
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projekt rieši Zabezpečovac ie  systémy v Obci Čaklov v rozsahu: Kamerový 

m on ito rovac í systém a káblové prepojenie.

Projekčné podklady, predpisy, normy

- projektová dokum entác ia  pre stavebné povo len ie

- pôdorysné výkresy v e lektronickej fo rm e

- bezpečnostné  posúden ie  objektu

- konzultác ie  so zástupcam i užívateľa a investora

- podk lady výrobcu zar iaden í

Projektová dokum entác ia  je spracovaná v zmysle p latných STN a ostatných 

súvisiacich nor iem  a predpisov.

Norm y :

-STN EN 50131-1

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a t iesňové systémy Časť 1: 

Požiadavky na systém (rok vydania 2007)

-STN EN 50131-6

Pop lachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a t iesňové systémy. Časť 6: 

Napájacie zdroje (rok vydania 2008)

-STN P CLC/TS 50131-7

Pop lachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a t iesňové systémy. Časť 7:

Pokyny na používan ie  (rok vydania 2010)

-STN EN 50136-1-1

Pop lachové systémy. Pop lachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-1: 

Všeobecné pož iadavky na pop lachové prenosové systémy (rok vydania 2001)

-STN EN 50136 -1 -1 /A l

Pop lachové systémy. Pop lachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-1: 

Všeobecné pož iadavky na pop lachové prenosové systémy Zmena A1 

(rok vydania 2002)

-STN EN 50136-2-1

Poplachové systémy. Pop lachové prenosové systémy a zariadenia. Časť2-1: 

Všeobecné  pož iadavky na pop lachové prenosové zariaden ia (rok vydania 2001) 

-STN EN 50136-2-1/A1

Poplachové systémy. Pop lachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-1: 

Všeobecné pož iadavky na pop lachové prenosové zariaden ia Zmena A1 (rok vydania 

2002)

-STN EN 50132-1

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používan ie v bezpečnostných 

aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém 

-STN EN 50132-5



Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používan ie  v bezpečnostných 

aplikáciách. Časť 5: Obrazový prenos 

-STN EN 50133-1

Poplachové systémy. Systémy kontro ly  vstupov na používan ie v bezpečnostných 

aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém 

-STN EN 50133-2-1

Poplachové systémy. Systémy kontro ly  vstupov na používan ie v bezpečnostných 

aplikáciách. Časť 2-1: Všeobecné  požiadavky na súčasti 

-STN 33 2000-1

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1:

Základné princípy, stanovenia všeobecných charakterist ík, defin íc ie  

-STN 33 2000-4-41

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41:

Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom el. p rúdom  

-STN 33 2000-4-43

Elektrické inštalácie n ízkeho napätia. Časť 4-43:

Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom 

-STN 33 2000-5-51

El. inšta lácie budov. Časť 5: Výber a stavba e lektr ického zariaden ia.Kap.51:

Spo ločné pravidlá 

-STN 33 2000-5-52

El. inšta lácie budov. Časť 5: Výber a stavba e lektr ického zariadenia. Kap.52: Elektrické 

rozvody

-STN 33 2000-5-54

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba e lektr ického 

zariadenia. Uzem ňovac ie  sústavy a ochranné vod iče 

-STN 34 2300

Predpisy pre vnú torné  rozvody oznamovacích veden í 

-STN 34 3100

Bezpečnostné predpisy na obs luhu a prácu na elektrických inštaláciách 

-STN EN 60529 

Stupne ochrany  krytom 

-STN EN 61140

Ochrana pred zásahom e lektr ickým prúdom  Spo ločné hľadiská pre inštaláciu a 

zariadenia

Vyhlášky :

Vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich 

odbornej spôsobilost i

Bezpečnostné predpisy
Pri vykonávan í e lektro inšta lačných prác sa musia dodržiavať bezpečnostné  predpisy v 

zmysle STN 34 3100 ako aj ďalšie s touto  normou súvisiace. E lektromontážne práce 

môžu vykonávať len pracovn íc i odborne  spôsobil í v zmysle vyh lášky č. 508/2009 Z.z. 

Ochrana pred úrazom e lektr ickým prúdom  musí byť vykonaná podľa STN 33 2000-4- 

41.



Projekt rieši

- CCTV

- rozm iestnen ie  kamier, ich druh a počet

- d istr ibúcia a spracovan ie  v ideosignálu

- trasy káblových rozvodov systému CCTV

Napäťová sústava, ochrana a prostredie

Napäťová sústava: 1 N PE, 50Hz, 230 V str. - TN - S

Napäťové pásmo II.

Ochrana pred zásahom elektr ickým prúdom  :

Pri normálne j prevádzke: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI 

Pri poruche: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

Napäťová sústava: 12 VDC; 24 VAC

Napäťové pásmo I.

Ochrana pred zásahom elektr ickým prúdom  :

Pri normálne j prevádzke ako aj pri poruche : OCHRANA MALÝM NAPÄTÍM - SEILV 

Zaradenie podľa ohrozen ia : Zariadenie je zaradené v časti III. v skupine B

podľa pr ílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

B. KONCEPCIA RIEŠENIA PROJEKTU CCTV

1. Obecný kamerový systém

Predm etom  zákazky je vybudovan ie  obecného  kam erového  systému obce Čaklov. 

Požadujeme inštaláciu kam erového  systému s použit ím  IP kamier. Uchádzačom 

ponúkané ekv iva len tné produkty  musia spĺňať m in im á lne  kvalitatívne parametre 

požadované vere jným  obstarávateľom. Súčasťou dodávky tovaru sú montážne práce 

súvisiace s dodan ím  a montážou kamery na vybrané miesta, vybudovan ie  prípojky 

elektrickej energ ie  s napojen ím  kamery, prenos dát na centrá lny dispečing, 

konfigurácia 2 pracovných staníc, inžinierska činnosť, vybudovan ie  pracoviska 

ochrany, naprogramovan ie , spusten ie a otestovan ie  systému, zaškolenie obsluhy, 

záručný servis a bežná údržba počas záruky. Centrá lny  záznamový server ako aj 

m on ito rovac ie  stred isko je um iestnené na pr ízem í Obecného  úradu Čaklov 

a v budove ZŠ Čaklov. Návrh kamerového systému predstavuje 11 IP kam ier IP67 v 

kryte do vonkajš ieho prostred ia s vyhrievaním . Názov výrobcu je vždy len 

in fo rm atívny a je m ožné použiť ekvivalent.

2. Kamerové body

Vere jný obstarávate!'vybra l nasledovné kamerové body pre montáž k a m ie r :

1. A1 -  Zastávka autobusov

2. A2 -  Obecná po ly funkčná budova, fu tba lové  ihrisko

3. A3 -  Bytový dom, parkovisko pri kostole

4. A4 -  Areál ZŠ

5. A5 -  Dom smútku, parkovisko



3. Všeobecné podmienky na montáž kamerového bodu sú nasledovné

M on táž  kam erového  systému a revíziu môže vykonávať iba organizácia (pracovník) na 

to  oprávnená. Jednot l ivé  d iely kam erového  stanoviska musia byť v protikoróznej 

úprave a vykazovať vysokú odo lnosť voči poveternostným  podm ienkam . Systém musí 

byť vybavený ochranam i e lim inu júc im  vznik škody pôsoben ím  enorm ných hodnôt v 

napájacej sieti a lebo pôsobenia atmosférickej elektriky. Ku každej kamere bude 

dodaný exter ié rový box, v ktorej budú um iestnené min.: p rúdový chránič, prepäťové 

ochrany, napájač i zdroj pre kameru. Do daného boxu sa môžu vložiť aj zariadenie 

dodávateľa prenosovej trasy spolu s inšta lačnými kom ponen tm i nevyhnutným i na 

upevnen ie  a zapojen ie  kamier. M on tážna organizácia je povinná odovzdať užívateľovi 

ako súčasť zariaden ia správu o východiskovej odbornej skúške a poučiť osoby 

poverené obsluhou.

Súčasťou dodávky je kom ple tné  vybudovan ie  prenosovej siete dátového signálu s 

podporným i bodm i, ktorá prepojí obecný úrad a školu s kamerovým i bodmi 

navrhovaného riešenia.

Požiadavky na realizáciu:

- Dodávka a m ontáž po trebného  napájacieho a dátového  kábla

- Inžinierska a pro jektová činnosť

- Pri realizácií osaden ia kamery a napájania je nutné spo lupracovať s v lastníkom 

pozemkov a nehnuteľnosti

Súčasťou ponuky musí byť presný názov p roduktov  a pr iložené techn ické listy 

(datasheety) použitých zar iaden í pre overen ie  techn ických pa ram etrov  navrhovaného 

riešenia. V  rámci ponuky je po trebné  uviesť podm ienky  záručného a pozáručného 

servisu, špecif ikáciu a spôsob po nahlásenia chyby. Je nutné  uviesť te le fon ický 

kontakt na dostupného  serv isného techn ika (servisného strediska) 24 hod./deň. Na 

sp lnenie podm ienky  sa nepovažuje záznamník.

4. Káblový rozvod:

UTP4PC5e 

FO 8x9/125 

CYSY a CYKYz 2x1,5 

CYKY 3x1,5 

UTP4PC5e

- rozvod videosignálu od jednotlivých kam ier

- prepojen ie  jednotlivých bodov so záznamn íkom  - OÚ

- napájanie kamier

- napájanie boxov

- prepojen ie  bodov so záznamníkom  - Základná škola

Káblové rozvody budú u ložené skryto v e lektro inšta lačných lištách poprípade vedené 

vzduchom na podperných  bodoch pri veden í obecného  rozhlasu. M edz i jednotlivým i 

objektm i bude vedený  sam onosný  optický kábel.

5. Záručné podmienky

Záručná doba na dodané  d ie lo začína plynúť odo dňa prebratia diela verejným 

obstarávateľom. Záručná doba kamery -  min. 24 mesiacov

6. Odovzdanie systému a dokumentácia

Celý systém musí byť pri prebratý funkčný a odskúšaný za p r ítom nost i oprávnených 

osôb vere jného obstarávateľa.

Súčasťou prebera júceho pro toko lu  bude :



- Vykonávac í projekt

- Správa o východ iskovej revízii

7. Servisná kontrola kamier počas záručnej doby

Ide o servisnú kontro lu  kamery v záručnej dobe s te s tom  funkčnosti a vyčistenia.

Pri danej č innosti budú vykonané m in imálne t ie to  č in n o s t i :

-v izuá lna  kontro la kamery

- vyč istenie kam erového  krytu kamery zvonku aj zvnútra

- kontro la nastaven ia kamery na nastavené scény

- kontro la prepäťových ochrán kamery - v ideosignál, napájacie napätie

- funkčný test kom ple tu

C. POKYNY K MONTÁŽI

Inštalácia musí odpovedať ustanoveniam STN EN 50 131-7 čl. 9, normám im 

súvisiacim, m ontážnym  predp isom  výrobcu riadiacich a indikačných zariaden í a 

ďalších prvkov. Kamery je po trebné um iestn iť v dostatočnej výške -  podľa možnosti 

do najvyššieho bodu. Vonkajš ie  kamery na budovách budú um ies tnené pod strechou 

objektu.

D. VPLYV STAVBY NA OKOLIE, ODPADY 

Vplyv stavby na okolie.

Realizácia s laboprúdove j inštalácie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné 

prostredie, nebude  zdro jom  znečistenia pôdy, vody  ani ovzdušia. Nedôjde k 

ohrozen iu fauny ani flóry. Realizáciou vznikne hospodársky odpad iba v m in imálnom  

rozsahu a množstve. Vzn iknuté  odpady je po trebné  zhromažďovať, ukladať a 

skladovať vo vhodných pr iestoroch a nádobách do doby ich uloženia na regulovanú 

skládku. Roztr iedený odpad sa v rámci celej stavby p rostredn íc tvom  organizácie, 

zaoberajúcou sa l ikv idovaním  odpadu odvezie na skládku odpadu. Pri manipulácii s 

odpadm i je po trebné  dodržiavať všetky p latné legislatívne predpisy pre manipuláciu a 

nakladanie s odpadm i.

Vyhodnotenie rizík BOZP v zmysle zákona 154/2013 Z.z.

Projekt m in imalizu je  riziká úrazu up latnen ím  požiadaviek stanovených v právnych 

predpisoch a súbore nor iem  STN, na ktoré sú odvo lávky v te jto  dokumentácii. Ich 

dodržan ím  bude zabezpečená ochrana osôb pred úrazom a majetku pred 

poškoden ím .

E. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Na zar iaden í pred uveden ím  do prevádzky je po trebné  vykonať východ iskovú revíziu - 

STN 33 2000- 1 ( prvú odbornú  prehliadku a skúšku - Vyhl. 508/2009 ) v zmysle 

platných nor iem  : STN 33 1500, STN 33 2000-6-61. Podľa STN EN 50 131-7 čl.10 sa 

musí zariaden ie CCTV pred uvedením  do trvalej prevádzky podrob iť funkčným 

skúškam a skúšobnej prevádzke. Po ukončení skúšobnej prevádzky sa musí 

vyhodnotiť  výskyt porúch a fa lošných stavov. Skúšobná prevádzka je súčasťou 

dodávky zariadenia.



F. ORGANIZAČNÉ OPATRENIA

Pracovníci, vykonávajúc i odborné  preh liadky a skúšky musia mať k tejto činnosti 

potrebnú kvalif ikáciu - Vyhl. 508/2009 Z.z. a montážna organizácia musí urobiť 

inštruktáž osôb poverených obs luhou pri uvádzan í systému do trvalej prevádzky. 

Osoby poverené obs luhou musia byť v zmysle STN IEC 611 40 čl. 3.31 Poučená osoba.

G. ZÁVER

Pri montážnych prácach je potrebné dodržať p latné STN 34 2300, STN IEC 61140, STN 

33 2010; STN 33 2000-1; STN 33 2000-3; STN 33 2000-4.41; STN 33 2000-5.54; STN 33 

0110 a nimi súvis iace ako aj s tavebné a bezpečnostné  predpisy. Zariadenie elektrickej 

zabezpečovacej signalizácie bude naprogram ované atestovaným  techn ikom  

dodávateľskej f irm y podľa te jto  projektovej dokum entác ie  a pož iadaviek užívateľa.

Pri stavebných a rekonštrukčných prácach (stavebné úpravy, maľovanie, sťahovanie a 

pod.) je po trebné  upozorn iť dodávateľa systému CCTV a dbať aby nedošlo k 

poškoden iu a znečisteniu kamier.

Všetky pr ípadné zm eny te jto  dokum entác ie  je potrebné vopred prekonzu ltovať s 

pro jektantom.

Dátum: Vypracoval:
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Kamerový systém tvorí zostava vonkajších stacionárnych IP 3MPx a 2MPx kamier v kompaktných 

krytoch s IR prísvitom. Kamery sú umiestnené na obecných budovách, alebo na stĺpoch VO. 

Napájanie týchto kamier je zabezpečené priamo z týchto budov, alebo z rozvádzačov VO. Záznamové 

zariadenia NVR sú umiestnené v datovom rozvádzači na obecnom úrade a v budove materskej školy. 

Prenosová sústava videosignálov je vybudovaná prostredníctvom metalicko/optickej LAN siete 

a bezdrôtovej siete v pásme 5,8GHz 

Popis komponentov: 

Kamery: 

2MPx                                5ks                                 

Exteriérová kompaktná 2MPx Full HD kamera , 1/2.8" 2,4MP CMOS, Hlavný stream: 1080P@25fps, 

3Megapixel HD objektív 2,8-12mm, IRC, WDR, IP66, ￠5X42PCS IR LEDdosvit 40m, DC12V a PoE, IP66, 

Preslučkovaná kabeláž cez konzolu. 

 

3MPX                               6ks                                  

Exteriérová kompaktná 3MPx Full HD kamera s IR , 3Megapixel objektív 2,8-12mm, stream 

2048x1536/25fps, sub stream 704x576/25fps,, IRC, WDR, ￠5X42PCS IR LEDdosvit 40m, DC12V/PoE, 

IP66, Preslučkovaná kabeláž cez konzolu. 

Záznamové zariadenie: 

8 kanálové NVR             2ks                                    

8 kanálový NVR rekordér pre IP kamery, H.264 kompresia, záznam z IP kamier 8x1080p (1920x1080), 

prehrávanie 1x1080p, Sieťové pripojenie. VGA a HDMI výstup. Záloha cez USB. Možnosť pripojenia 

2*SATA HDD 3,5" do kapacity 3TB . Zabudovaný OS, Slovenské a České menu. DSP, hardwarové 

dekódovanie, podporuje ONVIF štandard a CLOUD službu. Zabezpečenie heslom, rýchle vyhľadávanie 

podľa dátumu a času.. Napájanie 12V/4A. Centralizovaný software CMS. 

 

 

 

 


