
zabezpečiť.
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