
PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY - VÁŠ POCIT BEZPEČIA

Vážení občania,

máte možnosť zabezpečiť si spoľahlivú formu ochrany Vášho majetku pripojením sa 
na pult centrálnej ochrany, kde Vám ponúkame 24-hodinovú ochranu.

Samotná  funkcia  pultu  centralizovanej  ochrany  (PCO)  spočíva  v  monitorovaní  správ  z 
EZS.  Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po 
násilné  vniknutie)  je  odovzdaný  zo  systému  na  objekte  okamžite  na  PCO.  Po  prijatí  
poplachového  signálu  operátor  okamžite  vysiela  na  miesto  zásahovú  skupinu  –  policajnú 
hliadku mestskej polície, ktorá priebežne informuje o stave na objekte.  Zásahová skupina jev 
neustálom rádiovom spojení  s operátorom PCO. Takto je možné okamžite zaistiť  súčinnosť 
napr. POLICIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb.  Zásahová skupina vybavená technickými a 
donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná  po príjazde k objektu 
jeho kontrolu, zasiahne proti  prípadnému páchateľovi a zabraní vzniku ďalších majetkových 
škôd.
 

Základné služby PCO

• nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO
• v prípade prijatia signalizácie narušenia, vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny
• využívanie  hesla pri výmene informácii o stráženom objektu
• kontrola  automatických testov a spojenia v rádiovej sieti Global 2
• sledovanie výpadkov siete a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto 

skutočnostiach
• pravidelné mesačné zasielanie výpisov informácii z vášho objektu
• súčinnosť zásahovej skupiny a servisného technika pri zisťovaní  príčin poplachu

Ochranu  objektov  zabezpečujeme  v  spolupráci  s  Detektívnou  informačnou  službou  Žilina 
(www.dis.sk ), ktorá sa orientuje na :

zabezpečenie, projekcia a montáž zabezpečovacieho, monitorovacieho systému alebo 
poplachového  systému slúžiaceho  na  ochranu  alebo  na  hlásenie  narušenia  chráneného 
objektu,  chráneného  miesta  alebo  chránenej  osoby,  prevádzkovanie  jeho  časti, 
vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby, zmluvný a 
pozáručný servis, revízie predmetných zabezpečovacích systémov

• možnosť výberu techniky a metodické usmerňovanie na obsluhu techniky

• ochrana osoby a miestností pred neoprávneným odpočúvaním

• kompletné prezretie Vašich priestorov pomocou najmodernejších monitorovacích 

zariadení na vyhľadávanie odpočúvacích zariadení
• pri osobnom kontakte a oboznámení s Vašimi požiadavkami vypracujeme komplexný 

projekt ochrany pred neoprávneným odpočúvaním pomocou najmodernejších 
autorušičiek, telef. scramblerov, generátorov bieleho šumu, GSM rušičiek a rôznymi 
druhmi širokopásmových scanerov, detektorov infra a laserového žiarenia

Objekty zabezpečujeme pomocou najmodernejších zabezpečovacích systémov podľa Európskej 
normy EN 50131-1. Podľa prevedenia objektu ho zabezpečujeme bezdrôtovými systémami, 
kde zásah do interiéru je minimálny. Pri náročnejších prevádzame systém ochrany pomocou 
špičkových drôtových systémov s viacerými slučkami a zónami.

http://www.dis.sk/


Každý zabezpečovací systém obsahuje telefónny alebo rádiový komunikátor, ktorý dokáže 
komunikovať s pultom centralizovanej ochrany alebo Vašim pagerom, mobilným telefónom. 
Systémy sú plne ovládateľné pomocou vzdialeného počítača správcom systému. Systémy sú 
kombinovateľné s monitorovacími systémami. Od typu použitia ústredne závisí, koľko udalostí  
si ústredňa zapamätá.

V prípade záujmu o pripojenie na PCO, alebo poskytnutia ďalších informácií sa 
kontaktujte na tel.: 041/4332586, alebo na mobil: 0907 886 585 – 

mjr.Mgr.František Linet.


