
 
 

Vojtech Križan 

 

Chcete pokojne spávať, mať istotu že Vás nič zlé neprekvapí, premýšľate ako zabezpečiť svoju firmu, či domácnosť?  

Zvažujete montáž zabezpečovacieho systému, premýšľate aký zvoliť a prečo?  

Potrebujete sa pripraviť, viete na čo všetko musíte pred návrhom myslieť?  

Viete ako urobiť optimálne riešenie na prvý krát?  

Z hrnutie najdôležitejších poznatkov za 22 rokov činnosti v obore. 
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Toto dielo je chránené autorským zákonom.  Akékoľvek kopírovanie a šírenie jeho častí, alebo celku je trestné. 

Pokiaľ sa Vám  páči a chcete ho zdieľať, či odporučiť svojím známym, to je skvelé. Urobte to prosím ale legálne, 

pošlite im odkaz, kde si ho sami môžu stiahnuť:  www.dolton.sk 

 

 

Dobrý deň, volám sa Vojtech Križan.  

 

Mám elektrotechnické vzdelanie a mojím  

koníčkom i prácou je technika.  

 

Som  majiteľom  firmy  Dolton,  zabezpečovacie 

a kamerové systémy a spolumajiteľom predajne 

DOLTON s.r.o, s elektroinštalačným materiálom, 

náradím a materíámi pre tvorivých ľudí.  

Podnikaniu a obchodu sa venujem 27 rokov.  

 

Za  posledných 12 rokov, som zrealizoval viac  

než 350 montáží zabezpečovacích a kamerových 

systémov a časť svojích 22 ročných skúseností som 

implementoval do dokumentu, ktorý teraz čítate. 

Ďakujem za Vašu dôveru, prejavenú jeho stiahnutím. Zhrnul  som v ňom iba tie  

poznatky, ktoré pokladám za dôležité pre Vás a takou formou, aby obsahu porozumel  

aj človek, ktorý nemá technické znalosti. 

Tento dokument nemusíte čítať celý. Pokiaľ Vás nezaujímajú niektoré podrobnosti,  

prečítajte si iba záverečné zhrnutie a podrobne si prečítajte iba tie body, ktoré vás zaujímajú,  

alebo tie, ktorým potrebujete porozumieť. 

 

Ponúkam týmto radu a pomoc každému, kto chce ochrániť seba, rodinu a svoj majetok a hľadá 

optimálne riešenie pre zabezpečenie priestorov. Možno Vám iba ušetrí čas, ktorý by ste  

strávili pri hľadaní týchto informácií, snáď aj peniaze a zbytočné výdaje, lebo po jeho prečítaní 

budete poznať nielen základné princípy a možnosti ochrany, ale budete ich vedieť využiť a vybrať 

si hlavne tie, ktoré potrebujete, alebo uznáte za vhodné. 

 

Text je aj reakcia na spätnú väzbu od užívateľov namontovaných zabezpečovacích systémov.   

Aby som spolu s naším kolektívom mohol túto prácu ďalej zlepšovať, budem rád,  

ak nám aj Vy poskytnete prípadné Vaše postrehy, požiadavky, či námety, ktoré by sme mohli 

využiť, či doplniť do tohto dokumentu, prípadne ich odporučíme aj priamo výrobcovi. Rovnako 

budeme povďační aj za Vaše otázky, ktoré samozrejme radi zodpovieme.  

 

http://www.dolton.sk/
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Náš majetok je veľmi príťažlivý pre isté živly, ktoré nemajú zábranu zmocniť sa ho akýmkoľvek 

spôsobom. Ulúpené cennosti potom často končia, nenávratne, niekde v nezáme, za úbohý 

a smiešny zlomok ich pôvodnej hodnoty... 

 

Najlepším možným riešením je teda prevencia  

a to pasívna aj aktívna.   

 

Tu je 5 tipov, ktoré Vás spoľahlivo 

ochránia pred zlodejmi 

 

1. Riziko ! 

Myšlienkové pochody zlodeja sú nevyspytateľné. Najmä ohrození a drogovo zavislí ľudia nemajú 

zábrany urobiť čokoľvek, aby dosiahli svoj cieľ. Preto nikdy 

nepodceňujte situáciu a v prvom rade myslite na svoje zdravie 

a na svoj život rovnako, ako aj na zdravie svojích blízkych 

a nepodnikajte kroky, ktoré ho môžu ohroziť. 

(Napríklad sami chytiť zlodeja, pokiaľ nie ste na to trénovaní).   

2. Nelákajte zlodejov ! 

Dobrou pasívnou prevenciou je odstránenie lákadiel. 

Nevystavujte cenné predmety zraku ľudí, neponechávajte 

ich na takom mieste, z ktorého ich dobre vidieť.  

Za oknom, na sedadle v aute, za plotom v záhrade...  

Nesprávajte sa provokatívne, neukazujte, že máte veľa 

peňazí, ani čo všetko si môžete dovoliť, vystavujete sa totiž 

riziku, že si Vás niekto vytypuje, vysleduje a následne to 

môže skončiť aj prepadnutím, alebo „vybielením“  Vášho príbytku, či auta.  

3. Pozor na slabé miesta! 

Venujte pozornosť slabo chráneným častiam objektu, zosilnite vstupné dvere, vybavte ich dvojitou 

a rôznou bezpečnostnou zámkovou vložkou. Zabezpečte si pivničné, prípadne iné otvory mrežou, 

venujete pozornosť aj oknám, balkónom a terasám, ktoré sú často využité ako ľahko 

prekonateľné vstupy do príbytku.  

Napríklad odľahlé pivničné, kúpeľňové, či 

záchodové okno, je okrem vstupných a 

balkónových dverí jedným z najčastejších otvorov, 

ktoré si páchateľ vyberá, ak chce vniknúť do 

domu.  

Nezabudnite si teda zaistiť aj tieto prvky, výklenky 

a miesta v objekte, kde je prípadný páchateľ krytý 

pred zrakmi verejnosti a v kľude sa tam môže 

venovať práci na vniknutí do vášho priestoru. 
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4. Ukryte cennosti! 

Svoje cennosti nedržte doma. Založte si 

depozit v banke a uložte si ich na 

svojom depozite.  

Máte tak vysokú istotu, že o ne 

neprídete. Ak ich už máte doma, 

obstarajte si trezor, alebo schránku, 

ukryte ju tak, aby ju nebolo možné a ani 

ľahké nájsť a vybavte ju tiež poplašným 

snímačom, ktorý bude súčasťou vášho 

zabezpečovacieho systému. 

 

5. Inštalujte si kvalitný zabezpečovací systém (skrátene „alarm“). 

 

Je výbornou aktívnou prevenciou. Jeho prípadné napojenie na strážnu službu (SBS) ešte znásobí 

jeho účinnosť. Napojenie na strážnu službu  je už naozaj dokonalá ochrana.  

Náklady na akýkoľvek zabezpečovací systém nie sú tak vysoké, ako jediná návšteva osôb, ktoré 

zaostrili pozornosť na Vás a na Váš majetok. V snahe zamiesť po sebe všetky stopy, totiž použijú 

akékoľvek dostupné metódy a prostriedky.  Škody, ktoré pritom spôsobia sú väčšinou vyššie, než 

je cena zabezpečovacieho systému, včítane predmetov, ktoré si napokon odnesú. 

Tento bod je z mojích skúseností najdôležitejší, preto ho rozviniem obšírnejšie a verím že tým 

poradím aj časti obyvateľstva, ktorá momentálne ešte nemá financie na zabezpečovací systém.  

 

Existuje viac výrobcov zabezpečovacích systémov, my odporúčame 

Jablotron 100 

 

PREČO JABLOTRON ?  

Za 28 rokov jeho existencie a vývoja sa JABLOTRON presadil 
ako najúspešnejšia vlajková loď, na českom i slovenskom 
trhu, lebo dokáže po všetkých stránkach pokryť aj náročné 
potreby širokého spektra užívateľov.  
 
Najnovší systém disponuje drôtovým, bezdrôtovým, alebo 
kombinovaným prevedením, pričom jeho inštalácia nikdy 
nebola  jednoduchšia. Navyše aj dobre vyzerá. Zásadnou výhodou Jablotronu, je unikátna 
služba, v podobe " bezpečnostnej SIM karty "   ktorá nielenže umožňuje využívať mobilnú 
aplikáciu MyJABLOTRON, ale prináša používateľom alarmu JABLOTRON 100 aj ďalšie výhody.  
 
Napr. predĺženie záruky na 7 rokov bezplatných opráv, možnosť zasielania bezplatných notifikácií 
formou SMS správ, e-mailov, garanciu zodpovednosti výrobcu za škodu až do výšky 80.000 € v 
prípade zlyhania, či prekonania alarmu, aj trvalý dohľad nad funkcionalitou alarmu.  
 
Pomocou nej má klient  neobmedzený prístup do Webovej samoobsluhy pre diaľkovú kontrolu, 
bezpečné ovládanie alarmu, vrátane zobrazenia priestoru (pokiaľ systém obsahuje aj kamery). 
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            JABLOTRON  

Spoločnosť Jablotron je rýdzo český výrobca so 

sídlom v Jablonci nad Nisou, ktorý sa od svojho 

počiatku v roku 1990  zaoberá vývojom a výrobou 

zabezpečovacieho systému s názvom JABLOTRON.  

 

Dnes  ho tvorí holdingová materská spoločnosť, ktorá 

má 20 dcérskych spoločností, zamestnáva viac ako 

600 zamestnancov a jej ročný obrat v roku 2015 

dosiahol 2,56 miliardy Čk.  

 

   Spoločnosť má špičkových expertov, dizajnérov, vlastné výskumné a vývojové dieľne, logistické     

   centrum a neustále pracuje na vývoji, zdokonaľovaní a modernizáciií svojích výrobkov.   

 

Má viaceré inovatívne riešenia, 

vypracoval vlastný intuitívny a veľmi 

prehľadný systém ovládania, typu 

semafór, a najnovšia modelová rada 

zabezpečovacieho systému JA 100, 

má nadčasovo moderne riešený 

design všetkých prvkov.  

 

Spoločnosť sa vypracovala až do takej 

úrovne, že dnes dosahuje vynímočnú 

kvalitu a spoľahlivosť výrobkov, ktoré 

získali viaceré ocenenia.  

 

 

Niet teda divu, že produkty Jablotron sa vyvážajú do viac než 76  krajín sveta, včítane 

Ameriky. Samozrejmosťou je, že poskytuje záručný a pozáručný servis aj starších produktov, 

ktorých výroba už bola ukončená. Zároveň poskytuje predĺženú záruku na svoje výrobky. Má 

svoje zastúpenie vo viacerých krajinách včítane Slovenska a zastrešuje celú sieť svojích 

certifikovaných montážnych partnerov. 

 

Veľmi silným argumentom pre túto voľbu je aj fakt, že spoločnosť ručí finančnou náhradou 

vyplatenou klientovi v prípade prekonania systému, pozostávajúceho z príslušných komponentov 

Jablotronu, inštalovaného certifikovaným technikom až do výšky 80 000 € !  

 

Aby ste možnosti systému mohli využiť aj Vy, potrebujete ho najskôr trochu poznať a svoje 

potreby konkretizovať. Poďme na to: 
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Krátky výňatok z LEGISLATÍVY, nepríjemný, no dôležitý pre Vás 

 (čo sa deje na „pozadí“ v súvislosti s  §§§) 

Zabezpečovací systém, rovnako ako systém na sledovanie osôb (kamerový systém) spadá podľa 

zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti  (číslo 473/2005), pod 

licencovanú činnosť.   

Jednoducho povedané,  to znamená, že projektovať, montovať a servisovať ho môžu iba firmy, či 

živnostníci, ktorí majú licenciu na „poskytovanie technických služieb“ podľa tohto zákona, vydanú 

Krajským riaditeľstvom policajného zboru.  

Na tento účel boli osoby vlastniace licenciu dôsledne preverované a musia preukázať 

svoju odbornú i zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť.  

Túto licenciu nezíska hocikto. Zároveň každá jedna takáto technická služba ( napríklad montáž 

alarmu a kamerového systému) musí byť zazmluvnená a evidovaná v knihe evidencie 

technických služieb, ktorú vedie majiteľ licencie a je pravidelne kontrolovaná pracovníkmi polície 

a t.ď...   

Objednávateľ systému je preto povinný poskytnúť dodávateľovi na tento účel svoje osobné údaje: 

Meno, priezvisko, rodné číslo a adresu. Právnická osoba, zase údaje o firme: Názov, sídlo, meno 

konateľa, IČO DRČ... Toľko stručne zo zákona. 

Licencovaná osoba musí samozrejme s týmito údajmi ďalej nakladať v rámci zákona o GPRS. 

To znamená chrániť a neposkytovať ich na žiadne iné účely a t ď...  

 

Preto pozor na to, komu zveríte montáž!  Pri svojpomocnej monáži, môže dôjsť  k potrebe 

vydokladovať, kto a kedy systém montoval, či mal v tom čase platnú licenciu, či vedie zákonom 

predpísanú evidenciu a prípadné všetky právne dôsledky  v súvislosti s porušením tohto zákona. 

Aj samotný zabezpečovací systém musí spĺňať požiadavky zákona, a prísne technické normy, za 

ktoré zodpovedá výrobca, alebo dovozca, ktorý zároveň musí mať svoje výrobky certifikované.  

 

Rovnaký pozor treba dávať aj na použitie rôznych minialarmov, či súprav, ktoré sa dajú objednať 

na internete a kúpiť v supermarketoch.  Až keď sa dostanú do rúk Štátnej obchodnej inšpekcie, 

zákazník zistí pravdu o tom, či spĺňajú, alebo nespĺňajú zákonné parametre.  

Podmienky poisťovní, ktoré prídu na rad pri požiadavke vyplatenia poistného plnenia, sú ďalším 

dôvodom, pre profesionálne riešenie.  

Pokiaľ sa rozhodujete inštalovať zabezpečovací systém a chcete seriózne chrániť Vaše 

hodnoty,  vyhnite sa určite rôzným hotovým súpravám z hypermarketu, či  lacným 

alarmom, ktorých na internete nájdete mnoho. Spočítajte si, aké hodnoty chcete chrániť 

a položte si otázku, či alarm v cene 200 či 300 € vyvoláva vo Vás takú dôveru, že sa naň 

spoľahnete? Takéto jednoduché systémy si môže ľahko kúpiť aj potencionálny zlodej 

a vychytať ich slabiny. Poruchovosť a dostupnosť následného servisu nebudem ani 

komentovať. 

Oporúčam preto jedine profesionálny systém a ďalej nájdete veľa silných dôvodov prečo. 

Všetko v kľude zvážte, aby ste o rok, alebo o dva, nemuseli pre unáhlené rozhodnutie svoj 

systém pracne prerábať, alebo nahrádzať a neplatiť zaň dvakrát. 

Zároveň si na začiatku overte, či osoba, alebo firma, ktorú montážou systému poveríte, je 

dôveryhodná a či má platnú licenciu pre spomínané technické služby. Môže Vám to 

v budúcnosti ušetriť mnohé problémy.  
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Aké sú Vaše požiadavky  ? 

Položte si tieto otázky a skúste nájsť odpovede na ne: 

Prečo chcete zabezpečovací systém ?  

Čo očakávate od zabezpečovacieho systému ?  

Čo všetko chcete zabezpečiť ? 

Chcete využiť aj nejaké funkcie naviac a aké ?  

Aké spotrebiče chcete prípadne kontrolovať, či ovládať ? 

Ako si predstavujete signalizáciu a spracovanie vyvolaného poplachu ? 

Komu bude poplach signalizovaný ?  

Akú následnú reakciu očakávate ?  

Ktoré prvky musí váš systém nevyhnutne obsahovať ? 

Do akého rozpočtu sa potrebujete zmestiť ?  

Kto vám bude systém inštalovať a prečo ? 

Zapíšte si všetky body, ktoré Vám prídu na um a prejednajte  ich s technikom, ktorého si 

vyberiete.  

Zabezpečovací systém JABLOTRON 100, je veľmi rozsiahla stavebnica, z ktorej je možné vybrať 

potrebné stavebné prvky a vytvoriť z nich kombináciu podľa Vaších konkrétnych potrieb.  

 

Dokonale pokryje požiadavky zabezpečenia, počínajúc malými priestormi, až po rozsiahle areály, 

firmy, bytovky, galérie... 

Aby ste ľahšie našli odpovede na Vaše otázky nájdete v nasledujúcej časti príklady, čo môžete 

vyriešiť, čo očakávať, aké vlastosti je možné využiť a ľahšie si vyselektujete tie svoje. 
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Pár myšlienok pre inšpiráciu 

Okrem ochrany majetku existujú aj iné dôvody prečo si nechať naištalovať zabezpečovací 

systém, napríklad: 

 

Možno máte starších rodičov, a chcete mať pocit istoty, že sú v bezpečí, alebo že v prípade 

ohrozenia, alebo zdravotných problémov dokážu jediným stisnutím tlačítka na stene, alebo na 

svojom náramku na ruke odoslať poplašnú správu, či volanie o pomoc.  

Manželka, alebo deti ostávajú sami doma a nie sú chránení. 

Máte malé deti, hrajú sa v detskej izbe, bojíte sa, že zoberú zápalky... Ak začne niečo horieť, 

chcete to vedieť ihneď, nechcete, aby sa pridusili, alebo aj niečo horšie... 

Stáva sa, že v noci sa Vám niekto potuluje po záhrade, alebo Vám už niekto vykradol kôlňu, 

vínnu pivničku, údiareň, záhradný domček, garáž, dielňu či saunu? 

Možno ste často sám, alebo sama doma a nechcete zažiť, že Vám niekto bude prehľadávať 

Vaše veci vo vedľajšej izbe, keď spíte...   

Bývate na poschodí a prízemie, pivnica, kotolňa či garáž je po celý čas nechránená. Chcete aby 

Vás systém upozornil, keby sa niekto nepovolaný bez Vášho vedomia dostal do týchto priestorov.  

Ste doma, vonku je škaredé počasie, nevychádzate von, vedľa na pozemku máte garáž, 

zapnete si teda ochranu garáže a všetkých vstupných dverí, takže keby ich ktokoľvek otvoril 

vyvolá to poplach. 

Máte cennosti, klenoty, obrazy, zbrane, chcete strážiť aj jednotlivé predmety, 24 hodín denne ? 

Máte trezor a chcete vedieť o každom otvorení?  

Chcete strážiť aj svoje auto pred domom? 

 

Máte firmu, kanceláriu, dielňu, garáž, chatu, či iné priestory? Chcete byť ihneď upozornení, 

keby do týchto priestorov niekto vnikol, keby tam vznikol požiar, rozbilo sa okno, klesla teplota 

pod určitú hranicu, došlo k výpadku prúdu a podobne? Potrebujete chrániť iba určitú časť 

v určitom čase? 

Vaše dôvody a požiadavky sú veľmi dôležité pri návrhu systému, pretože umožnia technikovi 

vhodne navrhnúť, rozčleniť a naprogramovať systém tak, aby bolo možné prípadne strážiť 

samostatne a nezávisle niektoré zóny a automatizovať určité činnosti. 
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Chcete využiť aj funkcie, ktoré umožnia automatizáciu a lepší 

komfort ?  

Automaticky rozsvietiť svetlo pred domom, spínať osvetlenie v záhrade, v bazéne, automaticky 

poliať záhradu, spustiť filtráciu bazénu, vyvetrať sklenník, upozorniť na pohyb na vyčlenenom 

mieste v záhrade, otvoriť bránu, garážové dvere, mať aj čipový prístupový systém, upozorniť na 

únik vody z práčky, na rozbitie okna v niektorej miestnosti, únik plynu, zlé spaľovanie a výskyt 

kysličníka uhoľnatého v kotolni, požiar v niektorej miestnosti, merať spotrebu elektriny, diaľkovo 

zapínať kúrenie, sledovať určitý priestor a nechať si z neho poslať videosekvenciu napríklad pri 

poplachu, merať teplotu vonku, v izbe, v bazéne, saune, mrazničke, špajzi, psej búde, či vo vínnej 

pivnici, alebo zapínať kúrenie, ohrev bazéna, alebo sauny na diaľku... 

Máte inšpiráciu? Napíšte si svoje vlastné dôvody a požiadavky. Môžu byť iné...  Nebojte sa 

popustiť uzdu fantázií, existuje veľa ďalších možností.  

 

 

 

Systém dokáže 24 hodín denne strážiť zvlášť, jednotlivé časti objektu a kedykoľvek upozorniť, 

že sa deje niečo vážne. Dokáže privolať pomoc, alebo Vás zobudí  v noci, pri vlámaní, hlasitým 

poplachom, alebo aj potichu – pošle iba sms, alebo zavolá na Vaše TF číslo. Dokáže sa 

automaticky zapnúť, či vypnúť v stanovenom čase, ak sa tak naprogramuje. 
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Rovnako dokáže zaistiť ochranu v záhradnehom domčeku, zaistí tzv. plášťovú ochranu objektu – 

môže strážiť rozbitie skla v niektorej z miestností, otvorenie vchodových, či garážových dverí a to 

aj v prípade keď ste doma. Dokáže nezávisle na sebe  strážiť zvolené zóny, napríklad garáž, 

pivnicu, či kôlňu, pričom sa môžete voľne pohybovať v obytnej časti. Pri Vašej neprítomnosti 

postráži celý objekt. Vie srážiť aj vonkajší priestor, dokáže čiastočne eliminovať falošné poplachy, 

pri pohybe menších domácich zvierat, ak nejaké chováte a pritom strážiť napríklad úrodu 

v záhrade pred „nočnými zberačmi“... 

Systém Vás tiež vie upozorniť na výpadok 

elektrického prúdu, čím ochráni obsah Vašej 

chladničky, či mrazničky a má rôzne ďalšie 

nadštandardné funkcie, ako signalizátor zaplavenia, 

napríklad pri vytečení pračky, alebo pri prasknutí 

nejakej hadice, či potrubia, pričom dokáže aj 

automaticky zastaviť hlavný uzáver vody , aby 

nedošlo k väčším škodám.  

Musí byť však vybavený príslušnými snímačmi 

a vykonávacími jednotkami.  

 

 

Vyvolá poplach pri úniku plynu, výskytu CO pri 

nedokonalom spaľovaní, čiže ochrání pred 

udusením, dokáže merať a zobraziť internú či 

externú teplotu na klávesnici, vie diaľkovo 

zapínať osvetlenie, kúrenie, zavlažovanie, či 

ovládať rolety, garážové dvere, vstupnú bránu,  

a má iné nespočetné možnosti v rámci 

zautomatizovania domácnosti.  

 

Pri nainštalovaní verifikačných kamier môžu tieto 

zaznamenať video pri vyvolaní poplachu a užívateľ si 

toto video môže kedykoľvek pozrieť na svojom PC, 

smartfóne či tablete, alebo sa spojiť prostredníctvom 

aplikácie s kamerou a zobrazením videa zistiť 

momentálny stav na mieste. 

Je vhodné vopred premyslieť všetko, čo by ste 

v budúcnosti chceli systémom chrániť a ovládať 

a prebrať s technikom podrobnejšie možnosti,  

ktoré systém poskytuje.  

 

 

Od konfigurácie a množstva použitých prvkov závisia aj jeho funkcie a pochopiteľne aj 

výsledná cena. 
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Ako signalizovať vzniknutý poplach a kam ho smerovať ? 

Interná a externá siréna, je dnes samozrejmosť. Volanie a posielanie SMS na naprogramované 

vlastné čísla, či volanie blízkemu susedovi, ktorý dokáže privolať pomoc, je tiež dobrá alternatíva. 

Signalizácia na pult centrálnej ochrany a následný zásah výjazdovou jednotkou je už 

nadštandartná služba, ktorá je spoplatnená, ale najúčinnejšia.   

  

Poplašný signál zo svojho zabezpečovacieho systému 

nasmerujte súčasne aj na svojho suseda, alebo na 

niekoho spoľahlivého v blízkom okolí Vášho 

stráženého objektu, s ktorým sa vopred dohodnete.  

Očitý svedok má šancu uvidieť a potom aj identifikovať 

podozrivú osobu, alebo osoby,  privolať políciu, 

a v tom lepšom prípade ich aj svojím včasným 

upozornením pomôcť zadržať. 

 

Udržujte dobré vzťahy so susedmi a vymente si vzájomne svoje TF čísla.  

V prípade poplachu im môžete zavolať, a môžu konať, overiť 

opodstatnenosť poplachu a prípadne zavolať políciu, ktorá môže 

dolapiť páchateľa. Odporučte im tiež inštaláciu zabezpečovacieho 

systému, ukážte im jeho výhody a nasmerujte si vzájomne 

signalizáciu poplachu na Vaše telefónne čísla. Blízki susedia sú tí 

prví, ktorí v prípade potreby vedia účinne konať. Môžu odfotiť 

páchateľa, vypustiť psa, vystrašiť, privolať pomoc... Všetko záleží od 

okolností. Vždy však treba dávať pozor na vlastné zdravie a nevystavovať sa riziku, ktoré môže 

v takom prípade hroziť. Aj dobré pozorovacie schopnosti, foto, video, zapísaná SPZ, často 

pomôžu dolapiť a usvedčiť páchateľa. 

Vytvorenie takejto komunity nie je zložité a pritom je veľmi účinné.  

 

Indikáciu poplachu smerujte teda na vonkajšiu časť priestoru, prostredníctvom externej 

sirény s blikačom. Zvuk sirény upozorní okolie a blikač pomôže identifikovať presné miesto. 

Myslite preto pri umiestnení sirény aj na jej viditeľnosť v prípade zásahu strážnou službou. 

Z estetického hľadiska si môžete vybrať niektorú z variant prevedenia krytu sirény a to nerezový, 

alebo biely plastový kryt sirény, s modrým, alebo červeným blikačom.  

Zvoľte si aký sa Vám páči, alebo hodí k objektu.  

Namontovaná externá siréna pôsobí aj ako psychologicky odstrašujúci element, pre 

potencinálne kriminálne živly podobne, ako aj samolepky s nápisom, že objekt je strážený 

zabezpečovacím či kamerovým systémom. Nalepené na dverách, či oknách objektu majú tiež 

svoj význam. Nálepky existujú aj vnútorné, pre nalepenie z interiérovej časti skiel okien aj 

vonkajšie. Lepia sa na hladký a odmastený povrch zbavený prachu.   

Určite si ich nalepte! Je to dobrá prevencia, aj keď ešte nemáte alarm.  

 

Vonkajšiu sirénu aj nálepky môžete objednať v našej predajni DOLTON v Žiline. (pozrite 

„Predajňa“  www.dolton.sk kontakt, alebo kliknite TU) 

http://www.dolton.sk/
https://dolton.sk/kontakt/
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Strážna služba (SBS) je osobitne platená služba, ktorú si sami musíte dohodnúť s jej 

poskytovateľom, pokiaľ o ňu máte záujem. Technik Vám nastaví Váš systém tak, aby odosielal 

poplašné správy na pult centrálnej ochrany spoločnosti s ktorou zmluvu o strážení uzavriete. 

 

Je to žiadúce ak máte viac cenností, obrazy, zbrane, zbierky, technológie, či iný hodnotný 

majetok, rozhodne teda zvážte aj túto možnosť.  

Overte si, aké sú podmienky a ceny za stráženie a výjazdy strážnej služby vo vašej oblasti. 

 

Ovládacie kódy 

Pri výbere číselných ovládacích kódov, nepoužívajte dátumy narodenia, ani rodné čísla, či 

čísla za lomítkom RČ, blízkych osôb, ani časti IČO, či DIČ, alebo dokonca číslo domu v ktorom 

bývate, pretože sú dostupné, vyhľadateľné a potencionálny páchateľ si ich môže „vychytať“. 

Určite si sami zmeňte pôvodne nainštalovaný ovládací kód, po montáži a nastavení systému!  

Aký systém zvoliť a prečo?  

Drôtový (inak zbernicový), bezdrôtový, alebo kombinovaný? 

Drôtový systém je vhodné použiť do rozpracovaných stavieb, kde ešte neprebehla finálna 

úprava stien (omietky a maľovanie) a všade tam, kde je možné ešte nainštalovať potrebné 

elektrické rozvody. 

 

Kombináciou drôtového a bezdrôtového systému je 

možné vyriešiť aj náročnejšie požiadavky zákazníkov 

a pokryť aj rozsiahle priestory. Pri požiadavke 

zachovania pôvodného interiéru, napríklad v 

galériach, pamiatkovo chránených priestoroch, či 

zariadených obytných priestoroch je možná  šetrná 

montáž bezdrôtových prvkov a v miestach, kde 

nezáleží príliš na estetike – pivnice, chodby, dieľne, 

garáže a podobne,  je možné použiť lištové rozvody.  

Výhodou zbernicového systému je nižšia cena prvkov, nie sú potrebné nijaké batérie 

v jednotlivých prvkoch, pretože systém je napájaný priamo z ústredne. 
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Nevýhodou je potreba rozsiahlejšej elektrickej inštalácie, náročnejšia montáž, vyššia cena za 

montáž, dlhší čas montáže, je potrebné viesť elektrické vodiče k jednotlivým prvkom, čo prináša 

vŕtanie prechodových otvorov cez steny a priečky, sekanie drážok, následné zamurovanie 

a maľovanie, alebo inštalácia ochranných líšt v prípade povrchového vedenia a všetky doplnkové 

práce s tým spojené. Pokiaľ máte priestory vo výstavbe, nemáte omietky, ešte je vidno existujúce 

elektrické rozvody a nehrozí teda riziko prevŕtania či presekania už existujúcej elektrickej 

inštalácie, je drôtový systém ekonomicky určite výhodnejší. 

 

Možnou variantou drôtového systému je aj vedenie káblov v inštalačných ochranných lištách, 

pokiaľ to z estetického hľadiska neprekáža. 

 

Ako postupovať, ak staviate dom?  

Zoznámte sa s možnosťami, ktoré systém poskytuje, prekonzultujte ich a pripravte si elektrickú 

inštaláciu pre systém, kým nemáte urobené omietky. Ušetríte veľa času a aj peňazí. Dodatočné 

dorábanie sa vždy predraží. Je žiadúce konzultovať a navrhovať zabezpečovací systém už 

súbežne s projektovaním elektrickej inštalácie. 

Na začiatku si prejdite s technikom základnú skladbu komponentov, podľa výšky svojích 

rozpočtových možností, no pamätajte vopred na široké možnosti rozšírenia systému 

a nainštalujte si potrebné káblové vedenie vopred, na určené miesta. Ľahko potom systém 

doplníte, alebo rozšírite, či pridáte nejakú automatizáciu v budúcnosti.  

 

Káblové rozvody inštalujte ihneď, kým staviate, svoje náklady tým prakticky nezvýšite,  

(iba o cenu kábla, 50 či 100 € navyše nie je tak veľa), pričom si zachováte možnosť 

v budúcnosti pohodlne a s malým úsilím doplniť systém o ďalšie komponenty bez toho, 

aby ste museli niečo rozbíjať, vŕtať či dokonca drážkovať steny pre inštalovanie vedenia 

k nejakému prvku. Jablotron je stavebnicový systém a je možné ho dopĺňať, meniť 

kombinovať a rozširovať podľa potreby. 

Ak robíte akúkoľvek inštaláciu, foťte, foťte, foťte!!!  Neviete kedy sa Vám fotodokumentácia 

bude hodiť ! 

Chráňte aj nedokončenú stavbu  

My vieme ochrániť vaše priestory aj počas výstavby, podmienkou je však už funkčná 

elektrická prípojka, čiže 230 V zásuvka v dome (stačí provízorná) a uzavretý priestor, teda 

namontované okná a dvere.  

Ostatné podrobnosti o tomto, iba osobne, lebo je to náš know how, ktorý nechceme aby poznali 

„nekalé živly“.  

Mnohí moji klienti toto využili. Chránia sa tak pred odcudzením stavebného, či inštalačného 

materiálu z rozostavanej stavby. Boli sme nútení nájsť toto riešenie po tom, čo istému 

stavebníkovi v noci zmizli všetky okná, ktoré mu poľská firma deň predtým namontovala... 
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Máte hotové, zariadené priestory a nechcete nikde ťahať káble?    

Výborným riešením je bezdrôtový systém.   

Pripojenie na 230 V vyžaduje totiž iba ústredňa 

systému. Ďalej je to jednoduchá a rýchla 

montáž, nižšie náklady na montáž, odpadá 

akékoľvek káblovanie, stačí upevniť prvky 

a naprogramovať. 

Bezdrôtový systém možňuje aj použitie 

diaľkového ovládača – kľúčenky pre zapínanie 

a vypínanie systému, ovládania osvetlenia 

a diaľkového otvárania garážových dverí, alebo 

brány. Výborný pre bytovky a paneláky.  

 

Nevýhodou je o niečo vyššia cena bezdrôtových prvkov, lebo každý má v sebe vysielač, je 

potrebná výmena batérií v jednotlivých prvkoch, približne po dvoch rokoch a s tým sú spojené 

pravidelné náklady a údržba. Systém kontroluje stav batérií v jednotlivých prvkoch a upozorní 

včas na potrebu ich výmeny. 

Bezdrôtový systém je vhodný najmä do bytov, a priestorov, ktoré sú už dokončené 

a prevádzkované, a všade tam, kde nie je žiadúce vidieť elektrickú inštaláciu. (Chaty, 

drevenice rozsiahle priestory a pod.) 

Bezdrôtový systém je vhodný vlastne všade. Jeho výhodou je, že sa dá ľahko premiestniť 

a preinštalovať. To oceníte aj vtedy, ak máte prenajaté priestory a po čase budete meniť 

adresu, sťahovať kanceláriu, alebo firmu. Je jednoduché potom celý systém odmontovať 

a znovu použiť v nových priestoroch. Ušetrí Vám to peniaze. 

 

Máte dieľňu, kanceláriu, alebo vlastnú prevádzku či firmu?  

Vlastníte areál?  
 

Zabezpečovací systém Jablotron 100 dokáže pokryť aj rozsiahly areál. Vie naraz strážiť 8 až 15 

rôznych sekcií, vzájomne nezávislých. Na základe iniciovania niektorého zo snímačov vie vyvolať 

hlasitý, alebo aj tichý poplach, a poslať o ňom správu, alebo zavolať na naprogramované 

telefónne čísla. Pri pripojení na službu centrálnej ochrany, môže byť vyvolaný aj zásah strážnou 

službou vo vašom objekte. Za túto službu sa platí.  Je totiž zakázané smerovať poplachovú 

správu priamo na políciu. 

Každá udalosť v systéme sa zapisuje do vnútornej  pamäte v ústredni. Pri pripojení počítača je 

možné prezerať celú históriu udalostí v systéme. Systém teda poskytuje absolútnu kontrolu 

a prehľad o každej udalosti a činnosti. (Napríklad kedy a ktorým kódom bola zapnutá ochrana, 

čím je možné aj dodatočne zistiť, kto systém a kedy ovládal a v akom stave sa systém nachádzal. 
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            Máte alarm a  tlačítko „SOS“ ? 

 

POZOR !!!  Kritická situácia !  Prepadnutie, alebo vážne zdravotné ťažkosti !  

Pomôžte, alebo volajte pomoc ! 

 
Takýto telefonát, alebo SMS správa, ktorú dostanete, môže zachrániť zdravie, možno aj život. 

 
Človek v tiesni zvyčajne nedokáže, alebo nemôže telefonovať. 
Stisnúť tlačítko však väčšinou ešte dokáže. 

Predstavte si napríklad svojho partnera, alebo rodiča, ktorý je 
doma sám a  náhle dostane srdcovú alebo mozgovú príhodu.  
 
Vtedy človek nedokáže vytočiť telefónne číslo, lebo nedokáže 
koordinovať pohyby, dokonca ani normálne zaostriť zrak.  
Nemá moc času, a rýchlo ho opúšťajú sily.  
 

 
Ak má v blízkosti takéto tiesňové tlačítko, stačí ho stisnúť, oprieť sa oň, alebo potiahnuť šnúrku  
a automat sám odošle volanie o pomoc. V takom prípade dokáže zavolať na naprogramované 
čísla a odoslať takú správu, ktorá nenechá nikoho ľahostajného.  
 
V tiesni sa môže ocitnúť ktokoľvek z nás.  
Náhla nevoľnosť, pád, úraz, či ohrozenie cudzou 
osobou sú udalosti, ktoré sa vždy udejú nečakane. 
 
Množia sa prípady lúpežných prepadnutí starších  
či osamotených osôb, násilné prepady prevádzok, 
obchodov, skladov a vieme, že často na to doplatia 
tí nevinní, ktorí často pracujú osamote.  
 
Stlačením tiesňového tlačidla, umiestneného  na 
stene, vedľa dverí, prípadne aj skrytého pod pultom, v garáži, či kdekoľvek inde, sa okamžite 
odošle volanie o pomoc, okrem Vás aj niekomu, kto býva, alebo pracuje v blízkosti.  
Možno susedovi, alebo kolektívu vedľa stojaceho obchodu, s ktorým sa vopred dohodnete… 
Môže pomôcť, behom pár sekúnd, či minút.  
 
Doplňte si k svojmu zabezpečovaciemu systému toto tlačidlo a chráňte seba a svojích blízkych.  
 

 
 
 
Dodáva sa aj vo forme náramku,  
 aj vo forme bezdrôtového tlačidla. 
 
 
 
 

 
Pozrite si na našom blogu príhody ľudí, ktoré sa udiali. Ak sa aj Vám niečo podobné stalo, 
podeľte sa s nami o Váš príbeh, pridáme ho k ostatným, a budeme hľadať riešenie, ako 
technicky eliminovať jeho možné následky.  

https://dolton.sk/uvod/blog/
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Hlavné výhody Jablotronu:  

Stavebnicový systém ktorý je možné jednoducho dopĺňať, meniť kombinovať a rozširovať 

podľa potreby. 

- Revolučne jednoduché a prehľadné ovládanie cez klávesnicu – systém semafór 

- umožňuje diaľkový prístup -  telefón, smartfon, PC, (pri zachovaní bezpečnosti) 

- technik dokáže kedykoľvek a na diaľku servisovať, preprogramovať a prispôsobiť 

parametre podľa vaších požiadaviek 

- drôtový /bezdrôtový / kombinovaný 

- obrovské spektrum snímacích i ovládacích prvkov, pre akékoľvek požiadavky 

- spoľahlivý český výrobca, ktorý zaisťuje záručný aj pozáručný servis a prípadné 

bezplatné opravy prvkov pri montáži certifikovaným technikom 

- poskytuje komplexnú podporu svojim užívateľom 

- dodáva vlastnú tel. kartu k systému so službami 

- umožňuje pripojenie na pult centrálnej ochrany 

- zabezpečuje marketing, vzdelávanie a školenie pre montážnych partnerov 

- neustále inovuje svoje produkty a implementuje v nich požiadavky či návrhy 

montážnych partnerov i klientov  

- má rozsiahlu sieť certifikovaných montážnych partnerov 

Jablotron je dnes určite najlepšia voľba, ktorú môžete ako klient urobiť. Samozrejme ale 

rozhodnutie závisí iba na vás. 

 Z ČOHO POZOSTÁVA  JA 100?  

Systém si môžete predstaviť ako chobotnicu.  

Chobotnica má hlavu – mozog, ktorý vyhodnocuje a rozhoduje, chápadlá  ktoré tvoria výkonné a  

komunikačné kanály a na chápadlách prísavky, a rôzne citové či tlakové bunky, ktoré sú 

v kontakte s okolím, posielajú signály a následne vykonávajú povely mozgu. 

 

V systéme Jablotron je mozgom ústredňa 

systému.  

Chápadlami sú káble napojené do tejto 

ústredne , a na nich sú napojené rôzne 

snímače, ovládacie klávesnice, sirény a iné 

prvky.   

Na rozdiel od chobotnice, ktorá má iba 

chápadlá, v systéme Jablotron existujú aj 

bezdrôtové prvky.   

Tieto prvky dokážu komunikovať 

s ústredňou pomocou rádiového signálu, 

až na vzdialenosť 300m. V praxi to 

znamená, že prvky nepotrebujú nijaké káble, čo je v mnohých prípadoch veľkou výhodou. 
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Ústredňa je plastová krabica v ktorej je sústredená hlavná časť elektroniky systému. Pripevňuje 

sa na stenu. 

  

 

 Rozmery JA101, JA103:  258x214x77 mm,  

 alebo JA 106, JA107: 357 x 297 x 105 mm  

(šírka x výška x hrúbka) 

 

 

Umiestnenie ústredne systému musí spĺňať  tri hlavné požiadavky:  

 Musí byť dobre chránená, preto je vhodné aj jej skryté umiestnenie,  

 musí mať dostatočne dobrý príjem GSM signálu,   

 musí mať privod sieťového napätia 230 V.  

Ak má ešte aj pripojenie na internet, sú zaistené všetky požiadavky dokonale. (internet nie je 

podmienkou, no zvyšuje istotu spojenia, v prípade výpadku GSM) 

 

V ústredni je  akumulátor 12 V, ktorý je dobíjaný zo siete 230 V. V prípade výpadku sieťového 

napätia tento akumulátor zaisťuje normálne fungovanie systému na niekoľko hodín, prípadne aj 

dní. 

 

Ako funguje zabezpečovací systém JA 100 

 

Nainštalovaný zabezpečovací systém má po celom objekte (rôzne zóny, ako izby, haly, pivnice, 

chodby,a t ď.) vhodne rozmiestnené snímače, ktoré môžu identifikovať pohyb, otvorenie dverí, 

okien, rozbitie skla, prítomnosť dymu, plynu a podobne.  

 

  

 

Tieto snímače neustále komunikujú s ústredňou a odovzdávajú jej informácie o momentálnom 

stave, v priestore, ktorý kontrolujú.  

Ak je systém uvedený do stavu stráženia = zapnutie systému (číselným kódom, diaľkovým 

ovládaním, kľúčenkou či smartfónom), tak ústredňa reaguje na zmenu stavu niektorého snímača 

tak, že vykoná povel, ktorý má pre daný snímač naprogramovaný.  
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Napríklad, pri otvorení pivničných dverí, snímač otvorenia dverí pošle ústredni informáciu, že 

dvere sa otvorili a ústredňa rozhodne, že vyvolá okamžitý poplach, pretože pivničnými dverami 

majiteľ do domu nevstupuje, lebo primárne vstupuje vchodovými dverami.  

 

Naopak, pri otvorení vchodových dverí, snímač vchodových dverí pošle informáciu ústredni, že sa 

otvorili a ústredňa rozhodne, že počká 10 sekúnd, či užívateľ vypne zabezpečovací systém 

v nastavenom čase.  

Ak to nie je užívateľ, čiže nepozná správny ovládací kód, systém vypnúť nedokáže, ústredňa teda 

spustí poplach , čiže  odošle signál sirénam, aby začali húkať a zároveň pošle SMS a telefonuje 

na naprogramované TF čísla kde oznámi poplach v objekte.  

Pri napojení systému na strážnu službu odošle zároveň signál aj strážnej službe, ktorá okamžite 

pošle najbližšiu zásahovú jednotku do Vášho objektu. 

Prenosy signálu sú viacnásobne istené, dejú sa viacerými kanálmi, teda nie iba vzduchom a sú 

použité zložité algoritmy, ktoré nebudem tu pochopiteľne popisovať z bezpečnostných dôvodov. 

 

 

Najčastejšia otázka:  

 

Čo sa stane, keď zlodej rozbije klávesnicu, alebo snímač a poškodí systém?   

Samozrejme poškodenie ktoréhokoľvek prvku nespôsobí vypnutie 

systému, naopak, je ihneď vyvolaný ešte aj sabotážny poplach, čím sa 

obsluha dozvie, že v objekte sa skutočne nachádza nežiadúca osoba, 

ktorá sa snaží poškodiť systém a má o to väčší dôvod účinne zasiahnuť.  

Poplach je možné vypnúť, pokiaľ má užívateľ na to oprávnenie. (Správny 

kód, diaľkový ovládač, kľúčenku, či kartu...). Ak užívateľ systém nevypne, 

po odoznení poplachu (nastavený čas), systém vypne húkanie sirén 

a ďalej pokračuje v strážení objektu. Na klávesnici zostane svietiť (blikať) 

výstražné svetlo, ktoré signaizuje obsluhe, že bol vyvolaný poplach (pamäť poplachu). 

Systém aj vo vypnutom stave (keď nie je zapnuté stráženie objektu) kontroluje po celú dobu 

také snímače, ktoré sú nastavené na nepretržité snímanie (24 hodín denne). Patrí sem požiarny 

snímač, snímač úniku plynu, záplavový senzor, snímač prítomnosti CO a iné. Zmena stavu 

takéhoto snímača vyvolá okamžitý poplach.  

Ak je systém opatrený automatizáciou (napríklad elektromagnetickými ventilmi, ventilátormi 

a podobne) dokáže fungovať tak, že urobí aj automaticky opatrenia, ktoré môžu zabrániť ďalším 

škodám.  

 

Napríklad: Pri aktivácií záplavového snímača vyvolá poplach a k tomu automaticky uzavrie hlavný 

prívod vody, alebo pri aktivácií výskytu plynu, či CO, zapne aj ventilátor a odvetrá nebezpečnú 

koncentráciu plynu či CO z priestoru. Pri aktivácií požiarneho snímača môže aktivovať 

protipožiarny systém, pokiaľ je ním priestor vybavený a podobne. 
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Strážený objekt môže byť rozdelený na niekoľko sekcií, pričom jednotlivé sekcie môžu byť 

strážené nezávisle na druhých. 

Zapínanie ochrany a ovládanie systému je možné pomocou kávesnice, na ktorej sú prehľadne 

rozčlenené jednotlivé strážené zóny .  

 

Segmenty fungujú  ako semafór. Keď svieti zelená, alarm je odistený a vy sa môžete volne 
pohybovat v objekte. 

Naopak, červená, rovnako ako na prechode značí STOP. Objekt  je zaistený proti zlodejom a 
neoprávnené vniknutie alarm ihneď zaznamená. 

Užívateľ má tak perfektný prehľad o systéme ihneď na prvý pohľad.   

Vďaka svetelnej signalizácií na klávesnici alarmu okamžite vidí, čo je a čo nie je chránené. 

V systéme može byť kľudne nainštalovaných viac klávesníc. 

 
Zapínať je možné jednotlivé sekcie samostatne, po skupinách, alebo aj celý systém naraz. Stačí 
stisnúť ovládacie tlačítko príslušnej zóny a potvrdiť kódom, alebo priložením ovládacej karty, či 
ovládacieho čipu. Podobne je možné systém ovládať diaľkovo, pomocou aplikácie zo smartfónu, 
tabletu, či počítača, alebo programovo nastaviť časy stráženia. 

 
 
 
Pri bezdrôtovom systéme je možné použiť aj diaľkové ovládače - kľúčenky.  
 

 

 

Pri aktivácií niektorého zo snímačov systému, dôjde k vykonaniu takej funkcie, aká bola snímaču 

naprogramovaná. Napríklad snímač pohybu môže rovnako vyvolať poplach, ako aj zapnúť svetlo, 

alebo otvoriť, či zavrieť vjazdovú bránu.  

 

Vysoká variabilita a programovateľnosť systému dokáže uspokojiť  všetky štandardné požiadavky 

naších klientov. (Nalievať víno a roznášať občerstvenie však ešte nedokáže...) 



Vojtech Križan:           5 tipov, pre Vašu bezpečnú domácnosť a firmu 
 

                   www.dolton.sk                        dc.dolton@gmail.com                      tel: +421905440638 

- 20 - 

 

Systém Jablotron 100, je stavebnica, ktorá obsahuje veľké množstvo prvkov, pomocou ktorých je 

možné odborne zabezpečiť akékoľvek priestory, počínajúc malým bytom, končiac veľkou firmou. 

Optimálnu skladbu, prispôsobenú vaším predstavám, vám navrhne technik, ktorého si vyberiete.  

Pre konkrétnu predstavu o tom, aké  monožstvo a variabilitu prvkov systém obsahuje, si môžete 

stiahnuť na našej stránke www.dolton.sk dokument „Prvky JA 100“ v PDF formáte.  

Aké základné prvky musí mať systém, aby bol funkčný ? 

1. Ústredňa     

2. Akumulátor   

3. Ovládacia klávesnica  

4. Snímač pohybu 

5. Magnetický snímač otvorenia dverí 

6. Interiérová siréna 

7. Exteriérová siréna 

Tieto komponenty tvoria základ každého profesionálneho systému.  

 

Podľa počtu strážených sekcií, miestností, dverí, okien  sa systém rozširuje o ďalšie snímače 

pohybu, magnetické snímače otvorenia dverí, či okien, snímače rozbitia skla, požiarne snímače 

a tak ďalej. Poľa potreby je možné pridať aj ďalšie ovládacie segmenty ku klávesnici, či viac 

klávesníc, aby bol systém prehľadný a ľahko sa ovládal aj z iného miesta. (Napr. z garáže). 

 

Rozmiestnenie, polohu a počet snímačov Vám pomôže určiť technik, ktorý urobí obhliadku 

priestoru, a zváži na mieste, aký typ snímača a s akou charakteristikou je vhodné na tom 

konkrétnom mieste použiť. V systéme je možné použiť aj niekoľko klávesníc, pričom každá 

môže byť naprogramovaná ináč, alebo môžu byť aj rovnocenné. 

ČO SI MÔŽETE PRIPRAVIŤ:  

 Vlastné požiadavky. 

 Vybrať si svojho montážneho technika a konzultovať s ním návrh systému.  

 Vybrať vhodné miesto pre ústredňu.  

 Zaistiť napájanie ústredne (ak ešte staviate, váš elektrikár môže urobiť prívod 230 V zo 

samostatného ističa), overiť silu GSM signálu v mieste umiestnenia ústredne (čiarky na 

mobile T-Com). Samozrejme je to práca podľa návrhu montážneho technika. 

 Ovládacie heslá pre členov rodiny, alebo zamestnancov, hlavný kód, ktorý slúži na vstup 

do údržby systému a prináleží správcovi systému.  

 Umiestnenie a vzhľad vonkajšej sirény. (Nerezová, alebo biela, modrý, alebo červený 

blikač),  

 Počet a umiestnenie ovládacích klávesníc, ak chcete ovládať systém z viacerých miest 

(vchodov, garáží...)  

 Ak chcete ušetriť viac peňazí, môžete si sami inštalovať káble od ústredne k jednotlivým 

prvkom, podľa návrhu, ktorý Vám urobí ten technik, ktorý bude systém inštalovať.  

 

http://www.dolton.sk/
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Vyhnite sa pokusu nainštalovať si káble bez návrhu technika a dokonca použiť káble vlastné, 

nie originál Jablotron a potom zavolať nejakú firmu, aby vám alarm inštalovala. Väčšinou sa 

stane, že káble sú uložené nesprávne, nevedú do miest, ktoré sú pre snímače optimálne, alebo 

naopak, systém je prekáblovaný a nie sú využité zbernicové možnosti, čo znamená, že na 

jednom vedení je umiestnených menej, alebo viacej snímačov, než systém znesie. Pokiaľ 

stavebník použije vlastný typ káblov, Jablotron neposkytne plnú záruku na funkčnosť systému, 

ani záruku na prekonanie systému.  

 

Vždy si nechajte najskôr urobiť návrh systému montážnej firme ktorej dôverujete a potom 

už firmu v žiadnom prípade nemeňte. Pamätajte, že pri rozhodovaní, nie je až taká dôležitá 

cena, ale výsledná kvalita inštalácie a poskytnuté služby.  

 

„Práce kvapná houby platná“ je známe české príslovie a žiaľ, takmer vždy platí !  

Výsledky práce firmy, ktorú si zvolíte, budete užívať a vidieť po celý život, každý deň.  

Preto je fajn, keď to urobí niekto, kto má skúsenosti a pracuje precízne, takže nehrozí 

riziko, že niečo zbabre. Pretože robiť znovu, po niekom druhom, prináša vždy komplikácie 

a vyššie náklady. To je moja osobná skúsenosť. 

 

Komu dať zabezpečovací systém namontovať?  

 

Samozrejme je to iba na Vašom rozhodnutí. 

Mala by to byť firma, ktorá je vo vašej blízkosti (Okrese). Prakticky to znamená nižšie náklady za 

dopravu aj za následný servis. 

Musí mať licenciu na poskytovanie technickej služby podľa zákona a certifikát o vyškolení, firmou 

Jablotron. 

Dôležité sú dostatočné skúsenosti. Systém vyžaduje odbornú montáž a programovanie cez 

pripojený počítač, čo vyžaduje potrebné vedomosti, a absolvované odborné školenia. 

Mala by mať aj trvalú prevádzku, kde firmu nájdete a kúpite, či objednáte tam prípadne aj 

potrebné komponenty a náhradné batérie do prvkov. 

Vykonáva svoju prácu dobre? Signálom može byť doba existencie a počet realizovaných riešení. 

Dôležitá je diskrétnosť. Diskrétna firma nezverejňuje žiadne konkrétne informácie o svojich 

klientoch, ani o miestach inštalácie, z pochopiteľných dôvodov. 

Primeraná cena.  To, čo je dobré, má vždy svoju hodnotu.  

Príliš nízke ceny môžu znamenať riziko, že sa chce niekto presadiť na trhu, lebo z nejakého 

dôvodu (ten nekomentujem), nemá prácu...  Otázka znie: Oplatí sa to riskovať ? 
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Nemáte momentálne financie na alarm?  

Prečítajte si 5 tipov na začiatku tohto dokumentu,  zrealizujte si aspoň pasívnu ochranu, kúpte 

a nalepte si samolepky na okná a dvere a umiestnite na fasádu vonkajšiu sirénu, možno aj 

lepšiu atrapu kamery.  (Viac na strane 11) 

Môžete si ich hneď objednať  na www.dolton.sk , aj poštou na dobierku. 

Je to dočasné riešenie, nechráni síce komplexne, no aj psychologická bariéra niekedy pomôže 

účinne odstrašiť zlodejov.  

Vonkajšiu sirénu samozrejme nebudete nikde pripájať. Iba ju dvomi skrutkami upevníte na stenu. 

Slúži zatiaľ iba ako atrapa, lebo pri pohľade na ňu ani odborník nezistí, či je skutočne funkčná, 

alebo nie. No keď ju niekto vidí, automaticky predpokladá, že objekt je vybavený a zaistený 

zabezpečovacím systémom, čo samozrejme vzbudzuje rešpekt. 

Neskôr sirénu môžete využiť už ako jeden z funkčných prvkov zabezpečovacieho systému, takže 

to nie sú vyhodené peniaze, ale zmysluplná investícia. 

Záverečné zhrnutie: 

1. Vždy pamätajte na prvky pasívnej ochrany, spomenuté v úvode. (Na strane č. 3 ÷ 4) 

2. Dajte si nainštalovať certifikovaný zabezpečovací systém Jablotron 100.  

Je to v súčasnosti určite najlepšia voľba. ( Na strane 4 ÷5) 

3. Pri výbere montážneho technika si overte či má licenciu pre poskytovanie technickej 

služby, vydanú KRPZ. (Veľmi dôležité – viac na strane č.6.) 

4. Uzavrite písomnú zmluvu pred montážou systému, s termínom dodania. 

5. Vypracujte si súbor svojích požiadaviek, prejednajte ich s technikom a urobte spolu 

obhliadku priestoru a následne aj návrh systému. (Na strane 7) 

6. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku, zvážte čo je potrebné a čo nie, prípadne ju 

upravte. Využite na to informácie, ktoré ste našli v tomto dokumente. 

7. Pokiaľ staviate, zvoľte si drôtový, alebo kombinovaný systém. Nainštalujte si na začiatku 

všetky potrebné káblové rozvody, podľa návrhu technika  a systém si nechajte 

namontovať, až po dokončení omietok a vymaľovaní priestorov. Nemusíte tak prvky 

alarmu zakrývať pri maľovaní a neostanú za nimi nevymaľované časti omietky, ktoré sa 

časom zvyknú droliť a sú zdrojom prachu. (Strana 13) 

8. Ak chcete svoje priestory chrániť počas výstavby, je to možné, my máme na to riešenie. 

Tento náš know how, nezverejňujeme, no naším klientom ho poskytujeme. (Strana 13) 

9. Pokiaľ máte priestory už finalizované a nechcete inštalovať káblové, či lištové rozvody, 

z estetického hľadiska, zvoľte bezdrôtový systém. Je jednoduchší na montáž, šetrný 

k interiéru a funkčne rovnocenný drôtovému (zbernicovému).  (Strana 14) 

10. Uzavrite dohodu so susedom a poplašný signál zo svojho zabezpečovacieho systému 

nasmerujte súčasne aj na svojho suseda, alebo na niekoho spoľahlivého v blízkom okolí 

Vášho stráženého objektu. Zabezpečíte si tak aspoň svedka, ktorý má šancu uvidieť 

a potom aj identifikovať podozrivú osobu, alebo osoby,  privolať políciu, a v tom lepšom 

prípade ich aj svojím včasným upozornením pomôcť zadržať a zabrániť väčším škodám. 

Najlepšie a najistejšie je napojiť objekt na funkčnú strážnu službu (SBS) vo vašom okolí. 

11. Nalepte si na vhodné miesta výstražné nálepky, o strážení zabezpečovacím systémom. 

 

http://www.dolton.sk/
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Záver 

Ja Vojtech Križan, autor tohto dokumentu verím, že energia a čas, 

ktorý ste mu venovali, je vyvážená užitočnými informáciami, ktoré 

využijete.  

 

Dobrý obchod prebehne vtedy, keď sú spokojné obidve strany.  

Pokiaľ mám Vašu dôveru, budem rád, ak ma v prípade potreby 

zabezpečovacieho, či kamerového systému oslovíte. 

Poradím Vám vhodné komponenty,  spoločne navrhneme 

a nainštalujeme systém tak, aby bol spoľahlivý, funkčný, esteticky 

dotiahnutý, proste aby ste boli spokojný, alebo spokojná. 

 

Rovnako rád Vás uvidí náš kolektív v predajni  DOLTON s.r.o, Na bráne 10 v Žiline.   

Možno sa radi pokocháte aj iným sortimentom, než sú alarmy a možno časť z neho 

využijete, pokiaľ sami niečo tvoríte v domácnosti, záhrade, či v domácej dieľni, alebo ak 

hľadáte darček pre niekoho zo svojích blízkych. 

Podeľte sa s nami o Vaše dojmy.  

Ak sa Vám tento dokument páči, poraďte ho svojím známym. Urobte to však prosím legálne. 

 Ak si myslíte že v ňom niečo chýba, poskytnite nám informácie, e-mailom, telefonicky, alebo aj 

osobne.  

Náš vývoj záleží aj od Vás. Preto uvítame nové podnety, postrehy, skúsenosti nápady...  

Ešte raz ďakujem za dôveru. Želám Vám nech sa darí kvalitne a spoľahlivo chrániť Váš majetok.  

 

               S úctou, Vojtech Križan. 

 

Tel: 0905 440638, dc.dolton@gmail.com   www.dolton.sk  

 

Predajňa Dolton – elektro, náradie a materiály pre kreatívnych a tvorivých ľudí  

           (Poznáte nás z Hypertesca v Žiline,  ako „DOLTON – hobby centrum“) 

Sídlime Na bráne 10,  v Žiline cca 50 m od AUPARKU, pri jazykovej škole VIVEUS. 

© Vojtech Križan 2019 

Toto dielo je chránené autorským zákonom.  Akékoľvek kopírovanie a šírenie jeho častí, alebo celku je trestné. 

Pokiaľ sa Vám  páči a chcete ho zdieľať, či odporučiť svojím známym, to je skvelé. Urobte to prosím ale legálne, 

pošlite im odkaz, kde si ho sami môžu stiahnuť:  www.dolton.sk 
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