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Pozor na (lacné) kočíky 

Očakávate prírastok do rodiny a robíte si prieskum cien kočíkov? Naďabili ste na nezvyčajne lacné 

a pritom nezvykle zachované kusy na rôznych on-line bazároch? Pozor! Môžu byť kradnuté. Kočíky 

najčastejšie miznú z kočikární, spred obchodných domov aj spred škôlok. 

Kočík je veľká investícia 

Zrejme niet takých rodičov, ktorí by pre svoje deti nechceli to najlepšie. 

A občas i najdrahšie. Medzi doslova investíciu dnes môžeme smelo zaradiť 

i kočíky, ktorých cena sa pohybuje od 300 do 1000 eur. Samozrejme dajú sa 

nájsť i lacnejšie i oveľa drahšie, no bežná tzv. trojkombinácia 

(vajíčko/autosedačka + vanička + športová nadstavba) sa pohybuje v týchto 

cenových reláciách. Cenu zvyšujú i rôzne doplnky a bezpečnostné prvky 

napr. autokit, teda výbava pre bezpečné pripútanie ktorejkoľvek nadstavby 

kočíka do vozidla. Luxusné modely známe z lifestylových časopisov 

a vlastnené celebritami  sa s cenou šplhajú vysoko nad 1 000 eur. Prečo to spomíname? Kočíky a ich 

súčasti sú stále častejšie predmetom krádeží. 

Keď kočík „mení majiteľa“ 

Kočíky z druhej ruky sú dnes úplne bežnou súčasťou „trhu kočíkov“ a výbavy pre deti. Štatisticky 

preukázateľný trend znižovania pôrodnosti a väčší vekový odstup súrodencov jednoducho 

neumožňujú skladovať a „dediť“  jeden kočík. A tak sa stáva, že jeden kočík zmení majiteľa hneď 

niekoľkokrát. Mnohí špekulanti tento trend zneužívajú s vidinou ľahkého zárobku. Ich terčom sú 

kočíky uschované v spoločných priestoroch bytových domov a panelákov, odstavené pred obchodom, 

nestrážené na parkoviskách obchodných centier a pred materskými školami. Kočík nie je úplne 

v 100%-nom bezpečí ani v uzamknutej pivnici a úplným rajom pre zlodejov sú tzv. kočikárne, odkiaľ 

viac ako pravidelne miznú nielen kočíky, ale aj bicykle. Zlodejom stačí dostať sa do vchodu a prekonať 

jednoduchú zámku. Ukradnuté kočíky potom končia na stránkach bazárov alebo v záložniach. 

Prevencia proti krádeži 

Z hľadiska prevencie nikdy neponechávajte prázdny kočík bez dozoru. Vhodným, i keď nie vždy úplne 

možným, opatrením je parkovať kočík na chodbe pri byte alebo priamo v byte. Niektoré poisťovne 

v tomto zmysle vnímajú kočík ako súčasť poistenia domácnosti. Teda ak je uschovaný v mieste 

poistenia, či už ide o byt, priestory, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, chodby oddelené od schodiska 

alebo výťahy. Na to, či je krádež kočíka zahrnutá v poistnom krytí sa určite informujte a nezabudnite 

si preveriť, ako musia byť priestory a kočík zabezpečený proti krádeži, napríklad či mal lankové, 

reťazové alebo iné podobné uzamknutie. „Všeobecne platí, že čím viac prekážok musí zlodej 

prekonať, tým je poistné plnenie vyššie. Ak sa nachádza kočík v byte, je možné, že poistka pokryje 

celú škodu. Odporúčame doklady o kúpe kočíka uschovať. V prípade kúpy z druhej ruky vyhotoviť 

fotografie kočíka pre políciu a poisťovňu,“ hovorí Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ 

spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o.  V súčasnosti je možné zakúpiť kočíky s označením code-

no.com, ktoré sú evidované v databáze a je možné overiť ich pôvod, podobne ako pri motocykloch 

alebo autách. 
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