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B E Z P E Č N O S Ť  N A 
P R V O M  M I E S T E !
Žijeme v  dobe, kedy mnohokrát človek žiaľ nemôže veriť ani 
vlastnej rodine. V  dobe plnej obáv. Sme síce slobodní, máme 
slobodu prejavu, môžeme sa slobodne pohybovať po svete, no táto 
sloboda nám prináša zároveň aj viac kriminality a násilia. Svet sa 
stáva agresívnejším miestom, ako bol v minulosti. Preto sme nútení 
častejšie myslieť na našu bezpečnosť. Ľudia si zabezpečujú svoje 
príbytky, svoje dopravné prostriedky, dbajú na bezpečie svojej 
rodiny a majetku. Platíme si rôzne druhy poistení, no dbáme aj 
na dostatočnú prevenciu? Ako môžeme predchádzať  napríklad 
krádeži? Existuje spôsob, ako byť doživotne chránení a cítiť sa vo 
svojej domácnosti v absolútnom bezpečí? Riešením sú bezpečnostné 
dvere, bezpečnostné zámky, mreže, či iné prvky, trezory a podobne. 
Žiaľ aj mnohé z týchto prvkov vedia zlodeji dnes odstrániť a dostať 
sa do objektu. 

„Kedysi  ľudia ani nezamykali, 
dokonca nechávali otvorené 
dvere. Dnes sú ale ľudia úplne 
iní, kriminalita stúpa. Preto 
máme aj my v  domácnosti via-
ceré bezpečnostné prvky. Máme 
jeden a pol ročné dieťa a dbáme 
na jeho bezpečie.“ Vyjadrila sa 
na bezpečnosť svojej rodiny pani 
Katarína Holbová zo Skalky nad 
Váhom. Rodina Holbová sa stala 
v  poradí päťsto tisícou rodinou 
v  trenčianskom kraji, ktorá sa 
rozhodla zabezpečiť svoje býva-
nie bezpečnostnými dverami 
firmy ADLO bezpečnostné dvere. 
,,Rozhodovali sme sa medzi bez-
pečnostnými dverami a  medzi 
plastovými dverami. Rozhodli 
sme sa  pre tieto bezpečnostné 
dvere, pretože nám ich odporučili 
známi a počuli sme o nich samé 
pozitíva. Sú hlavne veľmi pevné, 
mohutné a  kvalitne zateplené.“ 
Povedal pán Holba. Tejto rodine 
bola darovaná na dvere doživotná 
záruka.

Otázkou bezpečnosti sa začal 
zaoberať pán Ing. Jozef Adame, 
zakladateľ a  majiteľ, konateľ 

spoločnosti ADLO bezpečnostné 
dvere, už pred dvadsiatimi pia-
timi rokmi, kedy spolu s  jeho 
bratom vytvorili myšlienku 
ponúknuť ľuďom zaručenú bez-
pečnosť. Vytvoriť niečo, čomu 
budú môcť ľudia plne dôverovať. 

„Nemali sme ani korunu, 
žiadne priestory, začínali sme len 
myšlienkou chrániť domácnosti. 
Bolo to v dobe po revolúcii, kedy 
som cítil, že je potrebné ponúk-
nuť ľuďom nejakú ochranu. Bola 
to len myšlienka, ktorú sa nám 
spolu s  bratom postupne darilo 
realizovať. Po dvadsiatich piatich 
rokoch máme vlastný výrobný 
závod pri Piešťanoch, odkiaľ 
exportujeme dvere v podstate do 
celej Európy. Nevyvážame len 
samotný výrobok, ale aj slovenské 
know-how. Celý ten výrobok je 
od vývoja, cez konštrukciu až po 
výrobu čisto slovenský. Nemáme 
žiadne zahraničné technológie. 
Zároveň všetky služby poskytu-
jeme do celej Európy priamo zo 
Slovenska. Takže servis poskytujú 
všetko slováci, ktorých učíme na 
Slovensku a potom ich posielame 

do zahraničia. Našu firmu náj-
dete v  Nemecku, Rakúsku, vo 
Švajčiarsku, v  Dánsku, Švédsku 
a v Čechách. Je to slovenský výro-
bok od A  po Z  vrátane služieb. 
Každý rok máme nové modely 
dverí a  taktiež nové systémy 
zabezpečenia. Nepredávame na 
základe ceny, ale na základe kva-
lity. Naši zákazníci dokážu oceniť 
kvalitný výrobok a kvalitu služieb 
a  preto si vyberajú nás.“ Vyjad-
ril sa pán Adame na slávnosti 
500 000 chránených domácností, 
ktorá sa konala dňa 13.11.2015 
v  regionálnej pobočke firmy, na 
Električnej ulici v  Trenčíne. Na 
otázku, či sú naozaj tieto bezpeč-
nostné dvere „neprekonateľné,“ 
pán Adame odpovedal takto:

,,Stáva sa často, že sú naše 
dvere poškodené nejakým zlo-
dejom, ale zatiaľ sa nikomu 
nepodarilo dostať do vnútra cez 
tieto dvere. Po pokuse o  vláma-
nie prídu na miesto činu naši 
konštruktéri zistiť, čo je najslab-
ším článkom na našich dverách, 
ktoré sa na základe toho zosilnia 
a spraví sa nový model dverí. Spo-
lupracujeme aj so zásahovými 
jednotkami, s kukláčmi, s hasičmi. 
Školíme ich, ako sa cez bežné dvere 
dá dostať , pretože môže ísť často 
aj o  záchranu života. Cez bez-
pečnostné dvere sa ani zásahové 
jednotky dostať nedokážu, takže 
ich len učíme tomu, ako rozoznať 
naše dvere od iných. Oni potom 
nájdu iný spôsob ako sa dostať do 
konkrétneho bytu, domu, či iného 
objektu.“ 

Regionálna riaditeľka 
pobočky v  Trenčíne, Zuzana 
Korytárová sa vyjadrila na otázku 
bezpečnosti takto.

 „Ľudia sa snažia stále viac 
chrániť svoje príbytky, svoje 
rodiny. Sme kvalitní a máme kom-
pletný servis. Nie je to len o tom, 
že predáme dvere, ale staráme sa 

o tie dvere naďalej a snažíme sa, 
aby bol zákazník spokojný aj roky 
potom. Ľudia, ktorí u  nás kúpili 
dvere, sa k  nám vracajú. Okrem 
dverí si zabezpečujú zákazníci aj 
okná, aby sa nedali vypáčiť či roz-
biť. Raz sme tu mali pani, ktorá si 
objednala dvere na základe sna, 
ktorý sa jej sníval. Snívalo sa jej, 
že ju vykradli a ona sa tak zľakla, 
že si dala tie dvere namontovať. 
Dva týždne po namontovaní dverí 
bol reálne v  ich vchode pokus 
o vlámanie. Ju nevykradli, ale jej 
suseda áno. To je jeden z príbehov, 
ktorý mi utkvel v pamäti. Vďaka 
bezpečnostným dverám sa sen 
tejto pani nestal realitou.“ 

„Bezpečnosť je veľmi dôležitý 
pojem. Je základom toho, ako sa 
na svete cítime. Keď máme bez-
pečnosť v  domácnosti, môžeme 
povedať, že odchádzame z domu 
spokojní. Tak isto je dôležitá bez-
pečnosť krajiny. Teraz, keď tu 
máme utečencov vidíme, aká je 
bezpečnosť dôležitá. Bezpečnosť 
sa týka aj surovinových zdro-
jov planéty, napríklad že máme 
na Slovensku vodu. To sú všetko 
zložky bezpečnosti a ja som rada, 
že spoločnosť ADLO tiež prispieva 
k tejto celkovej bezpečnosti. Tým, 
že sa zapojili do projektu „Kvalita 
z  našich regiónov,“ a  „Pýtajme 
si Slovenské“ dokázali, že mys-
lia v  širších súvislostiach. Snažia 
sa o  to, aby na Slovensku bola 
zamestnanosť, aby sme mali lepšie 
makroekonomické ukazovatele, 
lepší štátny rozpočet, zároveň 
tento rok to bola kampaň „Hrdosť! 
Pýtajme slovenské!“ Myslím si, že 
máme byť prečo na túto spoločnosť 
hrdí.“ 

Ing. Bohumila Tauchman-
nová, Zväz obchodu a cestovného 
ruchu SR, Občianske združenie 
Kvalita z našich regiónov. 

Michaela Kičková


