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PROJEKT „LIMBAŠSKÉ OČI“ 

Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti a ochrany obyvateľov obce a ich domácností.  

Projekt je založený na 24 hodinovom poskytovaní bezpečnostných služieb prostredníctvom 

zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby pre obyvateľov obce, a to vo forme: 

1. nepretržitej prítomnosti zásahového vozidla v obci Limbach (24hodín, 365 dní v 

roku), 

2. nepretržitého pripojenia: 

a) elektronických zabezpečovacích systémov („EZS“– alarmov), 

b) elektronických protipožiarnych systémov („EPS“), 

c) a kamerových systémov („KS“) 

 

rodinných domov a aj iných objektov na stredisko registrovania poplachov („SRP“), 

3. monitoringu - pravidelnej kontroly pripojených rodinných domov (objektov) 

zásahovým vozidlom (obchôdzková služba cca. 4x za 24 hodín1), 

4. s možnosťou projektovania, dodávky, montáže, servisu a financovania elektronických 

zabezpečovacích systémov (alarmov), elektronických protipožiarnych systémov 

a kamerových systémov. 

1 v závislosti od počtu pripojených rodinných domov (objektov) na PCO SRP, dĺžky obchôdzkového okruhu a 

časového rozsahu obchôdzkového okruhu 

Časový plán 

Jún 2016 

Prezentácia projektu  pred starostkou obce a obecným zastupiteľstvom. 

Prezentácia projektu pred obyvateľmi obce prostredníctvom letákov, inzercie v Limbašských 

novinách a webstránky www.eaglesecurity.sk . 

Júl – August 2016 

Prítomnosť zásahového vozidla v obci a osobné návštevy obyvateľov obce s ponukou služieb. 

Analýza, vyhodnocovanie bezpečnostných rizík a predkladanie bezpečnostných návrhov 

u jednotlivých záujemcoch. 

Analýza dopytu a prehodnotenie rentabilnosti služby. 

September 2016 

Spustenie projektu. 
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Opis projektu (bezpečnostnej služby) 

Nepretržitá prítomnosť zásahového vozidla v obci Limbach počas 24 hodín v 365 dňoch roku, 

je hlavným prínosom -  benefitom projektu. To zanemená, že viditeľne označené zásahové 

vozidlo bude neustále prítomné v obci, čím sa zminimalizuje (urýchli) reakčný čas zásahovej 

jednotky na preverenie prípadného narušenia rodinných domov alebo iných objektov 

pripojených na pult centrálnej ochrany. Urýchli sa tým aj príchod zásahovej jednotky privolanej 

prostredníctvom panik tlačidla v prípadoch ohrozenia života, zdravia a majetku. Neustála 

viditeľná prítomnosť vozidla v obci pôsobí preventívne pri ochrane súkromného majetku 

i verejného obecného majetku. Vďaka „okamžitému“ prevereniu prijatých signálov (hlásení) 

na pult centrálnej ochrany sa vieme: 

a) predísť rozsiahlym hroziacim škodám na súkromnom majetku či obecnom majetku 

včasným privolaním bezpečnostných  zložiek a vykonaním neodkladných úkonov, 

opatrení na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, 

b) vykonať zákrok, poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc v prípadoch ohrozenia života 

a zdravia včasným privolaním rýchlej zdravotnej služby. 

Pripojenie EZS, EPS a KS na SRP pultu centrálnej ochrany – služba je založená na 

nepretržitom monitorovaní a ochrany majetku prostredníctvom využitia montovaných 

elektronických zabezpečovacích systémov, elektronických protipožiarnych systémov alebo 

kamerových systémov spojených s 24 hodinovú službu SRP PCO. Prepojenie je možné 

prostredníctvom využitia mobilného GSM/GPRS prenosu a pevného internetu. 

Dispečer PCO SRP: 

- vyhodnocuje prijaté signáli (hlásenia) zabezpečovacích systémov, 

- okamžite preveruje prijaté hlásenia prostredníctvom vyslanej zásahovej jednotky alebo 

online prostredníctvom kamerového systému, 

- informuje zodpovednú osobu klienta o prijatom poplachu, o zistených skutočnostiach a 

o prípadných vykonaných opatreniach v záujem ochrany života, zdravia a majetku. 

EZS je možné doplniť o tzv. panik tlačidlo (tiesňové tlačidlo), ktoré slúži na privolanie 

zásahovej jednotky v prípadoch ohrozenia života, zdravia a majetku. Možnosť použitia 

tiesňového tlačidla je napr. v prípadoch narušenia súkromia, vlámania, pri nepredvídaných 

zdravotných problémoch teda vždy, keď klient alebo jeho rodinný príslušník je v chránenom 

objekte, je v tiesni a potrebuje si rýchlo privolať pomoc. 

Monitoring - pravidelná kontrola pripojených rodinných domov (objektov) zásahovým 

vozidlom (obchôdzková služba). Jedná sa o fyzickú kontrolu pripojených objektov (a ich 

priľahlých častí) na PCO SRP, zo zameraním na: 

- uzamknutosť a neporušenosť budov, 

- prítomnosť nepovolaných osôb, 

- náznaky a znaky nebezpečného a havarijného stavu. 
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Operatívne sa vyhodnocujú rizikové situácie, prijímajú sa opatrenia: 

- na odstránenie nebezpečného a havarijného stavu, 

- na zabezpečenie objektu, 

- na identifikáciu a predvedenie nepovolaných osôb. 

 

Obchôdzky sú vykonávané v nepravidelných intervaloch v určených frekvenciách (v denných 

a nočných hodinách), podľa plánu obchôdzok a podľa dohodnutých postupov. Klient je vždy 

informovaný o prípadných zisteniach a o vykonaných opatreniach. Dátum a čas vykonania 

obchôdzky je zaznamenávaný montovaným obchôdzkovým systémom a GPS monitorovacím 

zariadením zásahového vozidla. 

Projektovanie, dodávka, montáž, servis a financovanie elektronických zabezpečovacích 

systémov (alarmov), elektronických protipožiarnych systémov a kamerových systémov 

- projektovanie dodávka, montáž a servis bezpečnostnej techniky, 

- vypracovanie návrhov jednotlivých systémov po obhliadke objektov s prihliadnutím na 

bezpečnostné riziká a požiadavky klienta, 

- predkladanie cenových ponúk na dodávku a montáž navrhnutých systémov, 

- zaškolenie na obsluhu jednotlivých systémov, 

- záručný a  pozáručný servis, s pravidelnými ročnými prehliadkami, 

- správa bezpečnostných systémov, 

- zhodnotenie stavu a funkčnosti už existujúcich bezpečnostných systémov s možnosťou 

servisu a správy týchto systémov, 

- financovanie dodávky a montáže nami dodaných elektronických zabezpečovacích 

systémov, elektronických protipožiarnych systémov a kamerových systémov, 

- osobný, individuálny prístup k zákazníkovi s prihliadnutím na jeho potreby 

a požiadavky s maximálnou diskrétnosťou. 

 

Ceny ponúkaných bezpečnostných služieb 

Bezpečnostná služba zahrnutá v bodoch 

1. až 3. projektu 

49,- €/mesiac 

Výjazd zásahového vozidla na 

preverenie prijatého signálu z EZS, EPS, 

a tiesňového tlačidla 

20,- €/výjazd, pričom 1. výjazd za 

kalendárny mesiac sa neúčtuje 

Poplatok za pripojenie a editáciu EZS, 

EPS, KS na PCO SRP 

50,- €/jednorazovo 

  
*Ceny sú uvedené vrátane DPH, 

*V cene za poskytované služby nie je zahrnuté projektovanie, dodávka, montáž a servis EZS, EPS a KS. 

 

Bezpečnostná služba zahrnutá v projekte zásadovo eliminuje riziká vzniku škody na majetku a 

preto je podporovaná poisťovňami. 
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Kontaktné údaje 

Projekt „LIMBAŠSKÉ OČI“ 

Tel.: +421 905 997 917 

e-mail: limbasskeoci@eaglesecurity.sk 
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