
Podcast: Ako správne zabezpečiť budovu

Požaduje od vás poisťovňa zabezpečenie budovy? V odbornom 30-minútovom podcaste vám priblížime
ako na to, čo je potrebné zvážiť, na čo si dať pozor, kde hľadať informácie.
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Ste manažér organizácie, obce alebo ste majiteľ domu,
budovy? Potom je dnešná epizóda pre vás a dozviete sa,
ako si zabezpečiť svoj majetok.
V prvom rade si treba položiť na misky váh tieto veci:

čo chránim (predmet ochrany),
čo by mi spôsobila strata či poškodenie objektu
(posúdenie rizík),
ako náročné sú opatrenia, zavedením ktorých
ochránim majetok čo najefektívnejšie (ošetrenie
rizika).

Skrátka, treba namiešať správny kokteil ochranných opatrení – hovoríme o tzv. objektovej bezpečnosti.
Podcast vás zrozumiteľnou formou oboznámi aj s úskaliami, ktorým môžete pri jednotlivých voľbách čeliť,
či je lepšie osloviť odborníkov alebo riešiť situáciu svojpomocne. Ako si poradiť, keď financie hneď
nestačia na všetko – čím začať.

Celým postupom vás krok za krokom prevedie prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a
výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.
 

Pre spustenie podcastu kliknite tu:

We're sorry but Podbean Player doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to
continue.

Ďalej by vás mohli zaujímať články:
Posudzovanie rizík ako súčasť projektovania systémov ochrany objektov

Dislokácia prvkov systému ochrany a návrh ich technického riešenia

Stanovenie minimálnych požiadaviek na úroveň ochrany majetku v organizácii
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/redakcia-bezpecnost-v-praxi
https://fbi.uniza.sk/
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/posudzovanie-rizik-ako-sucast-projektovania-systemov-ochrany-objektov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/dislokacia-prvkov-systemu-ochrany-a-navrh-ich-technickeho-riesenia.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/stanovenie-minimalnych-poziadaviek-na-uroven-ochrany-majetku-v-organizacii.htm


 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!
 

Podcast Poradca podnikateľa nájdete na webovej stránke Poradca podnikateľa a vypočuť si ho môžete
cez svoj obľúbený podcast stream.

Príjemné počúvanie vám praje realizačný tím Podcast PP.

 
Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi

Súvisiace odborné články

Stanovenie minimálnych požiadaviek na úroveň ochrany majetku v organizácii
Posudzovanie rizík ako súčasť projektovania systémov ochrany objektov
Dislokácia prvkov systému ochrany a návrh ich technického riešenia
Informačná bezpečnosť organizácie
Kamerové systémy a test proporcionality
Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy
Riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti – § 20 ods. 3 písm. b) ZoKB
Adekvátna reakcia na poplach v objekte
Bezpečnostný manažér a poistenie

Objednať ročný prístup v e-
shope zakon.sk

Prihlásiť sa na
odber
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/o-portali-bezpecnost-v-praxi.htm
https://www.pp.sk/podcast/
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/stanovenie-minimalnych-poziadaviek-na-uroven-ochrany-majetku-v-organizacii.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/posudzovanie-rizik-ako-sucast-projektovania-systemov-ochrany-objektov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/dislokacia-prvkov-systemu-ochrany-a-navrh-ich-technickeho-riesenia.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/informacna-bezpecnost-organizacie.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/kamerove-systemy-a-test-proporcionality.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/elektricke-zabezpecovacie-a-tiesnove-poplachove-systemy.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/riadenie-aktiv-hrozieb-a-rizik.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/adekvatna-reakcia-na-poplach-v-objekte.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/bezpecnostny-manazer-a-poistenie.htm
https://www.zakon.sk/eshop/bezpecnost-v-praxi/p-1571459.xhtml
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/aktuality-a-novinky-portalu-bezpecnost-v-praxi.htm


Bezpečnostný manažment obce/mesta
Bezpečnosť objektov z pohľadu informačnej bezpečnosti

Súvisiace dokumenty
► Podcasty na bezpečnostné témy
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/bezpecnostny-manazment-obce-mesta.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/bezpecnost-objektov-z-pohladu-informacnej-bezpecnosti.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/podcasty-na-bezpecnostne-temy-ttbvp.htm

