
Technická správa 
 
1. Základné údaje 
    Názov stavby                :  Dobudovanie a rekonštrukcia kamerového systému v meste Sereď                             
 Sereď – ul. Cukrovarská, Čepeňská, M.R. Štefánika,  
 Pekárska, Šintavská 
    Profesia                         :  Elektro 
    Investor - obstarávateľ  :  Mesto Sereď 
    Prevádzkovateľ        :  MsP Sereď 
    Projektant                      :  Ing. Bezecný - Elprojekt, 
                                             osvedčenie č. 070 ITA 1998 EZ P A, B E1.0 
    Stupeň                           :  Projekt stavby - tender 
 
2. Úvod 
    Projekt rieši modernizáciu exist. vzdušnej optickej siete kamerového systému a tiež 
vnútorné rozvody pre novú serverovňu prevádzkovateľa v budove MsP. 
 
3. Projekčné podklady 
    - situácia s neoverenými inž.sieťami 
    - podklady a požiadavky investora /obstarávateľa/ a prevádzkovateľa 
    - normy STN a predpisy    
    - zistenie existujúceho stavu 
    - atď 
 
4. Základné technické údaje  
    - Napäťová sústava :  
       NN - 1+N+PE AC50Hz 230V, sieť TN-S /napájanie kamier a rozvádzačov DR, RACK/  
              s ochranou pred úrazom el.prúdom  podľa STN 332000-4-41 
              základná ochrana – základnou izoláciou živých častí, zábranami alebo krytmi 
              ochrana pri poruche – samočinným odpojením napájania, ochranným pospájaním,  
                                                  ochranným uzemnením 
        2 DC 24V, ochrana malým napätím /aktívne prvky kamerového systému/   
     - Stupeň zásobovania          :  3 
     - Istenie proti skratu 
       a nadprúdu                       :  ističom a poistkami 
     - Uzemnenie                       : STN  EN 62305-1 až 4, STN 332000-5-54, 332000-4-41 
     - Uloženie káblov               : STN  332000-5- 52 
     - Z hľadiska zaradenia el.zariadení podľa miery ohrozenia v súlade s vyhl. 508/2009 sú                    
        riešené rozvody NN v skupine „B“. 
      
5. Riešenie 
.Jestvujúci stav systému : 
Počet kamier analógových otočných   29 ks 
Počet kamier IP otočných                                         11 ks  
Počet pevných analógových kamier resp.IP             40 ks  
Typ siete                     optická exist. multimódová a navrhovaná  singlemódová  sieť 
typ archivovanie               9 ks – NVR – rôzne typy  
 
Požiadavky na obstarávanie 
Serverovňa 
    Obstarávateľ požaduje prekládku exist. dispečingu, t.j. všetky nahrávacie zariadenia v 
RACK1 skrini premiestniť do novej serverovne  mimo exist. monitorovacieho priestoru. 
Navrhovaný rozvádzač RACK2 sa nachádza cca 12m od súčasného umiestnenia zariadení v 
RACK1 a z toho dôvodu bude potrebné prekáblovanie všetkých komponentov, presunutie 
optických trás v počte cca 130 zvarov; dobudovanie žľabov medzi monitorovacou 
miestnosťou a serverovňou. V monitorovacej miestnosti sa nachádza celkovo 33 monitorov. 



Zároveň bude potrebné dobudovanie aktuálnej funkčnej trasy na technológiu Gpon celého 
rozvodu MsP . Všetky jestvujúce kamery budú prepojené do novej miestnosti serverovňe MsP 
a prerobené do systému pracujúcom so  softvérom  Avigilon Control Center.  
Obstarávateľ požaduje doplniť ovládanie o podružné ovládanie, klávesnice pre PTZ kamery, 
RJ-45, RS-232, RS-485. Protokoly DH-SD/Pelco-D/Pelco-D1/Pelco-P1. 3-osí joestik s 
funkciou  Master- Slave (nadriadené –podriadené). 
     V rámci projektu obstarávateľ požaduje dodanie Profesionálneho softvéru Avigilon 
Control Center Enterprise pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier 
a web serverov, podpora ďalších značiek s  licenciou pre 24 kamier/web serverov, klientský 
softvér zadarmo,  neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek a celkovú jeho 
montáž, nadstavenie a pripojenie kamier. 
Vzdušná optická sieť 
Obstarávateľ požaduje natiahnutie a sfunkčnenie optického vedenia (singlemód) na uliciach 
Cukrovarská (400 metrov), M.R.Štefánika (300 metrov) a Čepeňská – Pekárska (700 metrov) 
medzi príslušnými kamerami a zároveň demontáž starého optického vedenia multimód. 
Optické vedenia sú na existujúcich stožiaroch verejného osvetlenia vo výške cca 8 metrov. 
Obstarávateľ požaduje dodať  3 ks nových kamier typu 4 Mpx PTZ kamera IP exteriérová 
Dahua, príp.ekvivalent, Day/Night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 100m, 1/3" 
Color CMOS, rozlíšenie 2688x1520px@25fps, citlivosť Color 0.05Lux/F1.6, B/W 
0.005Lux/F1.6, motor zoom objektív 4.5-135mm/F1.6 - F4.4, 30x optický zoom , uhol záberu 
60° - 2.2°, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon -15° -90°, ATW, BLC, HLC, 
AWB, AGC, WDR , 3DNR, kompresia H.264/MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, 
audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 128GB, napájanie 24VAC, 958mA, POE+, 
pracovná teplota -30°C do 60°C, IP66, rozmery & obsah; 186x309mm, súčasťou balenia 
zdroj a držiak na stenu, záruka 3 roky.  Dodané kamery budú osadené na miestach 
existujúcich starých kamier, ktoré budú zdemontované. Osadenie sa vykoná na uliciach: 
Cukrovarská, D.Štúra, Nám.slobody. 
Ostatné - výkres č. 1a 2, výkaz-výmer. 
 
 6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev 
      Počas výstavby a prevádzky navrhovaných rozvodov    musia byť dodržané bezpečnostné 
a prevádzkové predpisy, podmienky, vyhlášky SÚBP č.59/82 v znení vyhlášky č.484/90 Zb. 
v plnom rozsahu a taktiež vyhl. MV SR č.82/1996 Z.z.,zákona č. 124/2006 atď. Taktiež 
dodržať normy STN a to hlavne STN 332000-4-41,  332000-4-473, 332000-4-43, 332000-5-
54, 332000-1, 343100, STN 333210, 332000-5-51, atď a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vrátane prác vo výškach a cestách. Montážne práce musia byť 
vykonávané za vypnutého a beznapäťového stavu.   
      Bezpečnosť technických zariadení, jeho funkciu a prevádzkovú spoľahlivosť je nutné 
preverovať podľa paragrafu 9 vyhl.508/2009 Zb. príslušnými prehliadkami a skúškami 
pričom zariadenia musia vyhovovať bezpečnej prevádzke.   
      Príslušní prevádzkovatelia musia vykonávať odborné prehliadky a skúšky el.zariadení 
podľa prílohy č.8 vyhl. 508/2009 vrátane vyhl. 398/2013.  
           Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti – riziko plynúce z navrhnutého riešenia bude 
znížené na spoločensky akceptovateľnú úroveň pri dodržaní predpísaných postupov, vyhlášok 
 zákonov a noriem STN, eliminácia hlavne pravidelnými kontrolami, údržbou, revíziami, atď. 
 
7. Záver  
      Všetky práce previesť podľa platných bezpečnostno - prevádzkových a technologických 
predpisov a noriem STN. Po ich prevedení vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku 
podľa vyhl.č.508/2009 a STN 332000-6, 331500.. Montážne práce môže vykonať len 
oprávnená organizácia  podľa vyhl.č.508/2009 a STN 343100. Dodávateľ zabezpečí 
vypracovanie plánu skutočného prevedenia  realizovaných rozvodov.  
 
 
  Vypracoval : Ing. Milan Bezecný  
                         02/2017                       


