
±±Zvončeky a zvončekové audio sys-
témy sú dnes v Bratislave bežnou pra-
xou. A to nielen v súkromných domoch 
a firemných budovách. Aké možnosti 
majú nájomníci bytových domov pri 
zabezpečení svojho bývania?
Medzi najzákladnejšie patria zvončeko-
vé systémy, ktoré môžeme kombinovať 
s prenosom obrazu. Slúžia na zvýšenú 
kontrolu vstupu do domu a pomáhajú 
predchádzať krádežiam a inej trestnej 
činnosti v dome. Hodia sa najmä do 
domov v rušných a frekventovaných 
častiach Bratislavy.

±±Ďalšou možnosťou sú známe DEK 
systémy, teda DEK kľúče alebo čipové 
kľúče...
Áno, sú veľmi praktické a oproti 
bežným kľúčom majú niekoľko výhod. 
Každý z nich je unikátny. Vytvárať 
kópie je prakticky nemožné. Preto ak sa 
jeden čipový kľúč stratí, stačí ho vylúčiť 
z databázy a pridať iný. Odpadnú tak 
náklady na výmenu zámku a nové 
kľúče. Na svete sa používa viac ako 175 
miliónov DEK kľúčov na rôzne účely. Sú 
praktické a odolné proti poškrabaniu, 
nešetrnému zaobchádzaniu a extrém-
nym teplotám. Dôležitou súčasťou našej 
ponuky je okrem servisu DEK systému 
aj dlhodobá správa databázy. V posled-
nom čase ich inštalujeme dokonca aj 
na kontajnerové stojiská. Systém môže 
byť napájaný solárnym článkom, ktorý 
počas dňa vyrába elektrickú energiu 
a ukladá ju do batérie.

±±K DEK kľúčom ponúkate aj elek-
tromagnet na uzamykanie vchodovej 
brány. V čom sú jeho výhody?

Elektromagnetické zámky pozostávajú 
z elektricky spúšťaného magnetu a do-
padovej plošiny. Keď sú dvere zamknu-
té, elektromagnet je zapnutý a priťahuje 
dvere k zárubni. Ak ich odomknete, 
deaktivuje sa a dvere sa dajú otvoriť. 
Ponúkame elektromagnety s prídržnou 
silou až 300 kilogramov. Takto zabezpe-
čený vchod na rozdiel od bežných dverí 
neželaný hosť neotvorí ani nevyrazí. 

±±Hitom na trhu sú kamerové systémy...
Určite. V mnohých domoch zrušili 
elektrické otváranie dverí priamo 
z bytu, pretože je anonymné. Poznáte to: 
neviete, koho ste vpustili do domu. Preto 
sa rozhodli, že nikto neotvorí neznámej 
osobe, ale každý nájomník si pre svoju 
návštevu pôjde radšej k vchodovým 
dverám osobne. Kamerové systémy 
sú riešením. Navrhujeme preto nové 
zvončekové systémy s prenosom obrazu 
alebo kamerové snímanie vybraných 
priestorov vo vybraných častiach domu. 
Toto riešenie totiž už dávno nie je iba 
výsadou luxusných obytných domov. 
Inštalujeme rozličné druhy kamerových 
systémov. Najbežnejšie sú malé kame-
ry, ktoré snímajú napríklad vchodovú 
bránu domu alebo priestor schodiska 
a výťahov. Podobné sú fixné kamery 
s väčším objektívom, ktoré zachytávajú 
väčší priestor s vyššou kvalitou obrazu. 
Ďalším typom sú rotujúce kamery, ktoré 
sa otáčajú vo zvolených cykloch alebo 
sledujú pohyb. Niektoré sa dajú pripojiť 
na ovládací pult, z ktorého je možné 
ovládať ich. Vďaka tomu klesá miera kri-
minality a naopak, stúpa miera vyšetre-
ných priestupkov alebo trestných činov.

±±Sú kamery schopné monitorovať aj 
tmavý priestor?
V prípade, že sa kamery inštalujú do 
tmavých priestorov, dopĺňame ich 
infračervenými lampami. Tie neviditeľ-
ným svetlom osvetľujú tmavé priestory 
alebo svietia v noci. Kamery montu-
jeme aj do exteriérov, polyfunkčných 
objektov alebo skladov. Takéto kamery 

sú väčšinou v špeciálnom obale, ktorý 
„pracuje“ aj v zhoršenom počasí.

±±Spomínali ste objasnenosť prie-
stupkov a kriminality. Spolupracujete 
s políciou? Máte na montáž kamier 
oficiálnu licenciu?
Naša firma vlastní licenciu Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Brati-
slave na projektovanie, montáž a údrž-
bu kamerových systémov. 

±±Nájomníci alebo návštevníci domov 
môžu namietať, že snímanie kamerou 
zasahuje do ich súkromia, že neopráv-
nene zhromažďuje osobné údaje...
Pri inštalácii kamerového systému vždy 
upozorňujeme na dodržiavanie súčas-
nej legislatívy. Zákon č. 428/2002 Z. z. 
hovorí, že priestory prístupné verejnosti 
možno monitorovať na účely verejného 
poriadku a bezpečnosti, odhaľovania 
kriminality alebo narušenia bezpečnos-
ti štátu. Občiansky zákonník ustano-
vuje, že obrazové snímky, obrazové 
a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej 
osoby alebo jej prejavov osobnej povahy 
sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej 
súhlasom. Monitorovaný priestor musí 
byť vždy označený na viditeľnom mies-
te. Záznam je možné poskytnúť polícii 
iba v prípade podozrenia z trestnej 
činnosti. Prevádzkovateľ je povinný 
uchovať ho maximálne 15 dní a po tom-
to termíne ho zlikvidovať. Dodám ešte, 
že so záznamami môže manipulovať iba 
poučená osoba. 

RozhovoR o bezpečnosti bývania

Kamerami proti 
vandalom
Bezpečnosť bývania sa na Slovensku skloňuje čoraz častejšie. 
Vandalizmus alebo devastácia cudzieho majetku u nás nie sú ne-
známym pojmom. Najmä vo väčších mestách preto narastá záujem 
o bezpečnostné systémy, ktoré zabránia vstupu cudzích osôb do 
obytných domov. O možnostiach výberu a ponuke na trhu sme sa 
rozprávali s Petrom Plávalom, konateľom spoločnosti Pepe elektro. 

reklamný text | pepe eLeKtRo

trebišovská 3, 821 02 bratislava 
tel: 02 4342 5998
mobil: 0905 600 979
e-mail: pepeelektro@pepeelektro.sk 

PEPE ELEKTRO

 01-2014 správa budov  |  1

komplet_pr_SB114.indd   1 6. 3. 2014   12:23:40


