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ANOTÁCIA 

TKÁČOVÁ, Dominika.: Analýza možností překonání bezpečnostních detekčních 

rámů na vybrané prodejně. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2017, Diplomová práce. 

Táto diplomová práca je zameraná na možnosti prekonávania bezpečnostných 

detekčných rámov. V úvodnej časti je spomenutá história zabezpečovania tovaru. 

Teoretická časť popisuje bezpečnostný systém, možnosti jeho prekonania, plané poplachy 

a tipy a triky zlodejov. Experimentálna časť je venovaná samotnému prekonávaniu 

bezpečnostného systému. Je rozdelená na 3 celky – prekonávanie detekčných rámov, 

deštruktívne a nedeštruktívne spôsoby prekonávania bezpečnostných čipov. V ďalšej časti 

sú na základe metódy vybrané kritické nedostatky bezpečnostného systému,  sú navrhnuté 

zlepšenia a malý náhľad do budúcnosti.  

Kľúčové slová: detekčné rámy, bezpečnostný čip, bezpečnostný pavúk, bezpečnostná 

nálepka, safer 

 

ANNOTATION 

TKÁČOVÁ, Dominika.: Analysis of options to overcome security detection gates in 

the selected shop. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2017, Diploma thesis. 

This thesis is focused on the possibilities of overcoming the security detection gates 

(EAS gates). The introduction addresses the history of the provision of goods. 

The theoretical section describes the security system and possibility of its overcoming, 

false alarms and tips and tricks of thieves. The experimental section is devoted to 

overcoming the EAS system. It is divided into three parts – overcoming detection gates, 

destructive and non-destructive ways of overcoming EAS tags. The next section contains 

selected critical problems based on the method, improvements in design and a little insight 

into the future.  

Key words: detection gates, EAS tag, EAS spider, EAS sticker, safer  



 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................... 1 

2 Rešerše ................................................................................................................. 3 

3 História systému zabezpečovania tovaru ............................................................. 4 

4 Teoretické východisko pre experimentálnu časť ................................................. 7 

4.1 Bezpečnostný systém na ochranu tovaru ..................................................... 7 

4.1.1 Detekčné brány ....................................................................................... 7 

4.1.2 Bezpečnostné prvky ............................................................................. 10 

4.1.3 Deaktivátory a uvoľňovače bezpečnostných prvkov ........................... 16 

4.1.4 Doplnkové systémy .............................................................................. 17 

4.2 Prekonávanie bezpečnostného systému ..................................................... 19 

4.2.1 Prekonávanie detekčných rámov .......................................................... 19 

4.2.2 Odstraňovanie bezpečnostných čipov .................................................. 20 

4.3 Plané poplachy ........................................................................................... 24 

4.4 Tipy a triky zlodejov .................................................................................. 25 

4.5 Čiastočný záver .......................................................................................... 28 

5 Experimentálna časť .......................................................................................... 29 

5.1 Metodológia ............................................................................................... 29 

5.2 Praktická časť ............................................................................................. 29 

5.3 Prekonávanie detekčného rámu .................................................................. 30 

5.3.1 Tienenie na prekrytie signálu ............................................................... 30 

5.3.2 Prenesenie tovaru v určitej vzdialenosti nad detekčným rámom ......... 32 

5.3.3 Prenesenie tovaru okolo detekčného rámu ........................................... 33 

5.3.4 Umiestnenie bezpečnostných prvkov k sebe ........................................ 33 

5.3.5 Prekrytie bezpečnostného prvku mobilným telefónom ........................ 34 

5.3.6 Čiastočný záver .................................................................................... 34 

5.4 Nedeštruktívne spôsoby prekonávania bezpečnostného čipu .................... 35 



 

 

5.4.1 Použitie magnetu .................................................................................. 35 

5.4.2 Použitie tenkého a ostrého predmetu na elektrikársku pásku ............... 36 

5.4.3 Odblokovanie v inom obchode............................................................. 37 

5.4.4 Čiastočný záver .................................................................................... 37 

5.5 Deštruktívne spôsoby prekonávanie bezpečnostného čipu ........................ 38 

5.5.1 Tepelné namáhanie ............................................................................... 38 

5.5.2 Mechanické poškodenie čipu bez pracovných nástrojov ..................... 40 

5.5.3 Mechanické poškodenie čipu pracovným nástrojom ........................... 40 

5.5.4 Čiastočný záver .................................................................................... 42 

5.6 Plané poplachy ........................................................................................... 42 

6 Metóda ............................................................................................................... 43 

7 Návrh systému ................................................................................................... 46 

7.1 Použitie alobalu .......................................................................................... 46 

7.2 Prenášanie tovaru okolo alebo nad detekčné brány ................................... 46 

7.3 Použitie silného magnetu ........................................................................... 46 

7.4 Použitie ihly na elektrikársku pásku .......................................................... 47 

7.5 Použitie pracovných nástrojov ................................................................... 47 

8 Náhľad do budúcnosti ....................................................................................... 48 

9 Záver .................................................................................................................. 49 

10 Použitá literatúra ............................................................................................ 51 

11 Zoznam obrázkov .......................................................................................... 52 

12 Príloha 1: Protokol o skúške ..................... Chyba! Záložka není definována. 

13 Príloha 2: Tabuľky úspešnosti prekonávania systémuChyba! Záložka není 

definována. 

14 Príloha 3: Tabuľky kritérií k metóde ........ Chyba! Záložka není definována. 

 



1 

 

1 Úvod 

Každý si chce udržať alebo vytvoriť určitý životný štandard. Chce žiť taký život, 

v ktorom by nemusel každú korunu otáčať v rukách a často prepočítavať či si môže dovoliť 

určitú vec alebo nie. Niektorí si tento štandard zaisťujú poctivou prácou, iní majú v živote 

šťastie a sú aj takí, ktorí sa pri zabezpečovaní životného štandardu snažia vynaložiť 

čo najmenšie úsilie (často si pomáhajú nezákonným spôsobom).  

V Listine základních práv a slobod sa udáva, že každý má právo vlastniť majetok, 

podnikať alebo prevádzkovať inú zárobkovú činnosť, ktorá nie je v rozpore so zákonom. 

Kriminálna trestná činnosť postupne za posledné roky narastá, čo sa prejavilo aj v oblasti 

vlastnenia majetku. Každý sa chce brániť proti ukradnutiu majetku alebo vykradnutiu 

objektu. K tomu je potrebné skoré informovanie o existujúcich a funkčných spôsoboch 

zabezpečenia, o možných spôsoboch ich prekonania a ochrane proti tomuto prekonaniu. 

Práca je zameraná na bezpečnostné detekčné rámy (ďalej len „detekčné brány“) 

a na rôzne spôsoby ich prekonávania. Je rozdelená na 2 hlavné časti: teoretické východiska 

pre experimentálnu časť a na experimentálnu časť. V teoretickej časti spomeniem históriu 

vzniku ochrany majetku, bude popísaný bezpečnostný systém používaný v obchodoch 

na zabezpečenie tovaru, jeho jednotlivé časti a tiež budú uvedené jednotlivé metódy 

a spôsoby prekonávania bezpečnostného systému. Experimentálna časť bude venovaná 

samotnému experimentu. Na základe zistených informácií z internetu, osobnými 

rozhovormi s manažérom, predajcami predajne a vlastným pokusom urobím penetračný 

test, ktorým sa budem snažiť prekonať bezpečnostný systém a zistiť slabiny systému. 

Budú tu vyskúšané jednotlivé metódy, či pôjde o prekonávanie detekčného rámu 

alebo spôsoby odstraňovania bezpečnostného čipu (deštruktívne a nedeštruktívne).  

Na základe výsledkov zistených počas experimentu, budú v poslednej časti 

tejto práce navrhnuté opatrenia slúžiace k optimalizácií systému a budú smerovať 

k zefektívneniu zabezpečenia tovaru pred krádežami a pred prekonávaním detekčných 

rámov.  

 



2 

 

Cieľom diplomovej práce je zistiť spôsoby prekonávania detekčných rámov, 

hľadanie ich slabín, zraniteľnosti a na základe zistených informácií navrhnúť systém 

slúžiaci k ochrane tovaru v predajniach. Dôvodom diplomovej práce je, že daná firma chce 

zistiť súčasný stav zabezpečenia ich predajne pred odcudzením tovaru a jednotlivé spôsoby 

jeho možného prekonania. V nadväznosti na to chcú zlepšiť súčasný stav a chcú sa 

zamerať na slabé stránky zabezpečenia.  

Firma nechcela, aby bol zverejnený ich názov alebo poloha, rešpektujem 

ich rozhodnutie a z tohto dôvodu vo svojej diplomovej práci neuvádzam ich názov ani 

polohu. Niektoré ďalšie údaje o tejto firme sú taktiež zámerne pozmenené. 

Vopred by som chcela upozorniť, že sa v diplomovej práce nebudem venovať 

spôsobom ukradnutia tovaru tak, že si ju zlodej bezmyšlienkovite vezme, prípadne vytrhne 

zo stojanu a rýchlo vybehne z predajne (aj keď vždy existuje takáto možnosť). 

Budem sa zaoberať trochu vopred premysleným a sofistikovanejším spôsobom odcudzenia 

tovaru. Spôsobom, pri ktorom si útočník potrebuje buď vopred premyslieť plán útoku 

alebo nad ním premýšľa pri konaní tejto činnosti.  

Takisto sa zameriam na výrobky, ktoré sú malej hodnoty. Je mi jasné, že z predajne 

elektroniky, v ktorej budem robiť experiment, nikto nevezme televíziu, vysávač 

alebo kávovar. Zamerala som sa skôr na jednotlivé spôsoby a na princípy prekonania 

bezpečnostných detekčných rámov a nie na veľkosť alebo hodnotu prenášaného tovaru. 

Som vďačná a rada za poskytnutie takejto šance a možnosti o vyskúšanie týchto metód 

v skutočnosti. Všetky mnou testované metódy sa dajú aplikovať na iný tovar 

alebo na hodnotnejšie výrobky.  
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2 Rešerše 

Diplomová práca sa zameriava na bezpečnostné systémy slúžiace k ochrane tovaru. 

Počas písania tejto práce som sa nedopracovala ku komplexnej publikácií, zaoberajúcou 

sa touto problematikou. Existujú len rôzne návody od výrobcov a užívateľské príručky, 

prípadne publikácie, ktorú túto problematiku zmieňujú len okrajovo. Hlavné publikácie 

a zdroje z ktorých som čerpala informácie, sú uvedené nižšie.  

FISCHER, R. Introduction to security. 8th ed. Burlington, MA: Butterworth-

Heinemann, 2008, xi, 515 p. ISBN 978-075-0684-323. Táto rozsiahla publikácia 

predstavuje úvod do bezpečnosti. Je rozdelená na niekoľko kapitol a každá kapitola 

sa venuje inej téme, napr. súkromná bezpečnosť, vývoj bezpečnosti v Európe a Amerike, 

mechanické zábranné systémy, počítačovú bezpečnosť, a pod. Jedna celá kapitola 

je venovaná bezpečnosti v obchodoch, hlavne krádežiam (zo strany zákazníkov 

aj zamestnancov) a ochrane proti nim.  

PATTON, Justin a Bill C. HARDGRAVE. RFID As Electronic Article Surveillance 

(EAS): Feasibility Assesment. University of Arkansas, 2014. Táto štúdia sa zaoberá 

systémom ochrany tovaru, detekčnými bránami a možnosťou ich zneužitia. 

Je tu vysvetlený princíp fungovania detekčného rámu, typy detekčných rámov, jednotlivé 

časti systému, bezpečnostné prvky a ich doporučené umiestnenie, k čo najlepším 

výsledkom v oblasti ochrany tovaru. Sú tu vzájomne porovnané 2 rozdielne spôsoby 

zabezpečenia a ukradnutia tovaru. 

SOMMEROVÁ, Martina. Základy RFID technologií: Výukový materiál. Ostrava. 

Dostupné také z: http://docplayer.cz/3689532-Zaklady-rfid-technologii.html. 

Tento výukový materiál je zameraný na základy RFID technológií. Popisuje systém RFID, 

RFID prvky (tagy) a oblasti ich použitia, kde sa okrajovo zmieňuje o systéme elektronickej 

ochrany tovaru (EAS).   

Obchod je stále chytřejší [online]. Regal, 2011 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: 

http://eregal.ihned.cz/c1-51940330-obchod-je-stale-chytrejsi. Autor popisuje pokrok 

v technológiách a trendy v oblasti bezpečnostných prostriedkov. Popisuje princíp RFID, 

mobilných obchodov, biometrie využívanej v obchodoch, samoobslužné pokladne, 

zabezpečenie tovaru a ďalšie trendy v tejto oblasti.   
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3 História systému zabezpečovania tovaru 

1966 – Arthur Minasy vytvoril prvý systém ochrany tovaru založený 

na rádiofrekvenčnej technológii. Prvýkrát boli použité prvé bezpečnostné prvky 

v maloobchodoch. [2] 

Začiatky 70-tych rokov – George Lichtblau poskytol základy rádiofrekvenčnej 

technológie. [2]  

Stred 70-tych rokov – Vyvinutý elektromagnetický systém pre potrebu ochrany 

tovaru vo forme malých etikiet, ktoré sa začali využívať v Európskych supermarketoch 

a hypermarketoch. [2] 

Na verejnosť začali prenikať tzv. „Booster bags“ – tašky, ktoré sú vyplnené 

vodivou fóliovou podšívkou. Taška poskytuje elektromagnetické tienenie s výsledkom, 

že vložený tovar, ktorý je chránený bezpečnostnými prvkami, nebude zachytený 

detekčnými bránami. [2] 

Stred 80-tych rokov – Vytvorená akusticko-magnetická technológia k odstráneniu 

nedostatkov rádiofrekvenčnej technológie. Tento systém pracuje na nízkofrekvenčných 

rádiových vlnách, ktoré nie sú blokované kovovými obalmi. [2] 

Koniec 80-tych rokov – Vyvinuté farebné inkustové náplne spoločnosťou Colour 

Tag a prezentované priemyslu v Európe. Bolo použité bankové farbivo na ochranu 

oblečenia proti zlodejom. Pôvodné etikety boli ťažké, veľké a drahé (6$ za kus). 

Ich výhodou bolo, že boli kvalitne vyrobené a ťažko zničiteľné hrubou silou. Na druhej 

strane, ich veľkou nevýhodou bolo, že sa dali ľahko prekonať jednoduchým náradím, 

napr. kancelárskou sponkou. [2] 

1986 – Zlodeji často používali ploché šraubováky na vyvinutie dostatočného tlaku, 

ktorým sa dali otvoriť bezpečnostné čipy (najčastejšie ich zlodeji otvárali na podlahe 

v skúšobnej kabínke). Tým vznikla potreba vynoviť a zvýšiť pevnosť bezpečnostných 

čipov k zabráneniu ich otvárania pomocou hrubej sily. [2]  

 



5 

 

Stred 90-tch rokov – Začala snaha o vytvorenie bezpečných produktov, ktorými 

by sa dal tovar označovať už pri výrobe alebo balení. Znížilo by to čas medzi prijatím 

tovaru na predajňu a tým, kedy je pripravený na predaj. Hlavným prínosom 

pre dodávateľov bolo zachovanie estetiky balenia bez pridávania bezpečnostných prvkov 

na obal tovaru (a prípadnému prekrývaniu názvu tovaru). Takisto toto označovanie 

umožňovalo lepšie ukrytie bezpečnostného prvku a jeho zložitejšie odstránenie prípadnými 

útočníkmi. [2] 

1993 – Vo veľkom spustené označovanie výrobkov pri výrobe. Začala sa formovať 

myšlienka vytvoriť systém ochrany tovaru, ktorý radšej zničí tovar, než aby z neho získal 

zlodej nejakú formu výhody (ekonomickú, majetkovú, apod.) [2] 

2000 – Tag pollution nastáva, ak zákazník opúšťa obchod a spustí sa alarm. 

To spôsobuje rozpaky a obviňovanie zo strany kupujúcich, zatiaľ čo bezpečnostný 

pracovníci alebo predajcovia sa pokúšajú o možné riešenie situácie. Vzniká, 

keď bezpečnostné prvky umiestnené na tovare nie sú deaktivované na pokladni. Začínajú 

sa vytvárať novšie systémy, ktoré dokážu vytvárať špecifický zvuk, v prípade, že zákazník 

vstúpi do predajne s aktívnym bezpečnostným prvkom. V tom prípade môže personál 

predajne tento prvok odstrániť alebo deaktivovať a zákazník už nebude spúšťať plané 

poplachy. [2] 

2010 – Pokrokom internetu dochádza k ľahšiemu zdieľaniu informácií, najmä 

článkov a videí, v ktorých sú popisované a názorne ukazované postupy k deaktivácií 

a odstráneniu bezpečnostných prvkov, prekonaniu detekčných rámov, apod. [2] 

2015 – Vyvíja sa „Concept Tag“. Je to systém známy ako „najbezpečnejší 

bezpečnostný prvok na ochranu tovaru“. Jeho konštrukcia je takmer stopercentne odolná 

proti krádežiam a robí ju odolnou aj voči tým najvytrvalejším a najodolnejším zlodejom. 

Na konferencii v Londýne, Tony Sales – najväčší britský podvodník pripustil, že sa mu 

nepodarilo nájsť spôsob, ako nezákonne odstrániť tento systém ochrany tovaru z odevu, 

či už v obchode alebo niekde inde. Tento systém začína novú éru v histórií ochranu tovaru 

a bezpečnostných prvkov. [2] 
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V minulosti boli časté predajne, v ktorých mal zákazník prístup len k pokladni 

a tovar mu bol predávaný spoza obslužného pultu. Tieto predajne sa už dnes objavujú 

len zriedka. V súčasnosti sa vo väčšine predajní môže zákazník pohybovať po predajnej 

ploche bez obmedzenia a prezerať si tovar, ktorý sa mu zapáči. 

Ešte nedávno sa tovar zabezpečoval tým, že sa uzatváral do presklených skríň 

a v prípade, že si ho zákazník chcel pozrieť alebo kúpiť, zavolal obsluhu a tá mu tovar 

odomkla zo skrine a dala k dispozícií. Tento spôsob sa v súčasnosti používa už len 

v predajniach, ktoré predávajú tovar malý na to, aby sa dal jednotlivo zabezpečiť, 

má vysokú cenu a je potreba ho vystavovať (napr. šperky v zlatníctve). 

V súčasnej dobe sa už zriedka stretneme s predajňami, v ktorých je tovar 

zabezpečený tým, že je uložený za pultom. Tovar v predajniach je zabezpečovaný 

systémom ochrany tovaru, ktorému sa budem v nasledujúcich kapitolách venovať.  
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4 Teoretické východisko pre experimentálnu časť 

Táto kapitola bude venovaná teoretickým základom bezpečnostného systému, 

ktorý sa používa pri ochrane tovaru v predajniach a metódam jeho prekonávania. 

V tejto kapitole takisto zmienim plané poplachy a spomeniem tipy a triky, ktoré používajú 

zlodeji pri krádežiach.   

4.1 Bezpečnostný systém na ochranu tovaru 

Tovar sa proti krádeži začína chrániť tým, že sa na neho pripevní bezpečnostný 

prvok. Závisí na type použitého systému, bezpečnostnom prvku, type tovaru, veľkosti 

predajne apod. Následne si zákazník vyberie tovar, ktorý chce kúpiť a ide s ním 

ku pokladni. Zákazník zaplatí daný tovar, predavač odstráni bezpečnostný prvok 

(bezpečnostný čip, bezpečnostný pavúk a safer sa odstráni z tovaru, bezpečnostná nálepka 

sa deaktivuje) a pri prechode detekčným rámom nedôjde k poplachu. Ak z tovaru nie je 

odstránený bezpečnostný prvok a zákazník s ním prejde okolo detekčného rámu, tak dôjde 

k spusteniu poplachu, ktorý signalizuje, že niečo nie je v poriadku.  

V tejto kapitole sa budem venovať jednotlivým komponentom bezpečnostného 

systému na ochranu tovaru. Bezpečnostný systém sa skladá z 3 hlavných častí: 

- Detekčné brány 

- Bezpečnostné prvky (etikety, čipy, nálepky, safery) 

- Uvoľňovače a deaktivátory nálepiek 

Ako doplnkové systémy sa môžu použiť napr. detektory alobalových tašiek, 

počítadlo zákazníkov, apod. Všetky komponenty bezpečnostného systému budú prebraté 

v nasledujúcich kapitolách.  

4.1.1 Detekčné brány 

Detekčné brány (niekedy označované ako bezpečnostné brány) sú väčšinou 

umiestnené pri východe z predajne a slúžia k detekcii bezpečnostných prvkov určených 

na ochranu tovaru. Detekujú bezpečnostné čipy (tvrdé etikety), bezpečnostné nálepky 

(mäkké etikety), ochranné obaly (safery) a ďalšie bezpečnostné prvky určené k ochrane 

tovaru. 
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Systém detekčných brán sa podľa počtu detekčných rámov (antén) delí na: 

- Mono systém (jednoanténový) 

- Dual systém (dvojanténový) [3] 

Mono systém – k detekcii postačí jeden detekčný rám, ktorý dokáže pokryť vchod 

do maximálnej šírky 300 cm (závisí na prostredí – čím je rušenie vyššie, tým menšia šírka 

pokrytia priechodu). Systém dokáže detekovať z oboch strán na rovnakú vzdialenosť 

(pozri Obrázok 4-1). Výhodou je jednoduchá inštalácia. Tento systém nie je výhodný 

pre predajne, ktoré majú regále s tovarom blízko vchodu. [3] 

 

Obrázok 4-1: Mono systém [3] 

Dual systém – dokáže pokryť vchod do maximálnej šírky 180 cm (závisí 

na prostredí - čím je rušenie vyššie, tým menšia šírka pokrytia priechodu). Tento systém 

je zložitejší na inštaláciu – je potrebné zasiahnuť do podlahy a ukryť prepojovací kábel 

antén (pozri Obrázok 4-2). Je vhodný aj pre predajne, ktoré majú regále blízko vchodu 

(systém pokrýva len priestor medzi anténami. [3]  

 

Obrázok 4-2: Dual systém [3] 
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Detekčné brány sa podľa použitej technológie delia na: 

- Rádiofrekvenčné (RF) systémy  

- Akusticko-magnetické (AM) systémy 

- Elektromagnetické (EM) systémy [1, 6] 

Rádiofrekvenčné systémy (rozsah 1 – 20 MHz) zabezpečujú hlavne ochranu 

oblečenia, obuvi, drogérie, alkoholických nápojov, potravín, športového náčinia apod. 

Tieto systémy sa používajú v obchodoch a hypermarketoch. Rádiofrekvenčné systémy 

identifikujú tovar vo vysokofrekvenčnom pásme. Najčastejšie používaná frekvencia 

je 8,2 MHz. Výhodou tohto systému je nižšia cena pri zavádzaní systému. Nevýhodou je, 

že jednotlivé bezpečnostné čipy sú väčších rozmerov. [1, 6] 

Akusticko-magnetické systémy (rozsah 20 – 135 kHz) sa používajú k ochrane 

oblečenia, obuvi, športových potrieb, potravín, drogérie, parfumov, spotrebnej elektroniky, 

no hlavne v prípadoch, kedy je potreba zabezpečiť kovový tovar. Sú založené na princípe 

rezonancie. Ochranný prvok sa skladá minimálne z 2 magnetických pásov odlišných 

kovov, kde jeden môže byť pohyblivý. Poskytujú vyššiu úroveň proti rušičkám, sú odolné 

voči planým poplachom a nepodliehajú rušeniu konkurenčných bezpečnostných systémov 

v obchodných centrách. Medzi výhody patrí malý rozmer bezpečnostných nálepiek 

a poskytujú širokú detekčnú vzdialenosť medzi anténami (až 2,4 m). [1, 6] 

Elektromagnetické systémy (rozsah 10 Hz – 20 kHz) sú používané k ochrane 

zvukových nosičov, spotrebnej elektroniky, kníh, parfumov, drogérie apod. Tieto systémy 

používajú bezpečnostné nálepky malých rozmerov, ktoré sa dajú v prípade potreby znova 

aktivovať (účinné pri požičiavaní kníh, CD, DVD). Je zložený z dvojice antén, 

medzi ktorými sa sledujú zmeny v ich elektromagnetickom poli. Systémy pre svoju 

činnosť používajú intenzívne nízkofrekvenčné magnetické pole. Výhodou tohto systému 

je odolnosť bezpečnostných prvkov proti odtieneniu alobalom, vysoká detekčná schopnosť 

systému, malé rozmery bezpečnostných nálepiek a možnosť ich opätovného použitia 

(výhodné pre požičovne). [1, 6] 

Ku každému typu detekčnej brány je potrebné mať bezpečnostné prvky fungujúce 

na rovnakom princípe detekcie. V inom prípade by bol bezpečnostný systém nefunkčný 

a zbytočný. 
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4.1.2 Bezpečnostné prvky 

Bezpečnostných prvkov, ktoré slúžia na označenie tovaru a na jeho ochranu, 

je v súčasnosti veľké množstvo. Pre potrebu diplomovej práce sa budem venovať 

4 základným typom: 

- Bezpečnostný pavúk („spider“) 

- Bezpečnostný čip 

- Bezpečnostná nálepka  

- Safer 

V tejto kapitole budem okrajovo spomínať aj bezpečnostné zámky na plechovky 

detského sušeného mlieka, bezpečnostné zátky na fľaše alkoholu a systém Show Safe, 

ktorý zabezpečuje vystavené funkčné modely elektroniky. 

Bezpečnostného pavúka, čip, nálepku a safer som si mohla vyskúšať aj v praxi, 

a všetky pokusy sú popísané v experimentálnej časti. Vybrala som si práve tieto prvky 

z toho dôvodu, že sa jedná o najčastejšie a najbežnejšie používané bezpečnostné prvky 

na ochranu tovaru.  

Najčastejšie používaným bezpečnostným prvkom na ochranu tovaru 

je bezpečnostný čip, niekedy nazývaný „tvrdá etiketa“. Tento bezpečnostný prvok, 

je možné opakovane používať pri správnom odstránení z chráneného tovaru. Prevažne sú 

určené k ochrane a zabezpečeniu textilu, alkoholu, kabeliek, drogérie, športových potrieb, 

apod. V súčasnosti existuje množstvo čipov v rôznom prevedení (rôzny tvar, farba, 

veľkosť, typ uchytenia – pozri Obrázok 4-3). Priemer etikety je zhruba 50 mm a hmotnosti 

sa pohybujú okolo 12 – 15 g. Bezpečnostné čipy sú z tovaru odstraňované pomocou 

špeciálneho uvoľňovača alebo detacheru. 
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Obrázok 4-3: Bezpečnostné čipy [autor] 

Bezpečnostný čip sa skladá z pružinky, 3 oceľových guľôčky, 2 „náprstkov“ 

(alebo klobúčikov), ktoré sú vložené do seba a ložiska, v ktorom sú uložené guľôčky. 

Jednotlivé časti sú zobrazené na Obrázku 4-4. Súčasťou bezpečnostného čipu je upínacia 

ihla, ktorou je čip pripevnený k tovaru. Niekedy je  na upevnenie použité bezpečnostné 

lanko. Je možné ich prevedenie s náplňou inkustu alebo inou farbiacou látkou.  

Pri konštrukcii bezpečnostného čipu je využívaný tlak pružiny, ktorý sa prenáša 

na vnútorný náprstok a na guľôčky v ňom umiestnené, ktoré sa tlačia k sebe. Ihla sa dá 

vsunúť ľahko – pri pohybe dovnútra ihla pružinu stlačí a medzi guľôčky sa dostane. 

Pri spätnom pohybe sily smerujú opačne a ihla sa vytiahnuť nedá. Silný magnet 

(umiestnený v detacheru) pritiahne náprstok pred pružinou. Tá sa stlačí, guľôčky sa 

uvoľnia a ihla sa dá vytiahnuť. Ihla je poistená proti vyťahovaniu pomalým otáčaním 

a povyťahovaním ihly tým, že sa koncový prvok ihly (lesklý gombík) pretáča. 
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Obrázok 4-4: Vnútro bezpečnostného čipu [autor] 

Bezpečnostný pavúk (pozri Obrázok 4-5) je bezpečnostný prvok, ktorý sa 

umiestňuje priamo na chránený tovar. Pavúk je pevne obopnutý okolo tovaru 4 lankami, 

ktoré sú chránené proti prestrihnutiu. V prípade prerušenia lanka dochádza k spusteniu 

alarmu. Zabraňuje ukradnutiu alebo vykradnutiu tovaru, ktorý je zabalený v obale. 

V pavúkovi sa spustí zvukový alarm pri prestrihnutí lanka, v prípade priblíženia sa pavúka 

k detekčnej bráne alebo pri prechode cez detekčnú bránu. Jednoduchšie je zničiť obal 

tovaru, ktorý pavúk chráni a tovar z neho vybrať. K deaktivácií sa používa špeciálny 

magnetický uvoľňovač. [3] 

 

Obrázok 4-5: Pavúk spredu a zozadu umiestnený na tovare [autor] 
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Bezpečnostná nálepka, nazývaná aj „mäkká etiketa“ je určená k jednorazovej 

ochrane tovaru rôzneho druhu. Nálepky sú nalepované na tovar a vyrábajú sa v rôznych 

veľkostiach a farbách. Najčastejšie sa používa veľkosť nálepiek 4x4 cm a sú potlačené 

falošnými kódmi (pozri Obrázok 4-6). Používajú sa k ochrane kníh, parfumov, drogérie, 

hračiek, apod. Bezpečnostná etiketa je nevodná pre použitie na kovový či pokovovaný 

obal. [3] 

 

Obrázok 4-6: Bezpečnostná nálepka s falošným kódom [autor] 

Niektoré bezpečnostné nálepky (čierne alebo biele nálepky – pozri Obrázok 4-7) 

sa dajú z tovaru ľahko odstrániť (odlepenie, odstrihnutie) a preto je vhodné, aby sa nálepky 

umiestňovali na nie veľmi prístupné alebo zle viditeľné miesta (dovnútra obalu, 

dole do rohu, dovnútra krabice, apod.). Bezpečnostná nálepka sa deaktivuje pomocou 

deaktivátora, ktorý je zvyčajne umiestnený pri pokladni alebo na obslužnom pulte.  

 

Obrázok 4-7: Čierna bezpečnostná nálepka nalepená na tovare [autor] 
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Safer (pozri Obrázok 4-8) je uzamykateľný bezpečnostný obal alebo bezpečnostná 

schránka vyrobená z priehľadného plastu, ktorý slúži na pevné a bezpečné uloženie malého 

a drahého tovaru, ktorý by sa nedal zabezpečiť proti odcudzeniu iným spôsobom (DVD, 

krémy, žiletky, batérie, náplne do tlačiarní, audio a video kazety, doplnky k pc,...). 

Je vybavený cievkou s veľmi silnou detekciou alebo bez cievky, no je potrebné nalepiť 

na chránený predmet bezpečnostnú nálepku. Pracovná frekvencia sa dá meniť, najčastejšie 

sa však používa frekvencia 8,2 MHz alebo 58 kHz. [1] 

 

Obrázok 4-8: DVD umiestnené v saferi [autor] 

Tovar sa do safera vloží, zamkne, otvorí sa až pri pokladni a po celú dobu uloženia 

je pevne uzavretý. Safery sa dajú ľahko otvoriť pomocou špeciálneho uvoľňovača / 

detachera. Na jeho deštruktívne otvorenie je potreba hrubej sily. Takéto prekonanie je však 

hlučné a nápadné. Ľahko by vzbudilo pozornosť zákazníkov, ochranky alebo 

zamestnancov predajne.  

Podobné saferom sú bezpečnostné zámky, ktoré sa používajú na ochranu balenia 

CD-R alebo DVD-R. Existujú aj bezpečnostné zámky (pozri Obrázok 4-9), ktoré sú určené 

k ochrane plechoviek sušeného detského mlieka, kávy, proteínových práškov alebo ďalších 

plechoviek. Zámky fungujú na princípe magnetického zámku a sú kompatibilné vo verzii 

pre rádiofrekvenčné aj akusticko-magnetické systémy. [6] 
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Obrázok 4-9: Bezpečnostné zámky na plechovky [7] 

Bezpečnostná zátka na fľaše (pozri Obrázok 4-10) sa používa na zabezpečenie 

drahých fliaš alkoholu. Zabraňuje otvoreniu fľaše a vypitiu alkoholu na predajni. 

Otvára sa pomocou klasického uvoľňovača, ktorým sa uvoľňujú bezpečnostné čipy, 

takže nie je treba dokupovať ďalšie uvoľňovače. Uvoľňovač je umiestnený na pokladni 

a zátka sa dá odstrániť z tovaru jednoducho a jednou rukou. Bezpečnostné zátky je možno 

dostať pre rádiofrekvenčné aj akusticko-magnetické systémy. [6] 

 

Obrázok 4-10: Rôzne druhy bezpečnostných zámkov na fľaše [7] 
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Systém Show Safe, niekedy nazývaný aj „security display“, „bezpečnostné 

stojany“, apod., zabezpečuje vystavené funkčné vzorky tovaru na predajni (pozri 

Obrázok 4-11). Zákazník často potrebuje tovar vziať do ruky a prezrieť si ho predtým, 

než si ho kúpi. K tomu slúži tento systém, ktorý zabezpečuje hlavne vystavenú elektroniku 

ako mobilné telefóny, tablety, video kamery, fotoaparáty, chytré hodinky, navigácie, apod. 

Tento tovar sa dá voľne vystavovať bez strachu z ukradnutia.  

 

Obrázok 4-11: Systém Show Safe [7] 

Základom je prepojenie zabezpečeného tovaru s ústredňou pomocou slučky. 

Systém hneď rozozná, keď sa rozpojí kontakt na čidle a okamžite vyhlási poplach.  

Tieto stojany môžu byť doplnené aj nabíjaním vystavenej elektroniky, aby si zákazník 

nielen pozrel model, ale si ho aj vyskúšal. [5] 

4.1.3 Deaktivátory a uvoľňovače bezpečnostných prvkov 

Deaktivátor (pozri Obrázok 4-12) slúži k jednoduchej deaktivácií bezpečnostných 

nálepiek. Samostatná deaktivácia sa deje bezkontaktnou metódou. Nálepka sa zneškodní 

nad deaktivačnou podložkou, ktorá je umiestnená v blízkosti pokladne alebo na pulte. 

Deaktivuje aj bezpečnostné nálepky, ktoré sú schované vo vnútri tovaru. 

Najčastejšie funguje na frekvencii 8,2 MHz. 
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Obrázok 4-12: Deaktivačná podložka Iridium [3] 

Uvoľňovač / detacher sa používa k odstráneniu bezpečnostných čipov alebo 

saferov, ktoré sú určené k opakovanému použitiu. Detacher je väčšinou umiestnený 

v predajni na obslužnom pulte alebo pri pokladni. Väčšina dostupných detacherov používa 

silné magnety. Pomocou priamej magnetizácií dochádza k oddeleniu ihly a následnému 

uvoľneniu bezpečnostného čipu umiestneného na chránený tovar. Typ uvoľňovača závisí 

na druhu použitých bezpečnostných prvkov. Na Obrázku 4-13 sa nachádza detacher určený 

k uvoľňovaniu ihly z bezpečnostného čipu. 

 

Obrázok 4-13: Detacher bezpečnostných čipov [3] 

4.1.4 Doplnkové systémy 

Počítadlo zákazníkov (pozri Obrázok 4-14) slúži k zisteniu počtu zákazníkov 

na predajni, následnému zefektívneniu tržieb a znižovaniu prevádzkových nákladov. 

Najčastejšie sa jedná o bezdrôtové počítadla, ktoré vyhodnocujú dáta v počítači, 

ktorý je pripojený v miestnej počítačovej sieti alebo prostredníctvom internetu. 
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Skladá sa z dvoch senzorov a bezdrôtovej centrálnej jednotky, ktorá je vzdialená do 120 m 

od senzorov. Senzory sú napájané batériou a predpokladaná životnosť systému je zhruba 

2 roky. [3] 

 

Obrázok 4-14: Počítadlo zákazníkov [3] 

Detektory alobalu slúžia k upozorneniu obsluhy na zlodeja, ktorý používa tašky 

alebo vrecká vystlané viacerými vrstvami alobalu. Pri prechode osoby cez detekčný rám 

upozorní obsluhu pomocou vibrácií na pager (pozri Obrázok 4-15) alebo svetla, ktoré 

je umiestnené pri pokladni alebo na obslužnom pulte. Detektory sa dodávajú 

ako samostatné zariadenia, ktoré sú zvyčajne inštalované ako doplnok už existujúcich brán 

alebo môžu byť súčasťou bezpečnostných brán už pri výrobe.  [3, 5] 

 

Obrázok 4-15: Vibračný pager Air Link Pager [5] 
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4.2 Prekonávanie bezpečnostného systému 

Táto časť bude rozdelená na 2 časti – prekonávanie detekčných rámov 

a na odstraňovanie bezpečnostných prvkov z predmetu. 

4.2.1 Prekonávanie detekčných rámov 

V tejto kapitole sa budem venovať možnostiam prekonávania detekčných rámov. 

Medzi základné spôsoby prekonávania bezpečnostných systémov patrí: 

- Použitie tienenia 

- Prenesenie tovaru v určitej vzdialenosti od detekčného rámu 

- Umiestnenie 2 rovnakých produktov čipmi k sebe 

- Odtrhnutie bezpečnostného čipu v predajni 

Tienenie 

Najčastejšie používaným spôsobom prekonávania detekčných rámov je tienenie. 

Je potreba odtieniť bezpečnostný prvok umiestnený na chránenom tovare od rádiových vĺn. 

Detekčný rám potom nebude schopný na jeho prechod reagovať. 

K tomuto prekonávaniu sa najviac používa alobal. Ním sú vo viacerých vrstvách 

vystlané tašky alebo hlboké vrecká zlodejov. V súčasnosti si môžu predajcovia kúpiť 

systém slúžiaci k detekcii alobalových tašiek a vypchávok. Tento systém dokáže zachytiť 

prechod osoby s alobalovou vypchávkou (alebo väčším predmetom) a upozorní obsluhu 

pokladne pomocou vibračného pageru alebo svetlom pri pokladni. [3, 5] 

Prenesenie tovaru v určitej vzdialenosti od detekčného rámu 

Ďalším spôsobom prekonávania detekčných rámov môže byť prenesenie tovaru 

v určitej vzdialenosti od detekčného rámu, v ktorej už rám nebude schopný detekovať 

bezpečnostný čip. Rámy sú schopné detekovať len do určitej vzdialenosti, ktorá je daná 

vo výrobe a záleží na type použitého detekčného systému. Prenesenie je možné buď 

nad detekčným rámom alebo popri ňom. 
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Odtrhnutie a zničenie bezpečnostného prvku  

Tovar sa cez detekčné rámy bez spustenia alarmu dá preniesť, ak sa na ňom 

nenachádza bezpečnostný prvok. Jeho zničenie, odstránenie a ponechanie na predajni 

spôsobí, že detekčná brána nebude schopná detekovať tovar pri prechode detekčným 

rámom. Bezpečnostný čip sa dá odstrániť deštruktívnym alebo nedeštruktívnym spôsobom. 

Týmto spôsobom odstraňovania bezpečnostných čipov sa budem venovať v nasledujúcej 

časti.   

4.2.2 Odstraňovanie bezpečnostných čipov 

Tovar sa dá preniesť bez spustenia detekčného rámu tak, že sa na ňom nebude 

nachádzať bezpečnostný čip. V tejto kapitole sa bude venovať teoretickým základom 

odstraňovania bezpečnostných čipov z tovaru.  

Spôsoby odstránenia bezpečnostných čipov sa dajú rozdeliť do 2 základných 

kategórií: 

- Deštruktívne spôsoby 

- Nedeštruktívne spôsoby 

Nedeštruktívne spôsoby 

Pomocou nedeštruktívnych spôsobov sa dá bezpečnostný čip odstrániť bez jeho 

zjavného poškodenia alebo bez poškodenia tovaru. Čip na prvý pohľad nenesie viditeľné 

znaky poškodenia a zostáva funkčný aj k opakovanému použitiu.  

Bezpečnostné čipy sa dajú nedeštruktívnym spôsobom odstrániť pomocou: 

- Silného magnetu 

- Použitia ihly k uvoľneniu elektrikárskej sťahovacej pásky 

- Odblokovaním etikety v inom obchode  

- Apod. 

Silný magnet  

Použitie silného magnetu je jedna z najpoužívanejších, najúčinnejších 

a najjednoduchších nedeštruktívnych metód, ktorá sa používa k odstráneniu 
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bezpečnostného čipu. Silný magnet sa používa aj pri odstraňovaní bezpečnostných čipov 

v predajni. Odstraňovanie prebieha v špeciálnom držiaku na pulte (detacher), 

kde sa bezpečnostný čip položí a nárazom je čip z tovaru odstránený. Použitím silného 

magnetu dochádza k pritiahnutiu oceľových guľôčok, ktoré sú umiestnené v náprstku 

magnetu. Tým dochádza k uvoľneniu tlaku na ihlu a tá sa dá bez problémov vytiahnuť. 

Občas je potreba opakovane a nárazom prisunúť magnet, pretože niekedy nedôjde 

k pritiahnutiu všetkých guľôčok k magnetu.  

Na tento spôsob je potreba silného magnetu (priemyselný magnet, magnet 

používaný vo veľkých spotrebičoch, navrstvené silnejšie magnety,...). V prípade použitia 

obyčajného, voľne dostupného magnetu, predávaného vo väčšine obchodov bude 

táto metóda neúčinná. Týmto spôsobom by sa mala dať odstrániť väčšina bezpečnostných 

čipov.  

Zlodeji niekedy nosia silné magnety k deaktivovaniu bezpečnostných čipov. 

Na internete existuje množstvo článkov a videí, ktoré ukazujú ako deaktivovať 

bezpečnostné prvky pomocou silných magnetov, ktoré sa dajú nájsť napr. v pevnom disku 

počítača.  

Použitie ihly k uvoľneniu elektrikárskej sťahovacej pásky  

Elektrikárska sťahovacia páska (pozri Obrázok 4-16) sa v niektorých prípadoch 

používa k bezpečnému a pevnému uchyteniu bezpečnostných prvkov k tovaru, ktorý 

chceme chrániť pred neoprávnenou manipuláciou alebo odcudzením. Táto elektrikárska 

páska sa dá odstrániť vyhmataním, trochou praxe a šikovnosti.  

 

Obrázok 4-16: Sťahovacia elektrikárska páska [4] 
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Na jej odstránenie je treba vsunúť tenký a pevný predmet (napr. ihla) opačným 

smerom, než smeruje elektrikárska páska. Tento predmet je potreba vsunúť pod plôšku, 

ktorá umožňuje pohyb len jedným smerom, bráni v pohybe proti smeru posunu a upevňuje 

pásku na mieste. Niekedy je potreba posunúť pásku o dielik dopredu. Pri tomto pohybe 

sa plôška nadvihne a umožní ľahšie vsunutie ihly. Ihla následne zabráni vo vrátení 

sa plôšky na pôvodné miesto a zablokuje ju v polohe, z ktorej je následne možné 

jednoduché vytiahnutie pásky. Elektrikársku pásku je možné odstrihnúť čo najbližšie 

k spoju a tým pádom sa umožní jednoduchšie vsúvanie ihly z dôvodu lepšej manipulácie.  

Odblokovanie etikety v inom obchode  

Tento spôsob sa využíva hlavne u RFID nálepiek. Je však nutné pred touto 

aplikáciou vyniesť tovar z jednej predajne a vniesť ho do druhej, v ktorej majú 

bezpečnostný systém. Už pri vstupe bezpečnostný rám zaregistruje túto aktivovanú 

nálepku a spustí signalizáciu. Následne je potreba dôjsť k pokladni a poprosiť zamestnanca 

predajne o deaktiváciu bezpečnostnej nálepky. Deaktivovácia sa deje pomocou 

deaktivátora bezpečnostných nálepiek, ktorý je zvyčajne umiestnený pri pokladni alebo 

na obslužnom pulte.  

Deštruktívne spôsoby 

Pri deštruktívnom spôsobe odstraňovania bezpečnostných čipov, dochádza 

k poškodeniu bezpečnostného čipu alebo chráneného tovaru. Patria tu všetky techniky, 

ktorými sa prekonávajú bezpečnostné čipy, po ktorých sa už čip nedá opakovane použiť. 

Bezpečnostné čipy sú prekonávané pomocou hrubej sily, vysokej teploty, mechanickým 

namáhaním a inými spôsobmi. 

Deštruktívnym spôsobom sa dajú etikety odstrániť: 

- Tepelným namáhaním – zapaľovačom  

- Nárazom o tvrdý podklad 

- Hasákom zničiť plast okolo ihly etikety 

- Uraziť hlavičku etikety 

- Inými pracovnými nástrojmi (kombinačky, zverák, kladivo) 

- Preštiknutie etikety s lankom, apod. 
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Prepálenie bezpečnostného čipu zapaľovačom  

Pri prepaľovaní dochádza k tepelnej deformácií bezpečnostného čipu. Dochádza 

k tepelnému namáhaniu obalu bezpečnostného čipu a jeho poškodeniu. Miesto, ktoré 

je potreba tepelne namáhať je hlavička bezpečnostného čipu (pozri Obrázok 4-17). 

Pri poškodení a roztavení plastového obalu, ktorý sa nachádza na hlavičke, dochádza 

k uvoľneniu stlačenej pružinky. Uvoľnením napnutej pružinky dochádza k vystreleniu 

mechanizmu, ktorý zabraňuje pohybu ihly proti smeru zasunutiu. Tento mechanizmus drží 

čip dokopy a zabraňuje neoprávnenému odstráneniu bezpečnostného čipu. 

 

Obrázok 4-17: Hlavička bezpečnostného čipu [autor] 

Pri tomto spôsobe je dôležité aplikovať ho na otvorenom priestranstve. 

Zápach vznikajúci pri tavení plastu je dosť prenikavý, rýchlo zistiteľný a ťažko 

sa ho zbavuje.  

Mechanické poškodenie bez použitia pracovných nástrojov  

Pri tomto spôsobe dochádza k mechanickej deformácií obalu bezpečnostného čipu 

bez pracovných nástrojov, napr. prudkým nárazom o tvrdý podklad. Takto deformovať čip 

môžeme napr. hodením bezpečnostného čipu o zem, stenu, tvrdú podložku, apod.   

Výhodou tohto spôsobu je, že táto metóda je účinná aj bez použitia rôznych ďalších 

nástrojov (zverák, kombinačky, kliešte). Ďalšou výhodou je, že sa dá bezpečnostného čipu 

týmto spôsobom veľmi účinne a rýchlo zbaviť už priamo na predajni. 
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Na druhej strane, nevýhoda tohto spôsobu spočíva v nápadnosti. Pri náraze o zem 

alebo iný tvrdý podklad dochádza k znamenitému hluku a to dokáže upútať pozornosť 

obsluhy, ďalších zákazníkov alebo bezpečnostného pracovníka.  

Mechanické poškodenie použitím pracovných nástrojov  

Pri tomto deštruktívnom spôsobe dochádza k použitiu rôznych pracovných  

nástrojov a príslušenstva k deformácií obalu bezpečnostného čipu a jeho následnému 

odstráneniu. Princíp spočíva v zničení alebo odstránení plastového obalu bezpečnostného 

čipu v okolí ihly alebo v urazení samotnej hlavičky bezpečnostného čipu. Je potreba 

použitia rôznych pracovných nástrojov, napr. zverák, kombinačky, kladivo alebo ďalších 

dostupných a voľne predajných nástrojov, ktoré môžeme nájsť vo väčšine domácností. 

V tejto práci nebudem uvažovať použitie špeciálnych a drahých nástrojov k deformácií 

čipu.  

Tento deštruktívny spôsob je vhodný na použitie v domácnosti, kde sa nachádza 

potrebné vybavenie a kde je dostatok času na jeho prekonanie. Je však potreba preniesť 

tovar aj s bezpečnostným čipom cez detekčnú bránu.  

4.3 Plané poplachy 

Pri častom a opakovanom spustení alarmu na detekčných rámoch dochádza 

k zníženiu pozornosti pracovníkov predajne alebo ochranky a k ich ľahostajnosti 

k opakovaným spusteniam. Potenciálni zlodeji toho môžu využiť a použijú komplicov 

pri samotnej krádeži alebo k spúšťaniu planých poplachov, a tým im poskytnú priestor 

na krádež tovaru.  

Ak zákazník vstupujúci do predajne spustí alarm, tak si ho pracovníci alebo obsluha 

zavolá k obslužnému pultu alebo k pokladni a pokúsia sa nájsť a poprípade deaktivovať 

zabudnutý čip. Najčastejšie sú falošné poplachy spúšťané kabelkami, peňaženkami, 

koženými taškami a textilom, do ktorých sú bezpečnostné nálepky vkladané už pri výrobe. 

 Pracovníci sú menej ostražití k zákazníkovi, ktorý už pri vstupe do predajni spustil 

alarm. Ak aj pri výstupe z predajne spustí alarm, zastaví sa a poukáže na to, že pípal 

aj pri vstupe, alebo ak ho zbadá tá istá osoba, ktorá ho zaevidovala pri vstupe, tak sa dá 

predpokladať, že odíde z predajne bez kontroly. 
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Sú 2 druhy ľudí, ktorí pri výstupe z predajne „pípajú“. Ak osoba spustí alarm 

na detekčnom ráme, zastaví sa, otočí sa a presviedča sa, či to naozaj ona spustila rám, 

tak je veľká pravdepodobnosť, že to nebude zlodej. V druhom prípade, ak takáto osoba 

ďalej pokračuje vo svojej ceste bez zastavenia alebo otočenia sa, je vysoká 

pravdepodobnosť, že je to zlodej, ktorý odcudzil nejaký tovar a snaží sa s ním narýchlo 

a nepozorovane odísť.  

4.4 Tipy a triky zlodejov   

V tejto časti sa zameriam na tipy a triky, ktoré používajú zlodeji ku krádežiam 

tovaru z predajní. K týmto informáciám som sa dostala z rôznych zdrojov, no najčastejšie 

z internetu a rozhovorom s predajcami.  

Najčastejšie dochádza ku krádežiam tým, že si osoba danú vec ukryje v oblečení - 

mikina, kabát, bunda, rukavice alebo si ju vloží do tašky a jednoducho s ňou vyjde 

z obchodu. Takto sa najčastejšie kradnú malé veci, ktoré nie sú zabezpečené 

bezpečnostnými prvkami.  

Veľkým rizikom pre obchodné reťazce a zároveň veľkým prínosom pre zlodejov 

sú skúšobné kabínky. Keďže tam zo zákona nesmú byť kamery, nič nebráni páchateľovi, 

aby si vec vzal do kabínky, tam ju ukryl v oblečení, v taškách alebo si tovar jednoducho 

nasadil na seba (napr. oblečenie) a následne opustil predajňu. Zlodeji si často naberú 

do skúšobnej kabínky viac tovaru než je povolený limit, oblečú si tovar pod svoj pôvodný 

alebo oblečenie, v ktorom prišli na predajňu nechajú v kabínke alebo si ho strčia do tašky 

a predajňu opustia. Okrem skúšobných kabín zlodeji často berú tovar na opustené 

a nestrážené miesta, ako napr. výťahy, záchody, miestnosti pre údržbu apod. 

V prípade, že ide o pultový predaj, tak je možné zamestnať zamestnanca 

požiadavkami na vyššie množstvo tovaru alebo na tovar, ktorý je uložený vzadu. 

Keď preňho zamestnanec pôjde, tak v nestráženej chvíli si môže zlodej vziať veci z pultu 

a opustiť obchod. Je vhodné, aby pred vstupom zamestnanca do priestoru, z ktorého nemá 

výhľad na zákazníka alebo na tovar, odložil tento tovar na miesto alebo poslal do skladu 

ďalšieho kolegu. 
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Najčastejšie ku krádežiam dochádza v čase špičky alebo v dobe otvárania alebo 

zatvárania predajne. V čase špičky sú pracovníci natoľko vyťažení, že nemajú čas 

alebo nedokážu ustriehnuť všetok tovar a ľudí, ktorí sa im pohybujú po predajni. Naopak 

v čase otvárania a zatvárania predajne sa síce v predajni nachádza menej zákazníkov, 

no zamestnanci majú často rôzne iné aktivity, ktorým sa musia venovať a nedokážu 

pri nich až tak dobre ustriehnuť dianie v predajni (napr. upratovanie, uzávierky, kontrola  

a dopĺňanie tovaru, príprava pokladne, apod.). 

Zlodeji sú často vybavení veľkými taškami, kabelkami, kuframi, batohmi, 

novinami, šálmi, kabátmi alebo mikinami navyše, do ktorých dokážu ukryť tovar alebo 

ktoré umožňujú, že predavač alebo bezpečnostný pracovník si nevšimne, že zlodej tovar 

schováva. Zlodeji sa často vybavujú bundami s hrubými podšívkami, ktoré zamaskujú 

obrysy ukrytého predmetu alebo bundami s množstvom vnútorných vreciek, 

ktoré umožňujú ukrytie a fixáciu malých vecí.  

Stretla som sa s radou, že je dobré urobiť si dieru vo vrecku na bunde alebo 

kabáte. Keby náhodou niekto zlodeja podozrieval z ukradnutia veci, tak si zlodej môže 

pretočiť vrecká naruby a budú prázdne, pretože tovar bude vo vnútornej podšívke bundy. 

Takisto niektoré zdroje odporúčajú nosiť falošné obväzy alebo bandáže, pod ktoré je 

možno vsunúť nejaký tovar, ktorý je zároveň aj fixovaný proti vypadnutiu.  

Predavači sa stretávajú s pokusom o ukradnutie tovaru tak, že drahé veci sú 

vkladané do obalov od lacnejších výrobkov (napr. zubné pasty, krémy, voňavky, apod.). 

Predavači si niekedy pri skenovaní tovaru nevšimnú, že je obal otvorený alebo im 

nenapadne, že by vo vnútri mohlo byť niečo iné. Táto metóda by sa dala využiť 

aj pri platení na samoobslužných pokladniach. 

Zlodeji často využívajú detské kočiariky alebo invalidné vozíky ku krádežiam. 

Skoro pri všetkých opýtaných, som sa stretla s týmto tipom. Tovar stačí vhodiť do vozíka 

alebo kočiarika pod alebo za „pasažiera“, prejsť okolo pokladne, zaplatiť zvyšný tovar 

a nikto si nič nevšimne.  

Niekedy zlodeji ku krádežiam využívajú komplicov. Či už k „príprave“ 

(napr. odloženiu alebo ukrytiu tovaru na nejaké miesto) alebo k „vyzdvihnutiu“ tovaru. 

Niekedy ich používajú k rozptýleniu zamestnanca alebo bezpečnostného pracovníka 
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(predstieraním zdravotného problému, upustením alebo rozbitím iného tovaru, vyhrážaním 

sa bombovým útokom, apod.) a tým poskytnú šancu k ukradnutiu tovaru. Stáva sa, že 

dospelí využívajú deti ako komplicov.  

Zlodeji sú menej nápadní, ak sa obliekajú sezónne, pekne a slušne. Často sa 

vyhýbajú oblečeniu, ktoré zbytočne upútava pozornosť predajcov, bezpečnostných 

pracovníkov alebo zákazníkov (volia radšej neutrálne farby a doplnky). Zlodeji často 

navštevujú menšie obchody alebo malé reťazce, kde nie je zabezpečenie tovaru až na takej 

vysokej úrovni, ako vo veľkých reťazcoch alebo drahších obchodoch.  

Zlodeji si niekedy nechávajú staré bločky z nákupu v rovnakom obchode, ktoré 

používajú pri prípadnom spustení alarmu na detekčných rámoch.   

Rasizmus sa prejavuje v dnešnej dobe. Dobre oblečená „biela“ žena stále upúta 

menej pozornosti a nebude až tak sledovaná ako dobre oblečená žena tmavšej pleti.  

Stretla som sa aj s pár tipmi, ktoré sú určené výhradne ženám, ktoré by im mali 

pomôcť s „prilepšením si“. Ženy môžu využiť vysoké čižmy a vsunúť do nich malé 

predmety (nožnice, rúž, riasenku na oči, apod.). Niektoré tipy odporúčajú ženám využiť 

podprsenku k ukrytiu rôznych predmetov. Potom stačí mať ako vrchnú vrstvu bundu 

alebo mikinu a po ukončení „lovu“ ju zapnúť a odkráčať. 

V prípade, ak má zlodej podozrenie, že ho niekto po predajni prenasleduje 

alebo s ním udržiava očný kontakt, tak sa radšej všetkého nenápadne zbaví a čo najskôr 

opustí predajňu. Preto je vhodné potenciálneho zlodeja radšej pozorovať z väčšej 

vzdialenosti alebo použiť väčší počet ľudí na jeho sledovanie.  

Ak sa už niekomu podarí niečo z obchodu ukradnúť, no je to pre neho zbytočné, 

odporúčajú to predať na internete pod zámienkou, že to bol nevhodný darček, je to zlá 

značka, nesedí farba alebo veľkosť a už ste z toho odtrhli štítok, takže to nemôžete vrátiť 

do obchodu apod. Nie je vhodné vracať ukradnutý tovar do obchodu, z ktorého bol tovar 

ukradnutý.  



28 

 

4.5 Čiastočný záver 

Táto kapitola predstavovala teoretickú časť k experimentálnej časti. Bol tu 

vysvetlený bezpečnostný systém na ochranu tovaru a teoretické základy 

k jeho prekonávaniu. Tiež som tu spomenula plané poplachy a tipy a triky, ktoré používajú 

zlodeji ku kradnutiam v obchodoch. Teoretické poznatky z tejto oblasti ma viedli a boli 

mi motiváciou k tomu, aby som ich vyskúšala. Všetky moje zistenia sú uvedené 

v nasledujúcej kapitole - Experimentálna časť.  
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5 Experimentálna časť 

V experimentálnej  časti diplomovej práce sa budem venovať samotnému 

experimentu zloženého z postupného skúšania vyššie uvedených metód. Budem robiť 

penetračný test k zisteniu odolnosti bezpečnostného systému v predajni. K metódam 

spomenutých v teoretickej časti som navyše pridala aj prekonanie bezpečnostného rámu 

umiestnením 2 rovnakých čipov oproti sebe, pretože by sa teoreticky mohol ich signál 

vzájomne vyrušiť. Pridala som aj prekonanie detekčného rámu prekrytím bezpečnostného 

prvku mobilným telefónom. Táto metóda mi bola doporučená pracovníkmi predajne, 

pri ktorej vraj dokáže mobilný telefón vyrušiť signál bezpečnostnej nálepky.   

5.1 Metodológia 

Penetračný test je test, pri ktorom sa snažíme o neoprávnený prienik do systému, 

za účelom odhalenia jeho slabín a zraniteľnosti. Je to jedna z najúčinnejších metód, 

pri ktorej sa overuje skutočný stav bezpečnostného systému. Môže byť zameraný 

na celý systém alebo len jeho časti. Útok môže byť vedený zvnútra (útočí zamestnanec 

predajne alebo pomáha pri útoku) alebo zvonku (útočí zákazník). [8] 

V tejto diplomovej práci budem využívať penetračné testovanie predajne s cieľom 

ukradnúť tovar. Budem sa snažiť o prekonanie detekčných rámov viacerými rozdielnymi 

spôsobmi. Celá príprava, priebeh a výsledky sú zapísané v kapitole nižšie.  

5.2 Praktická časť 

Miesto experimentu: predajňa elektroniky, ktorej sa zákazník môže voľne 

pohybovať, predajná plocha predajne je cca 150 m
2
, na predajnej ploche sa na jednej 

zmene pohybuje 9  pracovníkov (mimo skladníka, ktorý sa nachádza v sklade), 

v pokladničnej zóne sa pohybujú 2 pokladníčky. Vzor protokolu o skúške je uvedený 

v Prílohe 1.  

Postup pri odbavení tovaru: Tovar sa naskladní z centrálneho skladu na sklad 

predajne. Naskladnený tovar, ktorý smeruje na predajnú plochu sa musí označiť 

bezpečnostným prvkom, aby sa zabránilo jeho krádeži. V prípade, že si zákazník vyberie 

tovar, príde k pokladni a tam si tovar preberie pokladníčka. Tá skontroluje aký typ 
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bezpečnostného prvku sa na tovare nachádza, a ten buď odstráni alebo deaktivuje.  

V prípade, že si zákazník vybral väčší alebo drahší tovar, tak osloví zamestnanca a ten mu 

ho donesie zo skladu od skladníka rovno na pokladňu. Na pokladni tovar zaplatí, 

je zabalený do tašky a odchádza.  

Doba konania experimentu: 6/2016 – 9/2016 

Pri praktickej časti som v predajni mala k dispozícií 4 rôzne bezpečnostné prvky - 

bezpečnostný pavúk, bezpečnostný čip, bezpečnostnú nálepku a safer. Tieto bezpečnostné 

prvky som prenášala cez detekčný rám a skúšala som ho prekonať použitím rôznych 

nástrojov, tipov alebo trikov. K samostatným pokusom som pristupovala 

zodpovedne, jednotlivé pokusy som opakovala 10 krát, výsledky pokusov som si 

zapisovala a sú uvedené v tabuľkách v Prílohe 2.  

Doma som mala k dispozícií dostatočný počet bezpečnostných čipov, tak som 

na nich opakovane vyskúšala jednotlivé deštruktívne aj nedeštruktívne spôsoby ich 

prekonávania. Tieto jednotlivé pokusy sú popísané nižšie.  

5.3 Prekonávanie detekčného rámu 

Pri prekonávaní detekčného rámu som sa zamerala hlavne na tieto spôsoby: 

- Použitie tienenia na prekrytie signálu 

- Prenesenie tovaru v určitej vzdialenosti nad detekčnou bránou 

- Prenesenie tovaru okolo detekčnej brány v určitej vzdialenosti 

- Umiestnenie 2 rovnakých čipov oproti sebe 

- Prekrytie bezpečnostnej nálepky mobilným telefónom 

5.3.1 Tienenie na prekrytie signálu 

Cieľ testu: Preniesť tovaru s bezpečnostným prvkom cez detekčný rám vytvorením 

tienenia elektrického signálu bezpečnostného prvku umiestneného na chránenom tovare. 

Detekčný rám tak nebude schopný reagovať na prechod človeka s takto zakrytým tovarom. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Vytvoriť prostredie 

okolo bezpečnostného prvku, ktorý bude chránený pred účinkom elektrických vĺn 
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(vytvorenie tzv. Faradayovej klietky) a tým nebude dochádzať k prenikaniu signálu z alebo 

do vnútra chráneného priestoru. 

Použité materiály, prístroje: Taška vytvorená z alobalu (pozri Obrázok 5-1), 

chladiaca taška 

 

Obrázok 5-1: Alobalová taška po použití [autor] 

Popis priebehu testu: Na vytvorenie vlastnej alobalovej tašky som spotrebovala 

zhruba jeden a pol metra alobalu, ktorý som vrstvila a spájala pomocou lepiacej pásky 

(celkovo som mala 5 vrstiev alobalu). Túto tašku som následne vložila do väčšej kabelky, 

ktorú som mala v predajni prevesenú cez rameno. Na pokus v predajni som takisto 

používala chladiacu tašku, ktorá je bežne dostupná vo väčšine hypermarketov. Do týchto 

tašiek som opakovane vkladala rôzny tovar chránený bezpečnostnými prvkami.   

Výsledky testu: Alobalová taška bola až prekvapivo účinná. Sama som 

ani nedúfala v takýto výsledok. Pomocou alobalovej tašky sa mi podarilo preniesť všetky 

skúšané druhy bezpečnostných čipov – bezpečnostného pavúka, bezpečnostný čip, 

bezpečnostnú nálepku aj safer. Alobalová taška je jednoduchá na zostrojenie, finančne 

nenáročná a zároveň veľmi efektívna k prekonaniu detekčných rámov. 

Nevýhodou alobalovej tašky je jej krátka životnosť. Alobal je jemný materiál, ktorý 

sa ľahko trhá a pri neopatrnom zaobchádzaní a po pár vloženiach hranatých krabičiek sa 

taška začala hneď trhať. Potrhané miesta sa dali jemne zakryť okolitým alobalom. 

Toto naprávanie alobalu a hrabanie sa v taške, by však počas krádeže upútalo pozornosť 
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predajcov alebo ochranky,  pretože bolo zdĺhavé a nápadné. Po zakrytí dier však taška zase 

fungovala bez problémov. 

Naopak použitie chladiacej tašky, bol úplný prepadák. Jednak bola nevýhodná 

z hľadiska jej rozmerov (veľké rozmery sú skôr na obtiaž – ťažko sa s ňou manipuluje) 

a navyše je nefunkčná. Všetky uvedené bezpečnostné prvky v nej uložené dokázal 

detekčný rám detekovať a spustil sa alarm pri pokuse už o priblíženie sa k rámom.   

5.3.2 Prenesenie tovaru v určitej vzdialenosti nad detekčným rámom 

Cieľ testu: Preniesť tovar v určitej vzdialenosti nad detekčným rámom 

bez spustenia alarmu na tomto ráme. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Vychádzala som z hypotézy, 

ak dostanem čip do dostatočnej vzdialenosti nad rám, tak ten nebude schopný zachytiť 

signál z čipu a detekovať narušenie, keďže detekčné rámy sú vyrábané s určitým 

maximálnym dosahom detekcie.  

Použité materiály, prístroje: Žiadne  

Popis priebehu testu: Snažila som sa dostať tovar chránený bezpečnostným 

prvkom mimo dosah detekčného rámu (priestor nad detekčným rámom). 

Výsledky testu: Všetky uvedené druhy bezpečnostných čipov nebol detekčný rám 

schopný detekovať v určitej vzdialenosti. Dôležitá však bola vzdialenosť nad detekčným 

rámom, v ktorej sa dal tovar preniesť bez toho, aby došlo k spusteniu poplachu. Pre pavúka 

a nálepku, bola táto vzdialenosť o niečo väčšia (20 – 25 cm) než pre čip, ktorého detekčná 

vzdialenosť bola zhruba 15 – 20 cm. Nejedná sa však o veľké rozdiely vo vzdialenosti.  

Nevýhodou tejto metódy je, že je to očividné, keď sa niekto snaží prejsť 

okolo detekčného rámu so zdvihnutou rukou, v ktorej navyše drží nejaký tovar. 

Existuje veľké riziko, že si ho všimne predavač, ochranka predajne alebo zákazník, ktorý 

na to upozorní.  
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5.3.3 Prenesenie tovaru okolo detekčného rámu 

Cieľ testu: Preniesť tovar s bezpečnostným prvkom v takej vzdialenosti 

od detekčného rámu, kde rám nebude schopný detekovať narušenie.  

Teoretické východiska prevedenia testu: Vychádzala som z rovnakého princípu 

uvedeného v teste popísanom vyššie.  

Použité materiály, prístroje: Žiadne 

Popis priebehu testu: Tovar som prenášala na krajnom ráme, kde sa dá dosiahnúť 

najväčšej vzdialenosti od detekčného rámu a existuje vyššia pravdepodobnosť, že tam bude 

hluché miesto rámu z dôvodu detekčného rámu umiestneného len na jednej strane.  

Výsledky testu: Pre bezpečnostného pavúka a bezpečnostný čip bola potrebná 

určitá vzdialenosť na prekonanie rámu. Tovar s bezpečnostnou nálepkou stačilo preniesť 

tesne popri stene a rám to nedetekoval. Nebol by problém vziať malú vec do ruky alebo si 

ju vložiť do vrecka a prejsť s ňou tesne popri stene. Nie je to veľmi nápadné, no pritom 

to je celkom účinný spôsob. 

5.3.4 Umiestnenie bezpečnostných prvkov k sebe 

Cieľ testu: Prekonať detekčný rám umiestnením dvoch rovnakých bezpečnostných 

prvkov oproti sebe. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Vychádzala som z predpokladu, že ak 

priložím k sebe dva rovnaké bezpečnostné prvky, tak sa ich signál vzájomne vyruší 

a detekčný rám pri ich prechode nespustí alarm. 

Použité materiály, prístroje: Dva bezpečnostné prvky rovnakého druhu 

Popis priebehu testu: Bezpečnostné čipy som uložila hlavičkami k sebe a následne 

som s týmto tovarom prešla pomedzi detekčné rámy. Bezpečnostné nálepky aj safery som 

ukladala vedľa seba. 

Výsledky testu: Do tohto spôsobu som vkladala veľké nádeje. Jednak, že som 

to videla pred pár rokmi na vlastné oči a jednak, že som chcela dokázať, že to stále 

funguje. No výsledky ma sklamali. Z vyššie uvedených druhov bezpečnostných čipov 
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sa podarilo úspešne preniesť len tovar umiestnený v saferi. Stačilo vziať 2 safery, položiť 

ich vedľa seba (ako knihy) a prejsť s nimi cez detekčný rám. Rám takto uložené safery 

nedokázal detekovať.  

Prekvapujúce zistenie bolo, že tento spôsob vôbec nefungoval na bezpečnostné 

čipy. Tie som ukladala do rôznych polôh voči sebe a vedľa seba, no aj tak detekčný rám 

zakaždým detekoval pokus už o priblíženie sa k detekčným rámom. 

5.3.5 Prekrytie bezpečnostného prvku mobilným telefónom 

Cieľ testu: Prekrytie bezpečnostného prvku mobilným telefónom. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Mobilný telefón alebo iný zdroj signálu 

je možno schopný vyrušiť alebo pozmeniť signál bezpečnostného prvku a následné 

zneschopnenie detekčného rámu jeho detekcie.  

Použité materiály, prístroje: Mobilný telefón 

Popis priebehu testu: Bezpečnostný čip a nálepku som rôzne prekrývala 

mobilným telefónom a takto prechádzala pomedzi detekčné rámy. 

Výsledky testu: Neúspešný pokus. Mobilný telefón nebol schopný pozmeniť ani 

vyrušiť signál vychádzajúci z čipu a detekčný rám sa spustil hneď pri pokuse o priblíženie 

sa s bezpečnostným čipom a telefónom.  

5.3.6 Čiastočný záver 

V tejto časti som prekonávala detekčný rám pomocou metód, ktoré som si vopred 

pripravila v teoretickej časti. Obrovský úspech zaznamenala vlastnoručne vyrobená 

alobalová taška, ktorá dokázala bez spustenia rámu preniesť všetky druhy bezpečnostných 

prvkov. Detekčné rámy som dokázala prekonávať aj pomocou vzdialenosti, na ktorú 

nie sú schopné rámy reagovať (rám bezpečnostný čip nedetekoval od vzdialenosti 15 cm 

nad bezpečnostným rámom). Veľkým sklamaním bolo to, že pri priložení 2 rovnakých 

bezpečnostných čipov sa rám spustil. Naopak 2 safery priložené k sebe detekčný rám nebol 

schopný rozpoznať. Takisto ani mobil nebol schopný odtieniť alebo pozmeniť signál a rám 

pri prechode s tovarom spustil alarm. V ďalšej časti sa budem venovať nedeštruktívnym 

spôsobom prekonávania bezpečnostného čipu. 
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5.4 Nedeštruktívne spôsoby prekonávania bezpečnostného čipu 

V tejto časti sa budem venovať nedeštruktívnym spôsobom prekonávania 

bezpečnostného čipu. Po aplikovaní týchto spôsobov, je opäť možné použitie 

bezpečnostného čipu a nedochádza k jeho poškodeniu. Pri pokusom som sa zamerala 

hlavne na tieto spôsoby:  

- Použitie silného magnetu 

- Použitie tenkého a silného predmetu na elektrikársku pásku 

- Odblokovanie etikety v inom obchode 

5.4.1 Použitie magnetu 

Cieľ testu: Odstrániť bezpečnostný čip pomocou magnetu. 

Teoretické východiska prevedenia testu: V predajni k deaktivácii čipov 

používajú silný magnet (umiestnený v detacheroch), tak som predpokladala, že iným 

magnetom (alebo kombináciou magnetov), by sa dal bezpečnostný čip deaktivovať. 

Princíp fungovania spočíva v tom, že magnet k sebe priblíži guľôčky v ložisku a ihla sa dá 

bez námahy vytiahnuť. 

Použité materiály, prístroje: Bežne dostupné magnety, silný magnet 

Popis priebehu testu: Počas testovania som prikladala magnet k hlavičke 

bezpečnostného čipu a pokúšala som sa ho týmto spôsobom odstrániť. K tomuto testu som 

používala silný priemyselný magnet veľkosti 50 x 50 x 15 mm (pozri Obrázok 5-2) a bežne 

dostupné magnety.  

Výsledky testu: V prípade použitia bežne dostupných magnetov bol tento pokus 

neúspešný, kvôli nedostatočnej sile magnetu. Odstrániť bezpečnostný čip sa mi nepodarilo 

ani kombináciou alebo naskladaním viacerých magnetov. Použitím silného priemyselného 

magnetu došlo k odstráneniu všetkých druhov bezpečnostných čipov.  
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Obrázok 5-2: Silný magnet [autor] 

 

5.4.2 Použitie tenkého a ostrého predmetu na elektrikársku pásku 

Cieľ testu: Otvoriť elektrikársku pásku pomocou tenkého a ostrého predmetu 

a tým odstrániť bezpečnostný čip ňou pripevnený. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Elektrická páska sa v niektorých 

predajniach používa k upevneniu bezpečnostných čipov k tovaru, ktorý chceme chrániť 

pred neoprávnenou manipuláciou alebo odcudzením. 

Použité materiály, prístroje: Elektrikárska páska, ihla, tenký kus drôtu 

Popis priebehu testu: K odstráneniu pásky som vsunula tenký a pevný predmet 

(napr. ihla, tenký drôt) opačným smerom než je smer zaistenia pásky. Tieto predmety som 

vsúvala pod plôšku, ktorá bráni v pohybe pásky a upevňuje ju na mieste. Niekedy 

som potrebovala posunúť pásku o 1 dielik v smere zaistenia. Plôška sa nadvihla a ihla 

plôške zabránila vo vrátení sa na miesto a tým dovolila jednoduché vytiahnutie pásky. 

Prípadne sa dá páska odstrihnúť čo najbližšie k spoju a tým bude vsúvanie ihly 

jednoduchšie z dôvodu lepšej manipulácie. 

Výsledky testu: Pokus bol úspešný pri použitých rôznych druhoch elektrikárskej 

pásky aj ihiel. Pokus s tenkým drôtom nebol úspešný, pretože drôt sa ohýbal a nebol 

pevný. Použitie hrubšieho drôtu nebolo možné, pretože hrubší drôt sa už nezmestil 

do spoja pod plôšku. 
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5.4.3 Odblokovanie v inom obchode 

Cieľ testu: Deaktivovať bezpečnostnú nálepku v inom obchode. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Človek je omylný a ak predajca bude 

presvedčený, že vec nám patrí, nadobudli sme ju právom a iba nám ju zabudli odblokovať 

v predajni alebo bude k tomu ľahostajný, tak možno bude ochotný nám čip deaktivovať. 

Tento spôsob sa využíva hlavne u bezpečnostných nálepiek. Je nutné však predtým 

vyniesť tovar z jednej predajne a vniesť ho do druhej. Už pri vstupe bezpečnostný rám 

zaregistruje túto aktivovanú nálepku a spustí alarm. Následne je potreba dôjsť k pokladni 

a poprosiť zamestnanca predajne o nájdenie a deaktiváciu bezpečnostnej nálepky.  

Použité materiály, prístroje: Žiadne, je potrebná iná predajňa 

Popis priebehu testu: Vchádzala som do náhodných predajní, kde som pri vstupe 

spustila alarm na detekčnom ráme. Hneď som šla k predavačovi a vysvetlila mu, že 

pri vstupe do niektorých predajní spúšťam alarm. Následne som poprosila predajcu 

o nájdenie a deaktiváciu bezpečnostnej nálepky. 

Výsledky testu: V niektorých predajniach som sa stretla s tým, že mi nálepku 

bez problémov deaktivovali bez vysvetlenia. V iných mi ju deaktivovali, keď som 

im vysvetlila, že tovar som si zakúpila nedávno a len v niektorých predajniach 

pri prechode okolo detekčného rámu spúšťam alarm. Predajcovia boli ochotní mi tovar 

zakúpený mimo ich predajňu deaktivovať. 

5.4.4 Čiastočný záver 

V tejto časti som sa snažila odstrániť bezpečnostné čipy nedeštruktívnym 

spôsobom. Pomocou silného magnetu sa mi podarilo odstrániť všetky bezpečnostné čipy. 

Bežnými magnetmi (ani ich kombináciou) sa mi nepodarilo odstrániť ani jeden čip, 

z dôvodu nedostatočného dosahu magnetu. Elektrikársku pásku sa mi podarilo odstrániť 

vo všetkých prípadoch. Vo väčšine predajní mi bezpečnostnú nálepku po podaní 

vysvetlenia deaktivovali. Všetky bezpečnostné prvky sa mi podarilo nedeštruktívnym 

spôsobom deaktivovať alebo odstrániť. V ďalšej časti sa budem venovať odstraňovaniu 

čipov deštruktívnymi spôsobmi.  
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5.5 Deštruktívne spôsoby prekonávanie bezpečnostného čipu 

Pri tomto spôsobe odstraňovania bezpečnostného čipu dochádza k jeho deštrukcii 

a je nemožné jeho opätovné použitie. K týmto spôsobom som používala zapaľovač a bežne 

dostupné pracovné nástroje (zverák, kladivo, kliešte, kombinačky, šraubovák, apod.). 

Zamerala som sa hlavne na tieto spôsoby:  

- Tepelné namáhanie (zapaľovač, zápalky) 

- Mechanické poškodenie bez použitia pracovného nástroja 

- Mechanické poškodenie pracovným nástrojom 

5.5.1 Tepelné namáhanie 

Cieľ testu: Prepáliť bezpečnostný čip plameňom. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Pri prepálení dochádza k tepelnej 

deformácií bezpečnostného čipu. Dochádza k tepelnému namáhaniu obalu bezpečnostného 

čipu a jeho následnému poškodeniu.  

Použité materiály, prístroje: Zapaľovač, Zápalky 

Popis priebehu testu: Čip som sa snažila odstrániť tým, že som roztavila 

a poškodila jeho plastový obal. Tým došlo k uvoľneniu stlačenej pružiny 

a odstráneniu mechanizmu, ktorý drží čip pokope. 

Výsledky testu: Použitie zápaliek bolo v tomto pokuse neúspešné, pretože neustále 

som musela zapaľovať novú zápalku a medzitým dochádzalo k poklesu teploty. 

Radšej som používala zapaľovač, ktorý má dlhý „krk“ (pozri Obrázok 5-3).  

Prepálenie bezpečnostného čipu zapaľovačom šlo na prekvapenie celkom ľahko 

a dosť rýchlo, no vznikal pri tom dosť prenikavý zápach. Pokus som robila na otvorenom 

priestranstve, no aj tak to bolo veľmi cítiť. V uzavretej miestnosti sa tento zápach nedá 

dobre vyvetrať a v obchode by to bolo veľmi nápadné. Zápach by mohol upozorniť 

predavača, zákazníka alebo bezpečnostného pracovníka. 
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Obrázok 5-3: Použitý zapaľovač [autor] 

Pri pretavení obalu hlavičky bezpečnostného čipu a prepálení plastového náprstku 

(klobúčika) došlo k vystreleniu pružinky, ktorá napína ložisko s oceľovými guľôčkami. 

Tým došlo k ich uvoľneniu a ihla sa dala bez problémov vybrať. Prepálený bezpečnostný 

čip je zobrazený na Obrázku 5-4. 

 

Obrázok 5-4: Prepálený bezpečnostný čip [autor] 

Počas prípravy, som sa dočítala, že vraj táto metóda už bola pár krát použitá 

a dokonca minimálne v jednom prípade došlo k podpáleniu skúšobnej kabínky v obchode.  
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5.5.2 Mechanické poškodenie čipu bez pracovných nástrojov 

Cieľ testu: Silným nárazom o zem alebo o stenu odstrániť bezpečnostný čip. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Odstrániť bezpečnostný čip hrubou 

silou, bez použitia pracovných nástrojov. 

Použité materiály, prístroje: Žiadne  

Popis priebehu testu: Bezpečnostný čip som sa snažila opakovane hádzať o zem, 

o stenu, dupať a skákať po ňom. 

Výsledky testu: Odstránenie bezpečnostného čipu touto metódou je celkom 

jednoduché, rýchle a účinné aj bez použitia rôznych pracovných nástrojov, no na druhej 

strane je to dosť hlučný a veľmi nápadný spôsob odstraňovania čipov. Neviem si 

predstaviť ako by nejaký zákazník rozbíjal čip a hádzal oblečenie alebo elektroniku o zem 

priamo v predajni. Rýchlo by boli upozornení predavači, zákazníci alebo ochranka 

predajne. 

5.5.3 Mechanické poškodenie čipu pracovným nástrojom 

Cieľ testu: Poškodiť mechanickým spôsobom bezpečnostný čip použitím 

pracovného nástroja. 

Teoretické východiska prevedenia testu: Použitím pracovných nástrojov 

a príslušenstva vytvoriť hrubú silu a mechanicky deformovať obal bezpečnostného čipu. 

Pri pokuse som používala bežne dostupné a voľne predajné pracovné nástroje, ktoré sú  

používané vo väčšine domácností.  

Použité materiály, prístroje: Hasák, zverák, šraubovák, kombinačky, kladivo 

Popis priebehu testu: Čip som si umiestnila do zveráku (pozri Obrázok 5-5) 

a pomocou rôznych pracovných nástrojov som sa pokúšala poškodiť alebo zničiť 

bezpečnostný čip. Rôzne som ho ulamovala, zohýbala, rozbíjala, apod.  
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Obrázok 5-5: Bezpečnostný čip vo zveráku [autor] 

Výsledky testu: V tomto pokuse bolo veľmi úspešné použitie hasáku, šraubováku 

a klieští. Pomocou hasáku sa mi podarilo zničiť plast okolo ihly a následným použitím 

šraubováku sa mi podarilo otvoriť čip. Pár krát sa mi podarilo uraziť hlavičku 

bezpečnostného čipu použitím kombinačiek a kladiva (pozri Obrázok 5-6). Veľmi dôležitú 

úlohu v celom pokuse bolo pevné uchopenie bezpečnostného čipu, ktoré som vložila 

do zveráku. Následná deštrukcia sa diala hlavne pomocou hrubej sily vytvorenej 

pracovnými nástrojmi a vytrvalosťou.  

 

Obrázok 5-6: Bezpečnostný čip po použití klieští, hasáku a šraubováku [autor] 
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5.5.4 Čiastočný záver 

Príslovie „Kde nepomôže sila, tam pomôže brutálna sila“ sa pri týchto pokusoch 

osvedčila. Celkovo som vyskúšala 3 rôzne typy deštrukcií. Vo všetkých prípadoch sa mi 

podarilo čip odstrániť, len niekedy bolo treba viac času, pozmeniť miesto deštrukcie, 

zmeniť alebo pridať nástroj. Bezpečnostné čipy sú však po takejto deštrukcii znova 

nepoužiteľné, no pre zlodeja to nie je dôležité, pretože on sa ich potrebuje len zbaviť. 

Deštrukciou sa dá prekonať všetko, len je treba silu, správny nástroj a trochu citu. 

5.6 Plané poplachy 

Pri svojej praktickej časti som sa pokúšala spustiť planý poplach v predajniach. 

Pri príprave som sa dočítala, že namotaný koaxiálny kábel na ruke dokáže spustiť poplach 

na detekčnom ráme. Táto informácia bola pri testovaní vyvrátená. Ani raz sa mi týmto 

spôsobom nepodarilo spustiť planý poplach. 

Ak je na detekčnom ráme nainštalovaná ochrana proti alobalovým taškám, 

tak zlodej vybavený alobalovou taškou, by mal pri vstupe spustiť poplach. Pri vstupe 

do predajne som s alobalovou taškou poplach nespustila, pretože predajňa, kde som robila 

pokus túto ochranu nemala inštalovanú.  

Pri inom pokuse (pri vstupe do predajne s obuvou) sa mi však podarilo spustiť 

alarm na detekčných rámoch s knihou požičanou z knižnice. Vybrala som sa k pokladni 

a tam si predavačka najprv myslela, že to bude zabudnutý čip v peňaženke. Nakoniec sme 

zistili, že to bola tá kniha. Najčastejšie alarmy na detekčných bránach spúšťajú peňaženky, 

kabelky a tašky, v ktorých sú bezpečnostné prvky všité už pri výrobe.  
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6 Metóda 

Pri hľadaní metódy som nenašla vhodnú metódu, ktorá by mohla posúdiť 

schopnosť bezpečnostného systému odolať jeho prekonávaniu alebo zraniteľnosť 

pri prekonávaní detekčných rámov a bezpečnostných prvkov. Chcela som zhodnotiť, ktorý 

spôsob prekonávania bezpečnostného systému je pre objekt najkritickejší alebo spôsobí 

najväčšie škody. Rozhodla som sa vychádzať z metódy CARVER, no túto metódu trochu 

upraviť.  

Metóda CARVER slúži k výberu cieľa, kritických miest a kritického poškodenia 

cieľa. Ja som sa zamerala na výber toho spôsobu prekonania detekčných rámov, ktorý 

spôsobí najväčší problém (najväčšie finančné škody, jednoduchosť prekonania systému, 

apod.) [8] 

Zvolila som si jednotlivé faktory, ktoré som považovala za dôležité pri prekonávaní 

systému. Tieto faktory som si ohodnotila číselnými hodnotami v intervale <1; 5>, pričom 

hodnota 5 je z útočníkovho pohľadu najviac žiaduca. Jednotlivé čiastočné hodnoty som 

sčítala a čím vyšla vyššia hodnota výsledku, tým je spôsob prekonávania systému 

nebezpečnejší. Uvažovala som tieto faktory:  

Úspešnosť – Celková úspešnosť vypočítaná z jednotlivých pokusov v jednotlivých 

experimentoch. Sú v nej započítané jednotlivé pokusy a pravdepodobnosť ich prekonania. 

Tabuľky jednotlivých úspešností sú uvedené v Prílohe 2. 

Nenápadnosť – Toto kritérium zahrňuje nápadnosť, prípadne nenápadnosť zlodeja 

pri prekonávaní systému. Je útočník pri prekonávaní systému nenápadný? Je spôsob 

prekonania systému nenápadný? Dá sa tento spôsob urobiť v skrytosti? Je prekonávanie 

„bezpečné“ alebo neodhaliteľné?  

Potrebné pomôcky – Potrebné pomôcky k prekonaniu systému. Je potreba málo 

pomôcok alebo žiadne? Sú potrebné pomôcky ľahko dostupné? Sú potrebné pomôcky 

jednoduché na výrobu alebo zostrojenie?  

Rýchlosť prevedenia – Čas potrebný k prekonaniu systému. Dá sa systém 

prekonať rýchlo? Čím útočník alebo zlodej potrebuje menej času na prekonanie systému, 

tým je tento spôsob nebezpečnejší. 
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Opakovateľnosť – Univerzálnosť metódy. V tomto kritériu je uvažované, či sa dá 

táto metóda použiť opakovane. Dá sa tento spôsob použiť aj na iný spôsob zabezpečenia? 

Dá sa táto metóda použiť opakovane? 

Financie – Finančná náročnosť spôsobu prekonania systému. Je potreba 

k prekonaniu systému väčší obnos peňazí? Je potreba k prekonaniu systému špeciálny 

alebo vyšší rozpočet? Čím je potreba menej finančných prostriedkov, tým je metóda 

účinnejšia.  

Príprava – Toto kritérium hodnotí zložitosť prípravy na samotné prekonanie 

detekčných rámov a bezpečnostných prvkov. Berie sa v úvahu čas a dĺžka prípravy. 

Je príprava zdĺhavá? Je potreba k použitiu metódy najprv vyniesť tovar z predajne? 

Je potreba k prekonaniu nahromadiť špeciálne pomôcky?  

Jednoduchosť – V tomto kritériu sa hodnotí celková jednoduchosť prekonania 

systému. Zahrňuje to, ako sa často systém používa, či je treba nejaké špeciálne miesto 

k prekonaniu alebo narušeniu systému, subjektívne vnímanie ohrozenia v prípade vzniku 

škody, náročnosť prekonania, apod.  

Používateľnosť – Spôsob používania typu zabezpečenia. Jak často sa tento spôsob 

zabezpečovania tovaru používa? Aké množstvo tovaru by bolo ohrozené po prekonaní 

zabezpečenia? Aké množstvo tovaru je zabezpečované daným typom bezpečnostných 

prvkov? 

Tabuľky hodnôt jednotlivých kritérií sú uvedené v Prílohe 3. Všetky faktory 

som použila na jednotlivé vyskúšané spôsoby prekonania detekčných rámov 

a bezpečnostných prvkov. Z výsledných hodnôt som uvažovala tie najzávažnejšie. 

V tabuľke 6-1 a tabuľke 6-2 sú vypočítané jednotlivé kritické spôsoby. 

 

 

 

 



45 

 

Tabuľka 6-1: Prekonávanie rámov [autor] 

 
Alobal 

Chladiaca 

taška 
NAD OKOLO 2 safery Mobil 

Úspešnosť 5 1 3 3 5 1 

Nenápadnosť 5 2 2 4 4 5 

Pomôcky 4 4 5 5 5 4 

Rýchlosť 4 4 5 5 4 4 

Opakovateľnosť 3 5 5 5 2 5 

Financie 4 4 5 5 5 5 

Príprava 3 4 4 4 4 4 

Jednoduchosť 4 3 3 3 3 3 

Používateľnosť 5 2 2 2 1 2 

Suma: 37 29 34 36 33 33 

 

Tabuľka 6-2: Prekonávanie bezpečnostných čipov [autor] 

 

Silný 

magnet 

Bežný 

magnet 

Ihla na 

pásku 
Predajňa Teplo 

Bez 

nástrojov 
Nástroje 

Úspešnosť 5 1 4 4 5 4 5 

Nenápadnosť 4 5 5 3 1 1 2 

Pomôcky 4 4 4 4 4 5 3 

Rýchlosť 5 1 2 3 2 3 4 

Opakovateľnosť 5 5 5 3 5 5 5 

Financie 4 4 5 5 4 5 4 

Príprava 4 4 4 2 2 2 2 

Jednoduchosť 4 2 3 2 3 4 4 

Používateľnosť 4 2 2 4 4 2 3 

Suma: 39 28 34 30 30 30 32 

 

Ako najväčší problém pri prekonávaní detekčných rámov sa ukázalo použitie 

alobalu k odtieneniu signálu, prenesenie tovaru okolo bezpečnostného rámu 

a jeho prenesenie nad bezpečnostným rámom. 

K prekonávaniu bezpečnostného čipu sa ako najlepší spôsob ukázalo použitie 

silného magnetu, použitie ihly na odstránenie elektrikárskej pásky a použitie 

pracovných nástrojov.  
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7 Návrh systému 

V tejto kapitole sa budem venovať návrhu systému. Nebudem navrhovať celý 

systém, no zameriam sa len na najkritickejšie miesta, ktoré vyplynuli z použitej metódy. 

Zameriam sa na použitie alobalu, prenášanie tovaru okolo a ponad detekčný rám, 

použitie silného magnetu, ihly k otvoreniu elektrikárskej pásky a použitiu 

pracovných nástrojov.   

7.1 Použitie alobalu 

Z použitej metódy vyplýva, že veľkým problémom je použitie alobalu 

na prekonávanie detekčných rámov. Zlodeji sú často vybavení taškami, ktoré sú vystlané 

alobalom. Je preto vhodné ako doplnok k detekčným bránam použiť detektory alobalu. 

Tieto detektory dokážu pri vstupe do predajne detekovať osoby s takto upravenými alebo 

alobalom vyplnenými taškami (prípadne bundami) a upozorniť na ne obsluhu 

alebo personál predajne. 

Je potreba zabezpečiť pred neoprávneným odstránením uvoľňovač 

alebo deaktivátor bezpečnostných nálepiek v každej predajni, ktorá používa tento typ 

zabezpečenia tovaru. Niektoré uvoľňovače majú v sebe zabudované bezpečnostné prvky, 

ktoré spustia poplach a upozornia personál predajne pri pokuse o vynesenie alebo vnesenie 

do predajne.  

7.2 Prenášanie tovaru okolo alebo nad detekčné brány 

K vyriešeniu problematiky prenášania tovaru okolo alebo nad detekčné brány 

je vhodné použitie detekčných rámov s väčším dosahom. Umiestnenie antén bližšie k sebe 

nie je možné z dôvodu dostatočnej šírky únikového pruhu v prípade evakuácie. Prípadne 

sa dá použiť aj iný typ zabezpečovacieho systému, no je to časovo aj finančne náročné 

(treba vymeniť celý systém - detekčné brány, bezpečnostné čipy, nálepky, apod.).  

7.3 Použitie silného magnetu 

Na tento problém neexistuje jednoznačné riešenie. Silný magnet je základ 

uvoľňovačov, pomocou ktorých sa z tovaru odstraňujú bezpečnostné čipy. K tomu, 

aby sa silný magnet nedal použiť na odstránenie bezpečnostných čipov, je nutné zmeniť 
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druh zabezpečenia tovaru. Celá výmena systému by bola finančne náročná, no bolo by 

to efektívne (aspoň k zabráneniu použitia silného magnetu). Takisto by mohlo pomôcť 

použitie bezpečnostných zrkadiel. Sú dodávané v širokej škále rozmerov aj tvarov – 

guľaté, trojuholníkové, obdĺžnikové.  

7.4 Použitie ihly na elektrikársku pásku 

Nie je veľmi vhodné používať elektrikársku pásku na upevňovanie bezpečnostných 

prvkov k tovaru, ktorý chceme chrániť. Odstránenie tejto pásky s trochou cviku 

a trpezlivosti nie je vôbec náročné. Navyše sa táto páska dá ľahko precvaknúť kliešťami 

alebo pevnejšími nožnicami. Je vhodnejšie použiť iný druh bezpečnostných prvkov 

(bezpečnostný pavúk, safer) alebo použitie bezpečnostných čipov, ktoré sa na tovar dajú 

pripevniť oceľovým lankom.  

7.5 Použitie pracovných nástrojov 

Ďalším problémom pri prekonávaní bezpečnostných čipov vzišlo použitie 

pracovných nástrojov k deštrukcii bezpečnostného čipu. Niektoré z týchto nástrojov 

sa dajú použiť len doma, pretože sú ťažké a veľké, no sú aj také, ktoré sa bez povšimnutia 

dajú vniesť do predajne a tam ich použiť (šraubovák, kliešte). Veľkou výhodou k použitiu 

týchto nástrojov sú kabínky na prezliekanie. Zlodej môže vniesť tovar do kabínky, 

odstrániť čip, vložiť si tovar do tašky a nepozorovane odísť aj s ukradnutým tovarom. 

Použitie kamier v skúšobných kabínkach je zakázané, no je možné zvážiť použitie kamier 

na princípe milivízie. Tá nesníma telo, len jeho obrysy a predmety umiestnené na tele.  
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8 Náhľad do budúcnosti 

Samotné čipovanie tovaru je často fyzicky náročné. Určité predajne musia 

aplikovať na tovar približne 3 milióny čipov mesačne. V prípade predaja tovaru je potreba 

väčšinu týchto prvkov odstrániť alebo deaktivovať. Pre označovanie tovaru by bolo 

jednoduchšie, keby dochádzalo k jeho označovaniu už pri výrobe alebo balení. 

Nejaký tovar sa už týmto spôsobom označuje (salámy, mäsové výrobky), no väčšina tovaru 

sa označuje až priamo predavačmi, keď ide na predajnú plochu.  

Veľkým problémom v hoteloch bývajú krádeže uterákov a županov. 

Niektoré hotely sa ich snažia zabezpečiť všitím bezpečnostných prvkov a umiestnením 

detekčných brán k východom hotelu. Zákazník pri východe prejde okolo detekčných 

rámov a v prípade, že má v batožine „očipovaný“ uterák alebo župan, tak spustí alarm. 

Systém funguje bezchybne no len do prvého prania. Bezpečnostný prvok nie je schopný 

„prežiť“ mangľovanie pri technickom praní.  

Existuje predstava technológie, ktorá by sa dala použiť v supermarketoch, 

kde by si zákazník naložil košík s tovarom rôzneho druhu, prišiel by do pokladničnej zóny, 

prešiel bránou a etikety na tovare by mu boli automaticky načítané rovno z košíka. 

Táto technológia už dnes existuje, no rieši sa už len technický problém, pretože systém je 

schopný načítať etikety len na tovare, ktorý je vzorne poukladaný v košíku – etiketami 

nasmerovanými hore alebo dole. Systém si zatiaľ nedokáže poradiť s etiketou, ktorá je 

umiestnená nabok, čiže s košíkom v ktorom je tovar rôzne nahádzaný. Na tejto technológií 

sa pracuje a tento problém nie je považovaný za závažný. Je len otázkou času, kedy sa tieto 

technológie začnú používať a budeme sa s nimi stretávať v reálnom živote. 
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9 Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať príčiny stratovosti na vybranej predajni 

s ohľadom na prekonávanie bezpečnostných rámov. Zahrňovalo to samotné prekonávanie 

bezpečnostných detekčných rámov na predajni aj odstraňovanie bezpečnostných čipov 

či už deštruktívnym alebo nedeštruktívnym spôsobom.  

V úvodnej časti práce som sa venovala teoretickej časti k experimentálnej časti. 

Vysvetlila som bezpečnostný systém na ochranu tovaru, jeho prekonávanie, spomenula 

som plané poplachy a tipy a triky zlodejov.  

Podstatnú časť diplomovej práce som sa venovala experimentálnej časti – 

samotnému prekonávaniu bezpečnostného systému. Niekoľkými spôsobmi som 

prekonávala detekčné rámy a odstraňovala som bezpečnostné čipy deštrukčne 

aj nedeštrukčne. Detekčné rámy som prekonávala taškou vyrobenou z alobalu, 

vzdialenosťou, na ktorú už detekčný rám nedokáže reagovať, priložením 2 bezpečnostných 

prvkov k sebe a priložením mobilného telefónu k bezpečnostnému prvku. Tiež som sa 

venovala odstraňovaniu bezpečnostných čipov. Nedeštruktívne som ich prekonávala 

silným magnetom, odstraňovala som elektrikársku pásku pomocou ihly a deaktivovala som 

bezpečnostné nálepky v iných predajniach. Bezpečnostné čipy som deštruktívne 

prekonávala pomocou zapaľovača, pomocou pracovných nástrojov a aj bez použitia 

pracovných nástrojov.  

V ďalšej časti som sa venovala analýze. Použitím metódy som sa chcela zamerať 

na výber spôsobov prekonania bezpečnostného systému, ktorý je pre systém najkritickejší 

a spôsobí najväčšie škody. Vychádzala som z metódy CARVER a trochu som ju 

pozmenila. Zamerala som sa na faktory ako úspešnosť prekonania systému, nenápadnosť 

páchateľa, potrebné pomôcky k prekonávaniu detekčných rámov, rýchlosť prekonania 

systému, možnosť opakovateľnosti spôsobu, potrebné finančné prostriedky na metódu, 

príprava pred prekonávaním systému, jednoduchosť metódy a faktor, v ktorom som 

zohľadňovala ako často sa daný spôsob zabezpečenia používa. Z použitej metódy 

vyplynuli ako najväčší problém pri prekonávaní detekčných rámov použitie tašky 

vytvorenej z alobalu k odtieneniu signálu a prenesenie tovaru s bezpečnostným prvkom 

okolo a nad detekčným rámom. Pri odstraňovaní bezpečnostného čipu sa najviac osvedčilo 
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použitie silného magnetu a použitie ihly na odstránenie elektrikárskej pásky, pomocou 

ktorej sú niektoré bezpečnostné prvky umiestňované na chránený tovar. 

Na základe zistených kritických miest a spôsobov som navrhla pár riešení, 

pomocou ktorých je možno vylepšiť systém. Odporúčam použitie detektorov alobalu, ktoré 

sú ako doplnok detekčných rámov a dôkladné zabezpečenie deaktivátorov a uvoľňovačov 

bezpečnostných prvkov. Je vhodné zvážiť použitie detekčných rámov, ktoré majú väčší 

dosah, aby sa eliminovalo prenášanie okolo a ponad detekčné rámy. Nie je vhodné 

používať elektrikársku pásku k upevňovaniu bezpečnostných prvkov ku chránenému 

tovaru, ale radšej použiť oceľové lanko, ktoré dostať kúpiť aj s bezpečnostnými čipmi.  

V budúcnosti vidím veľké možnosti vo vkladaní bezpečnostných prvkov do obalov 

tovaru už pri výrobe alebo balení – šetrí sa tým čas, sily aj peniaze, a takisto v systéme, 

ktorý dokáže skenovať celý nákup umiestnený v nákupnom vozíku. Zákazník si naloží 

košík tovarom, prejde pokladničnou zónou a etikety na tovare sú mu automaticky načítané. 

Táto technológia už dnes existuje, no je potreba vyriešiť len malý technický problém, 

pretože v súčasnosti systém dokáže načítať len košík, v ktorom je tovar vzorne poukladaný 

etiketami smerom hore alebo dole. Je už len otázkou času, kedy sa tento problém odstráni 

a my sa budeme denne stretávať s touto technológiou aj v reálnom živote. 

Podľa môjho názoru bol cieľ diplomovej práce splnený, pretože som dokázala 

niekoľkými spôsobmi prekonať bezpečnostné rámy. Tiež sa mi podarilo navrhnúť 

pár spôsobov, pomocou ktorých by sa tieto problémy mohli vyriešiť. Tieto zistenia boli 

poskytnuté danej predajni a odporúčam, aby na tieto zistenia reagovala a prijala opatrenia, 

pretože aj drobný tovar alebo tovar malej hodnoty dokáže byť vo veľkom meradle stratový. 

Ako hovorí jedno príslovie: „Bez malých peňazí by neboli veľké peniaze.“ 
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