
Domov pokladáme za jednu zo svojich najdôle-
žitejších istôt. Túžime žiť s pocitom, že práve 
ten náš byt alebo dom je oázou pokoja a bezpe-
čia. Aj preto by sme mali dať čo najmenej šancí 
tým, ktorí chcú narušiť naše súkromie. 

Stavebné sporenie = istota a bezpečie

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., poskytuje dostatok finančných zdro-

jov na nákup bezpečnostných dverí, nových okien, garážových brán, 

plotov, zabezpečovacích elektronických systémov a aj iných bez-

pečnostných prvkov. Investovať do bezpečnosti vlastného bývania je 

určite výhodnejšie, ako odstraňovať následky návštevy nevítaných 

hostí.

Bezpečie domova aj na úver z PSS, a. s.

Finančné prostriedky na nákup zabezpečovacích prvkov môžete  

získať aj z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Stavebné sporenie ponúka 

každému občanovi možnosť postupne si pripravovať finančnú  

rezervu na plánované, ale aj na mimoriadne investície a neskôr ju 

výhodne znásobiť vďaka stavebným úverom alebo medziúverom. 

Vklady stavebných sporiteľov, ktoré sú chránené v plnej výške,  

úročí PSS, a. s., až 2 % ročne. Každý stavebný sporiteľ má nárok na 

štátnu prémiu – v tomto roku až do výšky 12,5 % z vkladov, maximál-

ne 66,39 €. Ak klient využije stavebný úver (jeho mimoriadne výhod-

ná úroková sadzba je garantovaná a nemenná počas celej doby splat-

nosti úveru)  alebo medziúver, získa viac a môže investovať do kva-

litnejších bezpečnostných prvkov. 

Pri okamžitom financovaní bývania sa osvedčil XXL úver s nulovým

počiatočným vkladom. Stačí iba uzatvoriť zmluvu o stavebnom  

sporení, začať sporiť a požiadať o úverové prostriedky. 

Bližšie informácie o výhodách a možnostiach financovania so stavebným spore-
ním v Prvej stavebnej sporitelni, a. s., získate v kažej z viac ako 330 kancelárií ob-
chodných zástupcov prvej stavebnej sporiteľne, a.s. na celom území Slovenska,  
alebo ich nájdete na www.pss.sk alebo na tel. čísle 02/58 55 58 55

Nehovoriť otvorene o veciach, ktoré okolo nás reálne existujú 
tento stav nezmenia. Myslieť si alebo nahovárať si, že mňa sa to ne-
týka, ja mám psa, mne nemajú čo ukradnúť, susedia sú stále doma, 
my dole zamykáme vchodovú bránu a podobné vžité mylné názory 
sa rýchlo rozplývajú okamžikom vlámania. Toto už oľutovali mnohí.

Dvere oddeľujú váš vlastný svet,vaše súkromie od okolitého sveta. 

Myslite na to, že cez bežné dvere je 
preniknutie úplne jednoduché, za 
krátky čas, s jednoduchým nára-
dím, práca potichu, alebo hrubým 
vypáčením, prerazením ... 
Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa 
o všetkých možnostiach ochrany 
a zabezpečenia bezpečnostnými 
dverami, všetky informácie vám 
radi poskytneme v našich predaj-
ňach, alebo na www.adlo.sk.

     Bezpečnostné dvere
dodávajú obyvateľom bytu pocit  
istoty a spokojnosti. 
Sú komplexom správnych  
bezpečnostných prvkov:

• dvojitý oceľový rám a zdvojené
 oceľové platne
• istiace body jedno, dvoj až troj
 bodové
• trezorový rozvorový 
 mechanizmus
•  zdvojené teleskopické stavítka 

vo vložke
• oceľové zárubne privárané, 
 kotvené do steny, mnoho- 
 násobne zosilnené a vyliaté 
 železobetónom

•  pevné privarené pánty sú zárukou pevnosti  presnosti 
osadenia dverí

• originálny istiaci bod do podlahy garantuje neprekonateľnosť

Zabráňte nechceným návštevníkom, 
ktorých môže byť aj v tomto období viac 

ako inokedy a nedovoľte, 
aby počet krádeží a vlámaní stúpal.

Urobili ste pre bezpečnosť vášho 
majetku naozaj maximum?

Ak si chcete byť istý, že je váš majetok 
dobre zabezpečený, nezabudnite na  
kvalitné poistenie. V prípade, že sa  

stanete obeťou zlodejov, poistenie od Generali Slovensko 
vám finančne pokryje vaše straty. Krytý budete aj v prípa-
de, že ho zlodeji len poškodia v snahe dostať sa dnu. 

Čo všetko treba mať poistené?

Vašu nehnuteľnosť ochránite uzavretím poistenia bytu alebo ro-

dinného domu, váš hnuteľný majetok ochránite poistením zaria-

denia domácnosti. 

Máte už svoj majetok poistený? 

Preverte si pre prípady akých rizík je váš domov chránený. Vaše     

poistenie možno nezahŕňa všetky riziká a jeho zmena by vám moh-

la priniesť pri rovnakej cene vyššiu poistnú ochranu. 

Overte si aj, na akú poistnú sumu ste poistenie uzatvorili. Pokiaľ sa 

cena vášho majetku v priebehu rokov zmenila, vaše poistenie by ne-

muselo pokryť straty v dostatočnej výške.

Výhody poistenia majetku v Generali Slovensko

K poisteniu majetku od Generali Slovensko dostanete zadarmo  
asistenčné služby, ktoré vám poskytnú právnu pomoc, zoženú ná-

hradné ubytovanie, postarajú sa o ochranu nezabezpečenej domác-

nosti a pomôžu v mnohých ďalších nepríjemných situáciách.

Pobočku Generali Slovensko môžete navštíviť v blízkosti vášho  

domova vďaka sieti viac ako 130 obchodných miest na celom Slo-

vensku.

Keby niečo, váš majetok si môžete poistiť rýchlo, jednodu-
cho a lacnejšie aj cez telefón na čísle 0850 111 116 alebo   
cez internet na www.generali.sk.

Ochrana majetku - pult centrálnej  
ochrany Hlavného mesta SR Bratislavy

Chcete zveriť ochranu svojho majetku do rúk profesionálov? 

Ponúkame Vám riešenie - pripojenie na pult centralizovanej  

ochrany. Bezpečne ochránime Váš majetok pred nežiadúcimi  

návštevníkmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrét-

ne. Zákazníkom poradíme vo výbere bezpečnostného systému,  

poradíme ako správať, aby ste minimalizovali rizika okradnutia a 

vykonáme nevyhnutné kroky k pripojeniu Vášho objektu na náš 

pult centralizovanej ochrany a efektívnemu zásahu pracovníkov 

mestskej polície pri ochrane Vášho majetku . 

Pripojenie objektu na náš pult  je možné realizovať :

• prostredníctvom telefónnej linky,

• prostredníctvom mobilného operátora,

• prostredníctvom rádiovej siete Global 2.

Svoju činnosť vykonávame od  roku 1996, kedy vznikol pod-

nikateľský subjekt Hlavného mesta SR Bratislavy, prevádzka  

Gunduličova. Zásahovú činnosť na objekty vykonávajú pracovníci 

Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí v prípravnej 

etape vypracovávajú plán zásahu a oboznamujú sa s lokalizáciou 

objektu.

Podmienky pripojenia
V prípade záujmu o pripojenie stačí sa informovať telefonicky na 

čísle 02-59980612, mailom na: pco@mp.bratislava.sk , prípad-

ne zaslať nezáväznú prihlášku, ktorá sa nachádza na našej webo-

vej stránke www.pult.bratislava.sk. 

Tu nájdete aj všetky informácie ohľadne ochrany Vášho majetku 

a pripojenia na náš pult. Na požiadanie Vám zodpovieme všetky 

otázky ohľadne pripojenia a tiež poradíme ako vhodne zabezpe-

čiť Váš majetok.

Pult centrálnej ochrany Hlavného mesta 
SR Bratislavy – Váš pocit bezpečia!



Zlodejom – bytovým vlamačom stačí na vykonanie krá- 
deže vlámaním iba krátky čas. Chráňte sa pred ich konaním  
zabezpečením vlastného obydlia, chaty či objektu slúžiaceho 
na podnikanie. NEDAJTE ZLODEJOM ŠANCU.

Policajný Zbor Odporúča:

Existuje hranica, kedy by si mal človek začať 
chrániť svoj majetok a tým aj svoj príbytok?

Odpovedať na danú otázku však nie je jednoduché. Majetok  
každého z nás je rozdielny, pre každého z nás však znamená  
odraz vlastných možností a schopností a preto sa hranica, odkedy je  
potrebné svoj majetok ochraňovať nedá stanoviť finančným  
vyjadrením. Pre niekoho je najväčšou cennosťou napríklad  
predmet po blízkom zosnulom človekovi, ktorý inému  
pripadá ako bezcenná vec. Iný si zakladá na zbierke obra-
zov, či poštových známok. Preto o hranici ochrany môžeme  
hovoriť ako o pojme, ktorý je úmerne závislý na hodnotovej orientácii  
jednotlivca. 

V súvislosti s týmito konštatovaniami je potrebné vysloviť 
hlasné „ÁNO“. Áno, ochrana vlastného majetku a príbytku by 
mala byť jednou zo životných priorít každého z nás. 

AlARMy

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú ďalšou 
bariérou pre neželaného návštevníka, pretože zistia jeho 
prítomnosť v chránenom priestore - dome 

/ byte / kancelárii 
a oznámia to lokálne hučaním sirény alebo vzdiale-
ne, napr. SMSkou na mobil alebo na pult centrálnej 
ochrany. 

Na zistenie narušenia slúžia rôzne senzory, ktoré  
vedia 
detekovať pohyb, otvorenie dverí / okna, rozbitie skla, únik  
plynu, dym, teplotu - oheň, vibrácie, zmeny tvaru plota a pod. Sen-
zory sa pripájajú k centrále vodičmi, alebo komunikujú bezdrôtovo. 

Cena elektronického zabezpečenia je porovnateľná s cenou 
iných elektrických spotrebičov do domácnosti, preto sa stávajú  
bežnou súčasťou bývania, v kanceláriách a obchodoch ich nájdeme 
takmer vždy. 

Ak inštaláciu zrealizuje profesionálna firma, vystaví Vám 
certifikát, na základe ktorého môžete získať zľavu na výšku  
poistenia majetku.

KAMeRy

Kamery vám umožňujú vizuálne skontrolovať  
situáciu, aj keď nie ste doma. Umožňujú naprí-
klad zaslať fotku návštevníka na mobil. „Vidia aj po 
tme“, prípadne si aj prisvietia. Vedia sa automaticky  
natáčať k pohybujúcemu sa objektu a približovať  
detail. Záznam sa ukladá na viacstopový 
videorekordér alebo pevný disk.

OcHRANA POČítAČOV

Už v takmer každej domácnosti sa nachádza aj počítač, ktorý  
obsahuje údaje, o ktoré nechceme prísť. Vírusy, neželaná  
pošta a zneužitie sú na dennom poriadku. Ochrana je súbor riešení  
zvolených podľa potrieb zákazníka.

OcHRANA UlOžeNýcH DÁt

V dnešnej dobe máme čoraz viac údajov  
uložených v elektronickej podobe – fotky,  
poštu, osobné súbory. Ale mnohí si uvedomia, že 
si nechránili údaje, až keď o ne prídu. Niekedy sta-
čí len dobrá rada. 

Viac na www.ais.sk
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NOVé RODINNé DOMy

Téma výstavby rodinných domov je v 

súčasnosti jednou z najdôležitejších 

kultúrnych a architektonických tém, 

ktorej treba venovať adekvátnu po-

zornosť. Rodinné domy sú obrazom našej kultúry, poukazujú na 

našu základnú kultúrnu orientáciu i na celkové smerovanie vývoja 

našej architektúry z celospoločenského hľadiska. V záujme zvyšo-

vania kultúrnej úrovne architektúry v tom najširšom slova zmys-

le sa Vydavateľstvo eurostav, okrem vydávania časopisov a kníh 

pre odborníkov, venuje aj vydávaniu periodickej publikácii Nové 

rodinné domy. Ide o publikáciu, ktorá vychádza raz ročne a priná-

ša aktuálny výber najnovších realizácií rodinných domov od na-

šich popredných architektov a poukazuje na trendy rozvoja archi-

tektúry rodinných domov na Slovensku.

V súčasnosti sa pripravuje už jej desiate vydanie, ktoré výjde ten-

to rok na konci leta. Predposledné - deviate vydanie publikácie, 

ktoré vyšlo koncom minulého leta, prinieslo aj inšpirujúce prí-

klady efektívnych konceptov rodinných domov. Nielen pre budú-

cich stavebníkov, ale aj pre architektov môže byť toto vydanie kni-

hy Nové rodinné domy aj dobrým východiskom k hľadaniu a na-

chádzaniu vlastného tvorivého prístupu k efektívnym konceptom 

rodinných domov. A to nielen vďaka publikovaným domom, ale aj 

vďaka úvodnej diskusii odborníkov na tému Ako stavať efektívne 

rodinné domy.

Viac informácií na www.eurostav.sk


