
  

 

P O U Č E N I E 
o obsluhe elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) pripojeného 

na pult centralizovanej ochrany (ďalej len PCO). 
 

Názov a adresa objektu:  ...............................................................................................  
  
Telefonický kontakt na stanovište PCO : 159 (MsP) 
 

Obsah poučenia: 

1. Odchod z objektu – zapnutie objektu do stavu stráženia (ďalej len „ZAP“): 

 zariadenie EZS v objekte zapnúť do stavu „ZAP“ podľa poučenia (návodu) montážnej 
organizácie, v prípade nezapnutia do stavu „ZAP“ nebude na PCO vyhodnocované 
narušenie objektu, 

 ak sa zariadenie EZS nedá zapnúť do stavu „ZAP“ (napr. z technických dôvodov) postupuje 
sa tak,že telefonicky sa oznámi táto skutočnosť na stanovište PCO (Mestská polícia) 

nasledovne: „Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) objekt sa mi nedá zapnúť 
pod ochranu“ a uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby, príp. dôvod.  

 zabezpečiť ochranu objektu v zmysle „zmluvy uzatvorenej s Mestom /Mestská polícia/ 

 bezodkladne oznámiť poruchu na EZS montážnej organizácii. 

2. Príchod do objektu – vypnutie objektu zo stavu stráženia (ďalej len „VYP“): 

 zariadenie EZS v objekte uviesť v stanovenom časovom limite do stavu „VYP“ podľa 
poučenia (návodu) montážnej organizácie, 

 ak sa zariadenie EZS nedá vypnúť do stavu „VYP“ (napr. z technických dôvodov) 
v takomto prípade sa táto skutočnosť telefonicky oznámi na stanovište PCO podľa 

následovného vzoru: „Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) objekt sa mi nedá 
vypnúť zo stavu stráženia“ a uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej 
osoby, príp. dôvod.  

 bezodkladne oznámiť poruchu na EZS montážnej organizácii. 

3.  Falošný poplach – spôsobený obsluhou: 

 v prípade vyvolania falošného poplachu okamžite telefonicky oznámiť na stanovište PCO 

vyvolanie poplachu podľa nasledovného vzoru: „Tu objekt číslo a názov (podľa 
určenia) a heslo (ak bolo dohodnuté) omylom som vyvolal poplach“ a uvedie 
sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby, 

 zariadenie EZS v objekte vynulovať a znovu zapojiť do stavu DEŇ / NOC. 

4. Falošný poplach – spôsobený inou príčinou: 

 po príchode do objektu vykoná zásahová skupina ohliadku objektu, 

 riadiť sa pokynmi zásahovej skupiny, 

 zariadenie EZS v objekte vynulovať a znovu zapojiť do stavu VYP/ZAP. 

5. Narušenie objektu – poplach vyvolaný na EZS: 

 riadiť sa pokynmi zásahovej skupiny, 

 po ukončení zákroku zariadenie EZS v objekte vynulovať a znovu zapojiť do stavu 
VYP/ZAP podľa poučenia montážnej organizácie. 

 v prípade poškodenia zariadenia EZS v objekte túto skutočnosť oznámiť telefonicky na 

stanovište PCO podľa nasledovného vzoru: “Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) 



  

 

a heslo (ak bolo dohodnuté) Zariadenie EZS je poškozené, objekt EZS sa 
nedá zapnúť“ a uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej osoby, 

 bezodkladne oznámiť poruchu na EZS montážnej organizácii. 

 

6. Narušenie objektu – poplach na PCO vyvolaný nebol: 

 po zistení, že objekt je narušený, nemanipulovať so zariadením EZS (ústredňu EZS 
nevypínať), nevstupovať do objektu, ničoho sa nedotýka a narušenie ihneď telefonicky 
oznámiť na stanovište PCO. 

7. Oznámenie vypnutia / zapnutia EZS na PCO – (napr. při poruche alebo servise EZS): 

 Obsluha EZS v objekte telefonicky oznámi na stanovište PCO uvedene EZS do stavu 
„VYP“ alebo do stavu „ZAP“ podľa tohto vzoru: 

- „Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) a heslo (ak bolo dohodnuté) 
vypnite objekt zo stavu stráženia z dôvodu vykonávania (napr. servisu) zo 
strany montážnej organizácie “ a uvedie sa meno a priezvisko oznamujúcej 
osoby,  

- „Tu objekt číslo a názov (podľa určenia) a heslo (ak bolo dohodnuté) 
zapnite objekt do stavu stráženia z dôvodu vykonávania (napr. ukončenie 
servisu) zo strany montážnej organizácie “ a uvedie sa meno a priezvisko 
oznamujúcej osoby,  

 
-  

 

 Zodpovedná osoba prehlasuje, že bola poučená o obsluhe zariadenia EZS 
a s rozsahom poučenia oboznámi všetky osoby oprávnené obsluhovať v objekte 
zariadenie EZS. Zároveň sa zaväzuje nahlásiť každú zmenu v oprávnených osobách 
(nová oprávnená osoba alebo vyškrtnutie starej osoby). 
  

 

  

  

  

 


