
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline radí občanom 

ako chrániť „svoj hrad” pred nepozvanými hosťami počas 

letných dní 

 

OCHRANA BYTOV, DOMOV A REKREAČNÝCH 0BJEKTOV 
 

Trestný čin krádež vlámaním do bytov je jedným z mála trestných činov, ktorého obeťou sa môže stať 

každý z nás. Tento náhly vpád do nášho súkromia a následná strata bezpečia domova, je pre všetkých členov 

rodiny napadnutého objektu veľmi traumatická. 

V letnej dovolenkovej sezóne veľa ľudí na kratší alebo dlhší čas opúšťa svoje príbytky. Čas dovoleniek je 

ideálnym obdobím pre bytových vlamačov. Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi 

často vyhľadávajú nezabezpečené objekty, pritom ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často 

závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel: 

Hlavné zásady, ako minimalizovať možnosti zlodejských návštev: 

 

• aj keď sú osoby v byte alebo na záhrade - vždy zamknuté vchodové dvere, resp. bránku do dvora, 

zatvorené okná (najmä v pivniciach, na prízemí a v podkroví), kto chce k vám prísť na návštevu - 

zazvoní, 

• 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.)  

• využívanie 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,  

• neuschovávať väčšie finančné obnosy a cennosti doma, bezpečnejšie budú v banke,  

• mať dobré vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom, 

počas dlhodobejšej neprítomnosti požiadať príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, 

aby pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali byt,  

• nezatemňovať okná bytu roletami — dávate tým na vedomie, že nie ste doma, 

• dbať na dobrú viditeľnosť vstupu do domu bez kríkov a hustého porastu. VAŠA POLÍCIA 



 

 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. 
 Je potrebné si uvedomiť, že výjazdová skupina sa vo vašom byte nevyzná, preto by ste mali byť 

sprievodcom tejto skupiny, najmä preto, že byt 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 dome. 

 Ak vám boli odcudzené kreditné karty, šekové či vkladné knižky, alebo cenné papiere, je nutné 

o tom informovať okrem. polície aj banku, sporiteľňu, alebo iné 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. 

 Dôležitým opatrením pri vlámaní do bytu je byt znova neodkladne zabezpečiť, 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 

 
Policajná linka dôvery: 096 140 2157 
VAŠA POLÍCIA 

 

 


