Výzva polície!
Nedajte šancu bytovým zlodejom a podvodníkom
Trestný čin krádeže vlámaním do bytov je jedným z 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. Zlodeji využívajú nepozornosť,
neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty. Veľa ľudí na kratší alebo
dlhší čas opúšťa svoje príbytky, čo je ideálnym obdobím pre bytových vlamačov. Ochrana nášho
majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel:
-

-

-

-

Aj keď sú osoby v byte alebo na záhrade – vždy mať 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).
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.
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.
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 ?
-

-

Ak zistíte pri vstupe do bytu alebo domu akékoľvek 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 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.

-

-

-

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.
Dôležitým opatrením pri vlámaní do bytu (domu) je byt alebo dom znova dôkladne
zabezpečiť.

Ako sa nestať obeťou podvodníkov !
- Buďte opatrní a pozorní pri vstupe do domu, bytu.
- Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty, napr. prevod bytu, domu, chaty, alebo na
poskytnutie peňažných pôžičiek
- Nedôverujte zdanlivo nevinným požiadavkám osôb ako je prosba o pohár vody, možnosť
zatelefonovať si, pomoc pri nevoľnosti apod.
- Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte
- Nevstupujte do výťahu s neznámou osobou, počkajte si na prázdny výťah.
- Nikdy neotvárajte dvere, ak neviete kto je za nimi, ak napr. čakáte na cudzieho človeka,
napr. osobu reagujúcu na inzerát a pod., požiadajte niekoho z blízkych, alebo priateľov, aby
bol s vami doma.
- V spoločnosti sa nechváľte cennými vecami, úsporami.
- Vyhýbajte sa styku s rôznymi podomovými predajcami, ktorí ponúkajú zdanlivo lacný tovar
– zvyčajne ide o podvodníkov.
- Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
- Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov pracovníkov
elektrární, plynární, domovej správy.
- Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze,
fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby, rôzne
preplatky a atď.
Pri každom podozrení vždy čo aj anonymne treba vyrozumieť políciu na telefónnom čísle 158.
Každá dobrá informácia pomôže polícií včas zasiahnuť a odhaliť páchateľa. Ak zlodejom
a podvodníkom nedáme šancu správnou prevenciou, bude to mať za následok to, že spoločnosť
a hlavne občan sa budú cítiť bezpečne, čo bude mať vplyv hlavne na kvalitu nášho života.

por. Mgr. Tibor Šándor
Preventista OR PZ v Dolnom Kubíne

Výzva polície!
Auto nie je trezor
Zlodejov priláka autorádio vo vozidle, kufrík, mobilný telefón, kabelka,
peňaženka, bunda odložená na sedadlách, otvorené okno, strešné okno, alebo
neuzamknuté vozidlo, nezabezpečené vozidlo bezpečnostným zariadením,
tmavá, neosvetlená ulica, na ktorej je vozidlo zaparkované, neuzamknutá brána
dvora pri rodinnom dome alebo nestrážené parkovisko pri rekreačnom zariadení.
Polícia doporučuje pre zníženie rizika krádeže parkovať vozidlá zásadne na
strážených parkoviskách. Pokiaľ si musíme nechať nejaké veci v aute, je
potrebné ich aspoň prikryť dekou, nenechávať si v aute žiadne doklady, cenné
veci, peniaze, rezervné kľúče ani v odkladacej skrinke. Riadne uzamknúť auto,
zavrieť všetky okná a to aj v čase, keď parkujeme auto na dvore rodinného
domu, kde je potrebné uzamknúť aj hlavnú bránu.
Ak napriek všetkým bezpečnostným opatreniam zistíte, že vaše auto navštívil
zlodej, ihneď volajte tiesňovú linku 158.
Každá dobrá informácia pomôže polícií včas zasiahnuť a odhaliť páchateľa. Ak
zlodejom nedáme šancu správnou prevenciou, bude to mať za následok to, že
spoločnosť a hlavne občan sa budú cítiť bezpečne, čo bude mať vplyv hlavne na
kvalitu nášho života.

por. Mgr. Tibor Šándor
Preventista OR PZ v Dolnom Kubíne

