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1. Úvod 

 

1.1. Účel 

 

Posúdenie súčasného stavu zabezpečenia objektu Zberné stredisko 6 (ďalej len 

„ZS6“), a návrh bezpečnostných opatrení (koncepcia integrovaného bezpečnostného 

systému), podrobný technický popis navrhovaných riešení spolu s princípom činnosti, 

potrebnými kapacitami na vybudovanie prenosovej infraštruktúry a vypracovanie 

cenovej ponuky na realizáciu, projektovú dokumentáciu a servis zariadení. 

 

1.2. Všeobecný popis 

Bezpečnostné posúdenie a zabezpečenie ZS6, návrh koncepcie zabezpečenia 

strediska a vypracovanie cenovej ponuky na kompletnú realizáciu navrhovaných 

bezpečnostných opatrení vrátane projektovej dokumentácie (realizačného projektu 

a projektu). 

 

1.3. Základné údaje 

 

1.3.1. Názov stavby :  

Zberné stredisko 6 - Malacky 

       

1.3.2. Miesto stavby:  

Zberné stredisko 6 - Malacky 

  

1.3.3. Dôvod stavby:  

3.4 legislatíva, ochrana ŽP, bezpečnosť - ostatné 

  

 

2. Technické riešenie 

 

2.1. Technické parametre súčasné 

Zabezpečenie strediska je v súčasnosti realizované z časti železným rámovým  

oplotením a časť tvorí tvárnicová stena, tieto sa navzájom striedajú. Na stredisku sa 

nachádza analógový kamerový systém, pozostávajúci zo 4 kamier inštalovaných na 

perimetri strediska.  

 

 

2.2.  Požadované parametre 

Zabezpečenie strediska bude rozdelené na 2 etapy.  

 

1. Etapa 

I. Kamerový systém 

II. Vstupový systém zadná bránka  

III. Sieťová infraštruktúra 

IV. Dohľadové pracovisko vo velíne 
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V. Integrácia systémov do nadstavbového systému Secure Building Inteligence 

(ďalej len SBI) 

VI. Demontáž súčasného kamerového systému 

 

2. Etapa 

I. Systém kontroly vstupu – Hlavný vstup 

II. Perimetrická ochrana oplotenia 

III. Systém upozornenia narušiteľa 

IV. Integrácia PZTS v budove skladu, videovrátnik, ovládanie brány 

V. Integrácia systémov do nadstavbového systému SBI 

VI. Demontáž perimetrického systému 

 

 

2.2.1. 1. ETAPA 
 

I. Požadované funkcie a parametre kamerového systému 

 

 Zhrávanie záznamov bude uskutočnené na videoserver s kapacitou na zhrávanie 

obrazu pre všetky kamery v plnej kvalite po dobu min. 15 dní a s rezervou 20% 

z celkovej kapacity diskov, s RAID5, vhodné komunikačné rozhranie, s OS MS 

Windows server, poskytnutá záruka 5 rokov, servisná podpora 8X5XNBD. počas 

5 rokov, 

 videoserver bude umiestnený do uzamykateľného dátového rozvádzača 

s ventiláciou, označeného ako RS EZS. Umiestnenie rozvádzača bude upresnené 

v projektovej dokumentácii, v rozvádzači bude umiestnená osvetľovacia jednotka 

a magnetický kontakt na ochranu dverí rozvádzača, 

 Plánovaný stĺp podľa schémy návrhu (viď. obr.1) je súčasťou dodávky. Minimálna 

výška stĺpu je 10 m od roviny terénu. Stĺp musí zabezpečovať dostatočnú stabilitu 

kamery pri optickom zoome tak, aby sa obraz netriasol, 

 hlavný vstup – brána/bránka a bránka pri velíne budú snímané statickou kamerou, 

 kamery budú umiestnené na  pôvodne osvetľovacie stožiare S1, S2, S3, S4 a na 

novobudovanom stĺpe S5. Statická kamera pre hlavnú bránu bude umiestnená na 

stĺpe osvetlenia oproti vrátnici a statická kamera pre zadnú bránku bude 

inštalovaná na budovu velína. 

 Pri kamere S4 je potrebné počítať s inštaláciou na predĺženú konzolu cca 1000 

mm od stĺpu,  inštalácia na základe reálneho obrazu,  

 rozvodné skrine pre kamery musia mať min. krytie IP 54 a výrobný štítok 

z trvanlivého materiálu, osadený zvonku a zvnútra rozvádzača (nálepka 

nepostačuje). RS musia byť uzamykateľné a mať magnetický kontakt na ochranu 

dvierok rozvádzača. Označenie bude RS CCTV+ poradové číslo rozvodnej skrine 

(napr. RS CCTV 1), 
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 otočná („PTZ“) kamera musí zabezpečovať min. rozlíšenie 1920*1080P Full HD, 

fps 25/full resolution, MJPEG, 36 x zoom, funkcie BLC, WDR, redukciu šumu, 

detekciu pohybu, stabilizáciu obrazu, IP 66, napájanie (High) PoE,  

 minimálne rozlíšenie pevných statických kamier 4 Mpx, min. fps 25/full HD 

resolution, MJEPG, BLC,WDR, redukcia šumu, detekcia pohybu, IP 66, napájanie 

PoE, 

 pre každú kameru musí byť v projektovej dokumentácií uvedená presná výkonová 

bilancia.  

 

II. Vstupový systém zadná bránka  

 Na bránku bude inštalovaný panikový zámok Locinox LPKQ-PUSH – z vonkajšej 

strany bude guľa a na priľahlý stĺpik elektrický doraz Locinox SE od Locinoxu, 

jazýček zámku musí byť chránený pred otvorením rukou alebo nástrojom. 

 Bránka bude vybavená samozatváračom dverí. 

 Bránka a časť oplotenia bude oplechovaná tak, aby nebolo možné otvoriť panikový 

uzáver z vonkajšej strany oplotenia rukou alebo nástrojom (drôt, palica...). 

 Bránka bude ovládaná pomocou čítačiek kariet (aj v nadstavbovom systéme) na 

vstupe aj odchode. 

 Kompatibilita so zamestnaneckými preukazmi prevádzkovateľa (HID ISO Proxy II 

Card ISO 7810 37bit, 125 KHz) a väčšinou kariet dostupných na trhu (Wiegand 

formát).  

 Vstupno/výstupné čítačky budú zapojené do riadiaceho modulu HUB Pro, čítačky 

musia byť nastaviteľné ako samostatné terminály s prístupovými oprávneniami pre 

každú čítačku osobitne. Minimálna kapacita modulu HUB Pro je 2000 

používateľov. Systém kontroly vstupu (nastavovanie prístupových oprávnení) musí 

byť online. 

 Vstupno-výstupné čítačky musia byť vyhotovené v krytí min. IP 65. 

 Bránka bude mať riešenú signalizáciu otvorenia dverí v nadstavbovom systéme. 

 Napájacie káble musia byť vedené vo vnútri stĺpov oplotenia. Trasu káblových 

vedení určí realizačný projekt. 

 

III. Koncepčné požiadavky na sieťovú infraštruktúru 

 

 komunikáciu v rámci strediska je potrebné zabezpečiť, vybudovaním optickej siete 

kruhovej topológie LAN RING (napájacie zdroje, switche, prevodníky, prepäťové 

ochrany...),  

 vybudovanie kruhovej optickej siete (single mode) 12 vlákno, všetky vlákna 

vyzvárané,   

 metalická/optická kabeláž - Ethernet min. 100Mbps, min. cat.5e, vo vonkajšom 

prostredí použiť kabeláž vhodnú do vonkajšieho prostredia, 

 prepínač/router kamerovej siete: manažovateľný (SNMP), akceptované značky 

CISCO, METEL, 

 Schopnosť sieťových komponentov komunikovať SNMP protokolom minimálne vo 

verzii 2c, 

 prepoj do siete Nafta: trunk min. 1Gb, schopnosť agregácie viacerých portov 

(Etherchannel), 
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 Switch ktorým sa systém bude pripájať do siete NAFTA musí byť značky CISCO 

z rady Catalyst, veľkosť jeho pamäte min. 8000 MAC adries, SNMP protokol verzie 

min. 2c a vyššej. 

 Dodávateľ musí zabezpečiť aj prepojenie do siete NAFTA. 

 Sieťová infraštruktúra musí spĺňať požiadavky aktuálne platných zákonov a STN. 

 Súčasťou projektovej dokumentácie musia byť záväzné nároky na prenosové 

kapacity pre jednotlivé systémy (kamery, servery ...). 

 

IV. Dohľadové pracovisko vo velíne 

 

Monitorovanie a ovládanie IBS bude zabezpečené prostredníctvom PC s 

joystikom, monitorom s uhlopriečkou min. 24 palcov a televízorom Full HD 

s uhlopriečkou min. 55 palcov, ktoré sú súčasťou dodávky zhotoviteľa. PC musí 

mať všetky potrebné programy, licencie a ovládače. Projekt musí riešiť inštaláciu 

zariadení vo velíne z pohľadu organizácie práce. 

 

V. Požadované funkcie a parametre nadstavbového systému 

 Integrácia všetkých HW prvkov do aplikácie SBI, 

 Zaintegrovanie IBS ZS6 ako slave do master servera NAFTA a.s.,  

 Záloha aplikácie SBI RAID 1, 

 Vizualizácia všetkých HW prvkov do aplikácie SBI podľa požiadaviek 

objednávateľa, 

 Hotline helpdesk podpora 24/7 zhotoviteľa. 

 

VI. Demontáž súčasného kamerového systému 

 

Zhotoviteľ po zrealizovaní výstavby nového kamerového systému, zdemontuje 

celý súčasne používaný kamerový systém vrátane korektného ukončenia kabeláže 

a likvidácie demontovaných zariadení.  
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2.2.2. 2. ETAPA 
 

I. Požadované funkcie a parametre systému kontroly vstupu – Hlavný vstup 

 

 Systém kontroly vstupu bude inštalovaný na hlavný vstup -  bránu a bránku. 

 Na bránku bude inštalovaný nový zámok od Locinoxu s guľou na obidvoch 

stranách a el. doraz Locinox SE, jazýček zámku musí byť chránený pred otvorením 

rukou alebo nástrojom, bránka bude vybavená samozatváračom dverí. 

 Pri bráne budú inštalované stĺpiky s čítačkami kariet a audiovrátnikom, tak aby bol 

pohyb cez bránu zabezpečený bez nutnosti vystúpenia z vozidla. 

 Kompatibilita so zamestnaneckými preukazmi prevádzkovateľa (HID ISO Proxy II 

Card ISO 7810 37bit) a väčšinou kariet dostupných na trhu (Wiegand formát). 

 Súčasťou dodávky bude 50 Ks nových kariet podľa špecifikácie vyššie, s potlačou 

podľa požiadavky objednávateľa.  

 Vstupno/výstupné čítačky budú zapojené do riadiaceho modulu HUB Pro tak, aby 

boli čítačky nastaviteľné ako samostatné terminály s prístupovými oprávneniami 

pre každú čítačku osobitne. Minimálna kapacita modulu HUB Pro je 2000 

používateľov. Systém kontroly vstupu musí byť online. 

 Vstupno-výstupné čítačky musia byť vyhotovené v krytí min. IP 65. 

 Napájacie káble musia byť vedené vo vnútri stĺpov oplotenia. Ak nie je možné viesť 

káble vo vnútri stĺpika, kabeláž musí byť uložená do pancierovej ochrannej trubky 

(chráničky). Trasu káblových vedení určí realizačný projekt. 

 Všetky brány, bránky, únikové východy musia byť zabezpečené detektorom 

otvorenia dverí, prípadná kabeláž k magnetu/detektoru musí byť uložená 

v ochrannej trubke príp. chráničke s mechanickou odolnosťou pred 

opotrebovaním. Otvorenie/zatvorenie bude signalizované v nadstavbovom 

systéme SBI. 

 Manažment prístupových práv prostredníctvom nadstavbového systému musí byť 

zabezpečený tak, aby prístupové oprávnenia boli nastaviteľné v rozsahu - prístup 

na terminál, prístup od - do, prístup do, prístup podľa času, prístup podľa skupín.  

 

II. Požadované funkcie a parametre systému perimetrickej ochrany oplotenia 

 

 Na perimetrickú ochranu strediska bude použitý adresný perimetrický systém, 

konkrétne riešenie navrhne zhotoviteľ. 

 Monitorovanie celého obvodu strediska tak, aby v prípade pokusu o prelezenie, 

prestrihnutie, podlezenie oplotenia, brán, bránok, panikových bránok perimetrický 

detekčný systém spustil poplach a dané miesto poplachu bolo automaticky 

zobrazené a priblížené 2 PTZ kamerami (ak je to možné). Čas natočenia 

a priblíženia kamery nesmie presiahnuť 5 sekúnd od času vyhlásenia poplachu. 

 Perimetrický detekčný systém bude zaintegrovaný do nadstavbového systému 

SBI. 

 

III. Požadované funkcie a parametre systému upozornenie narušiteľa 

 

 Na stĺpoch S1, S2, S4 a S5 budú inštalované reproduktory s dostatočným 

výkonom pre pokrytie perimetra strediska (príloha 1),  
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 systém musí umožňovať reprodukciu hovoreného slova aj prednastavených 

hlášok podľa potreby operátora,  

 ovládanie bude riešené v nadstavbovom bezpečnostnom systéme SBI, hovorené 

slovo bude prenášané z bezpečnostného dispečingu spoločnosti NAFTA a.s. 

 

IV. Integrácia súčasných prvkov  

 

Videovrátnik 

Pripojenie do novovybudovanej siete v rámci projektu.  

PZTS 

Zaintegrovanie súčasného poplachového systému do aplikácie SBI, vrátane ovládania 

a vizualizácie.  

 

Hlavná brána 

Dvojkrídlová hlavná brána je v súčasnosti ovládaná diaľkovo z velína prostredníctvom 

videovrátnika, ovládanie je potrebné zabezpečiť prostredníctvom prístupových kariet  

a diaľkovo prostredníctvom nadstavbového systému. 

 

V. Demontáž perimetrického systému 

 

V rámci projektu zhotoviteľ po výstavbe nového perimetrického systému demontuje 

a zlikviduje súčasne využívaný perimetrický systém.  

Požadované funkcie a parametre nadstavbového systému 

 Integrácia všetkých HW prvkov do aplikácie SBI, 

 Zaintegrovanie IBS ZS6 ako slave do master servera NAFTA a.s.,  

 Záloha aplikácie SBI RAID 1, 

 Vizualizácia všetkých HW prvkov do aplikácie SBI podľa požiadaviek objednávateľa, 

 Hotline helpdesk podpora 24/7 zhotoviteľa. 

 

2.3. Požiadavky na zapojenie energií a ich spotreba 

Zhotoviteľ definuje potrebný príkon pre inštaláciu a chod zariadení. Je potrebné 

uviesť príkon/výkon jednotlivých inštalovaných zariadení. Rozvádzač RS EZS bude 

napájaný zo samostatného ističa z rozvádzača – určí projekt. Podľa príkonu určeného 

zhotoviteľom bude určená rezerva alebo požiadavka na inštaláciu nového ističa 

s potrebnými parametrami. Zálohovanie celého systému IBS je požadované 

v rozsahu min. 1 hodiny, vrátane zálohy otvorenia brány pri stlačení TOTAL STOP. 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s aktuálne platnými 

zákonmi a STN pre dotknuté zariadenia, následne zaslaná na pripomienkovanie 

objednávateľovi. 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj vyhlásenie o zodpovednosti projektanta 

(napr. STN 33 2000-6:2018) 

 

2.4. Požiadavky na riadiaci systém (RS) 

Pri stlačení TOTAL STOP a TOTAL STOP ELEKTRO tlačidla sa automaticky otvorí 

hlavná dvojkrídlová brána a ostane trvalo otvorená, rovnako ostane otvorený el. 
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zámok na malej bránke hlavného vstupu. Popis potrebných signálov bude popísaný 

v projektovej dokumentácii. 

Výstupný signál o spustení sekvencie TOTAL STOP bude z BRS a môže byť aktívny 
(24VDC) alebo pasívny NC kontakt cez relé. 

Signál TOTAL STOP ELEKTRO zapojený mimo riadiaceho systému. 

Realizácia v rámci II etapy. 

 

2.5. Ovládanie a obsluha 

Spôsob prenosu, dátovú náročnosť, resp. potrebnú kapacitu infraštruktúry  na prenos  

a technickú špecifikáciu zariadení slúžiacich pre prenos údajov z IBS je nutné 

podrobne rozpísať a definovať pre stanovenie potrebných prenosových kapacít, 

a zaslať na posúdenie odboru AICT. Dodávateľ navrhne presnú topológiu siete spolu 

so špecifikáciou zariadení a návodmi na ich používanie.  

 

Kompletné ovládanie integrovaného bezpečnostného systému vrátane 

sledovania a ovládania kamier musí byť zabezpečené z ktoréhokoľvek bodu 

v rámci siete NAFTA a.s. 

 

 

2.6. Požadovaná životnosť (predpokladaná životnosť) 

8 rokov 

 

2.7. Možnosti budúceho rozšírenia 

IBS ZS6 musí byť rozšíriteľný o prípadné ďalšie prvky zabezpečovacieho systému 

ako napr. dodatočné pripojenie ďalších kamier. 

 

2.8. Technické odporúčania 

 

 všetka kabeláž musí byť uložená v chráničkách,  okrem kabeláže uloženej v káblových 

žľaboch pričom je potrebné rozlišovať silnoprúdové a slaboprúdové žľaby, 

 chráničky mimo  výkop musia byť označené nápisom IBS, 

 kabeláž počítačovej siete optika/metalika musí mať meracie protokoly, ktoré budú 

súčasťou preberacieho protokolu, protokoly požadujeme aj v elektronickej podobe,  

 Všetky navrhované zariadenia musia mať vyriešenú ochranu proti účinkom 

atmosférickej a statickej  elektriny tak aby neohrozovali jestvujúce zariadenia NAFTA 

a. s., 

 všetky ovládacie prvky IBS musia byť uložené v uzamykateľnom rozvádzači 

zariadenia UPS musia komunikovať SNMP protokolom minimálne 2c. 
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3. Minimálny rozsah skúšok z pohľadu projektového tímu 

 

Typ skúšky Áno/Nie Podmienky realizácie 

Skúšky kvality na stavenisku ☒  

Individuálna ☒  

Funkčná ☒  

Komplexná ☒  

Garantovaných parametrov ☒  

 

4. Požiadavky na pozemky 

Stavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa / investora.  

5. Požiadavky na dokumentáciu 
 

Požadovaná dokumentácia/služba Áno/Nie Poznámka 

Útvar 

zodpovedný 

za úpravu 

Realizačný projekt ☒   

Projekt skutočného vyhotovenia ☒   

Príručka operátora/aktualizácia ☒   

Projekt skúšok zariadenia 

(funkčné/komplexné/tlakové) 
☒   

Špecifikácia mat. s DDL ☒   

 

6. Požiadavky aplikovaných zákonov, vyhlášok, noriem, štandardov a pod. 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s aktuálne platnými zákonmi 

a STN. 

7. Ekonomické hodnotenie 

Ako súčasť predkladanej ponuky bude aj záväzný rozpis požadovaného preventívneho 

servisu vrátane cenového návrhu na obdobie 5 a 10 rokov.  
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Zjednodušená schéma a ďalšie podklady pre spracovanie PD (zoznam príloh) 

 
Obrázok 1: Pôdorys objektu ZS6 
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8. Použité skratky a štandardy a jednotky 

ABnet Prevádzková sieť 

AI Analog Input,  Analógový vstup 

AO Analog Output, Analógový výstup 

ATEX  Atmosphéres Explosibles, výbušné prostredie (smernica 94/9/EC) 

BNV  Bez nebezpečenstva výbuchu 

BRS Bezpečnostný riadiaci systém 

BU Bezpečnostný Uzáver 

CAG Centrálny areál Gajary 

CS (CA) Centrálna Stanica Plavecký Štvrtok (alebo tiež CA PZZP) 

DC Direct current (Jednosmerný prúd) 

DCS Distributed Control System (Distribuovaný riadiaci systém) 

DI Digital Input (Digitálny vstup) 

DDL Dlhá dodacia lehota 

DMV  Dolná medza výbušnosti 

DO Digital Output (Digitálny výstup) 

EB 
EIA 

Energoblok 
Environmental Impact Assessment, posudzovanie vplyvov na životne prostredie 

EPS Elektrická požiarna signalizácia 

ESD Emergency Shutdown (Systém havarijného vypnutia cez Bezpečnostný systém) 

ESDnet Technologická sieť pre ESD systémy 

GK Guľový kohút 

HP Havarijný panel 

IPKZ Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

LBS Line Break System (systém na uzatvorenie od náhleho poklesu tlaku) 

MaR Meranie a Regulácia 

MeOH Metanol 

N/A Not Aplicable - nepožaduje sa 

NC Normal close, normálne zatvorený 

OZZK Osobitný zásah do zemskej kôry 

PBV Povrchový bezpečnostný ventil 

PDS Plynovo-detekčný systém 

PLC Programmable Logic Controller (programovateľný automat) 

PLCnet Technologická sieť pre PLC systémy 

PPBV Podpovrchový bezpečnostný ventil 

PTB Prevádzkovo technická budova 

RS Riadiaci systém 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (Systém pre operátorské riadenie a zber údajov) 

SCADAnet Technologická sieť pre SCADA úroveň 

SCS Station Control System (Prevádzkový riadiaci systém) 

SIL  Safety Integrity Level (úroveň integrity bezpečnosti technického systému) 

TD Technický dispečing 

TKx Turbokompresor (x) 

UPS Uninterruptible power source (Neprerušiteľný zdroj napájania) 

ZP Zemný plyn 

ZPS Zberné plynové stredisko 

ZSx Zberné Stredisko (x) 

 

 


