
Ako zabezpečiť deťom bezpečný 

domov  
 
 

Obývacia miestnosť 

Aby Váš byt bol vhodný pre deti, dbajte na nasledujúce bezpečnostné opatrenia:  

 Upevnite koberce napr. protišmykovou mriežkou. 

 Zabezpečte hrany nábytku ochranou hrán. 

 Na police a skriňové steny namontujte ochranu proti prevráteniu. 

 Zásuvky a skrine zabezpečte zámkami. Deti ich rady využívajú ako pomôcku 

pri výstupe. 

 Do domácnosti s malými deťmi nepatria ani jedovaté rastliny - napríklad 

obľúbené sanseverie, difenbachie či oleander.  

 Dekoratívne obrusy či dečky môžu byť pre dieťa lákadlom, no ak ho zo 

stola stiahne, mohlo by sa obariť horúcimi nápojmi či stiahnuť na seba ťažšie predmety. 

 Používajte zastavovacie kolíky dvier, resp. brzdy na dvere. Ochránia pred privretím prstov. 

 Elektrické káble starostlivo uložte popri stene alebo za nábytkom, aby sa o ne Vaše dieťa 

nepotklo. 

 Zabezpečte Vášmu dieťaťu dostatok priestoru pre pohyb. Pohybovo zdatné deti sú 

sebavedomejšie a sebaistejšie. Majú viac sebadôvery, sú schopnejšie a ochotnejšie podávať 

výkony. 

 

Kuchyňa 

 Aby sa deti nepopálili, mali by ste variť na zadných platniach. Panvice so svojou dlhou 

rúčkou lákajú k tomu, aby ich strhli dolu, mali by byť rúčky otočené 

dozadu, aby ich deti nedotiahli.  

 Odporúčame montáž ochrannej mriežky na sporák a kryt na otočné 

gombíky sporáka.  

 Na nebezpečenstvo obarenia pri dotyku rúry je potrebné myslieť už pri 

jej výbere - tepelne izolované dvierka zabránia popáleninám.  

 Počas varenia nikdy nenechajte deti v kuchyni samy.  

 Menej nebezpečné, no veľmi bolestivé sú i privretia detských rúčok do dvierok či zásuviek - tu 

pomôže jednoduchá poistka, ktorá zabraňuje zabuchovaniu dvierok, ostré hrany stolov a 

skriniek zas zjemnia plastové krytky. 

 

Dvere a okná 

 Používajte obojstrannú brzdu dverí, ktorá zaisťuje pootvorené dvere, zastavovač dverí alebo 

poistku dverí (bráni úplnému uzavretiu dverí). 

 Okná a balkónové dvere je dobré zabezpečiť západkami. Tieto zariadenia zaručia, že sa okná 

i dvere dajú otvoriť na šírku škáry.  

 Pri umývaní okien je vhodné malé deti umiestniť do ohrádky alebo posadiť do detskej 

stoličky.  

 Ľahko posúvateľné predmety ako stoly alebo kreslá by nemali byť umiestnené v tesnej 

blízkosti okien alebo balkónov, aby ich deti nemohli používať ako pomôcku pri výstupe.  

 

Schody 

 Všetky schody v dome je vhodné zabezpečiť ochrannými mrežami.  

 Aby sa zabránilo pádom a pošmyknutiam, mali by deti nosiť papuče s 

nešmýkajúcou sa podrážkou alebo ponožky s ABS efektom. 
 

 

 

 



Balkóny, terasy, verandy 

 V týchto priestoroch nenechávajte deti nikdy bez dozoru!  

 Naopak, pozor treba dať i vtedy, keď na balkón vychádza rodič bez dieťaťa. V zápale hry vás 

vaša ratolesť môže na balkóne ľahko zatvoriť, no otvoriť zabuchnuté dvere je pre drobca 

oveľa náročnejšia úloha. 
 
 

Elektrický prúd 

 Elektrické zásuvky sa pre (na podlahe) sediace deti nachádzajú priamo vo výške očí a tým 

obzvlášť priťahujú pozornosť. Preto by mali byť všetky zásuvky zabezpečené špeciálnym 

krytom na zásuvky.  

 Dôležitá je pravidelná kontrola káblov.  

 Ochranný spínač, ktorý preruší celý elektrický obvod, môže zachrániť život, ak sa vyskytne 

chybný prúd.  
 

Elektrické prístroje 

 Obzvlášť dohliadajte na otvorený oheň (sviečky) a elektrické prístroje 

(varná kanvica, žehlička). Prevrátením si deti môžu privodiť ťažké 

popáleniny a obarenie.  

 Prevísajúce sú zvlášť nebezpečné, preto ich podľa možnosti 

nepoužívajte alebo len spolu s úchytmi na obrus.  

 Prívodné šnúry elektrospotrebičov ukryte za nábytok či do krycích líšt.  
 
 

Plastové vrecká 

o Plastové vrecká by mali byť vždy uzamknuté. Ak si ich deti natiahnu na hlavu, môžu sa stať 

veľmi nebezpečnými. 
 

Otravy 

 Lieky a chemické prostriedky pre domácnosť držte mimo dosah detí, najlepšie v uzamknutej 

skrinke.  

 Vyberte sa štvornožky na prieskumnú výpravu po Vašom byte - budete prekvapení, na čo 

všetko Vaše deti dosiahnu.  

 Čistiace prostriedky a chemikálie kupujte s uzáverom s detskou poistkou.  

 V domácnosti používajte len chemikálie pre ňu určené, v žiadnom prípade priemyselné 

chemikálie. Tieto majú iné zloženie, a preto sú často nebezpečné. 

 Lieky držte v uzamykateľnej skrini.  
 

Návštevy 

 Preverte si bezpečnostné opatrenia aj v iných domácnostiach, v 

ktorých sa Vaše dieťa zdržiava, napr. u starých rodičov.  

 Ak ste na návšteve v domácnosti, kde nemajú deti, dávajte väčší 

pozor. 
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