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ZMLUVA O DIELO  

NA DODÁVKU NÁRODNEJ TELEPREZENTAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE  

PODPORU VÝSKUMU, VÝVOJA A TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ   

(ďalej len „ Zmluva“) 

uzatvorená  

  

v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

  

(ďalej len „Zmluva“)  

  

  

Objednávateľ :  

 

Obchodné meno:  Centrum vedecko-technických informácií SR                

Sídlo:     Lamačská 8/A, 812 23 Bratislava                                 

registrácia:  Príspevková organizácia zriadená MŠVVaŠ                   

v zastúpení:   Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

 

 

Osoby oprávnené vo    

veciach technických:           Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

Osoby oprávnené vo   

veciach zmluvných:  Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

IČO:     151882 

IČ DPH:   SK2020798395 

DIČ:     2020798395 

Bankové spojenie:  Štátna pokladňa 

Číslo účtu:   7000064743/8180        

IBAN:   SK05 8180 0000 0070 0008 4743 

SWIFT:   SPSRSKBA 

 

 (ďalej len „Objednávateľ“)  

 

  a   
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Zhotoviteľ :  

     

Obchodné meno:  Barclet, a.s.      

Sídlo:     Italská 2561/47 

registrácia:  zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel B,     

vložka číslo 17454    

v zastúpení:   Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká 

 

Osoby oprávnené vo    

veciach technických: Jaroslav Ráb 

Osoby oprávnené vo   

veciach zmluvných:  Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká 

IČO:     278 23 717 

IČ DPH:   CZ27823717 

DIČ:     CZ27823717 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IBAN:    

SWIFT:    

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo  

„Zmluvná strana“)  
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1 PREAMBULA  

    

1.1. Objednávateľ má zámer vytvoriť Národnú teleprezentačnú infraštruktúru pre podporu výskumu, 

vývoja a transferu technológií. Cieľom projektu je vybudovanie moderného informačno-

komunikačno-kolaboračného prostredia v Slovenskej republike, ako súčasti modernej platformy 

(infraštruktúry) pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií, ktorá bude centrálne riadená 

a bude umožňovať efektívnu komunikáciu na báze vysokokvalitnej video-konferencie, zdieľanie 

informácií a poskytovanie organizačnoadministratívnej podpory riešených výskumno-vývojových 

projektov, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.  

1.2. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní a 

implementácii (inštalácii a oživení) predmetu Zmluvy v zmysle čl. 3. tejto Zmluvy.  

1.3. Objednávateľ za týmto účelom zrealizoval verejné obstarávanie s názvom predmetu zákazky 

“Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií“  

(ďalej len „Súťaž“), v ktorom Zhotoviteľ predložil ponuku a bol vyhodnotený ako úspešný 

uchádzač v zrealizovanom verejnom obstarávaní. Zmluvné strany preto uzatvárajú túto Zmluvu.   

1.4. S výnimkou prípadov, kedy to kontext Zmluvy nepochybne vyžaduje inak, sa Zmluva vykladá 

nasledovne:  

1.4.1 akýkoľvek odkaz na články, body alebo prílohy je odkazom na články, body, prílohy tejto 

Zmluvy;  

1.4.2 nadpisy uvedené v Zmluve slúžia výlučne na uľahčenie orientácie v texte Zmluvy a 

nemajú význam pre interpretáciu a výklad Zmluvy.  

  

2. DEFINÍCIA POJMOV  

  

2.1 Na účely tejto Zmluvy sa rozumie:  

2.1.1 „Projekt“ – zhotovenie diela, zahŕňajúceho komplexnú dodávku tovarov a služieb 

Zhotoviteľa v súlade s čl. 3 a s Prílohou č. 1  tejto Zmluvy za účelom vytvorenia, 

implementovania, a nasadenia predmetu tejto Zmluvy.  

2.1.2 „Aktivita“ je ktorákoľvek činnosť, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1  tejto Zmluvy.   

2.1.3 „Oprávnená strana“ je Zmluvná strana, ktorej práva boli dotknuté druhou Zmluvnou 

stranou tým, že si ich táto strana neplnila alebo porušila svoje povinnosti.  

2.1.4 „Povinná strana“ je Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy 

a je povinná nahradiť v dôsledku porušenia svojej povinnosti oprávnenej strane Zmluvnú 

pokutu, úrok z omeškania, náhradu škody alebo iné plnenia.  

2.1.5 „Prijímateľ“  je osoba, kde sa uskutočňuje odovzdanie a prevzatie Projektu alebo jeho 

časti.   

2.1.6 „Hardvérový produkt“ (v skrátenom tvare „HW produkt“ alebo „HW“) znamená hotový 

výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera 

alebo iného technického zariadenia (napr. kamery, a pod.)  

2.1.7 „Softvérový produkt tretej strany“ v skrátenom tvare „SW produkt“ alebo „SW“) je 

softvér osobitne nevytvorený na účely či pre potreby Projektu, bežne dostupný na trhu, pri 
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ktorom nositeľ autorských majetkových práv alebo distribučných práv k takémuto softvéru 

stanovuje licenčné podmienky nezávisle od Zhotoviteľa.   

2.1.8 „Inštalácia“ Projektu na účely tejto Zmluvy je inštalácia všetkých uzlov a zároveň jeho 

sfunkčnenie tak, aby systém spĺňal špecifikácie a požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 

Zmluvy.  

2.1.9 „Nasadenie“ znamená uvedenie HW a SW do prevádzky.  

2.1.10 „Funkčný prototyp“ je vybraná pilotná inštalácia, kde bude predvedená funkčnosť a 

riešenie Projektu v termíne do dvoch týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.   

  

3. PREDMET ZMLUVY  

  

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi Projekt a záväzok 

Objednávateľa riadne dodaný Projekt prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú Zmluvnú 

cenu Projekt musí byť dodaný v súlade s požiadavkami Objednávateľa podľa špecifikácie v Prílohe 

č.1 tejto Zmluvy.  

3.2 Zmluvné strany sú si vedomé, že realizácia Projektu si vyžaduje osobitné odborné vlastnosti. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že odbornými vlastnosťami potrebnými na realizáciu Projektu disponuje, čo 

potvrdzuje zoznamom špecialistov v Prílohe č. 5     tejto Zmluvy. Uvedení špecialisti budú k 

dispozícii počas celej doby realizácie Projektu.   

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi funkčný Projekt v súlade s jeho špecifikáciou 

podľa tejto Zmluvy a Prílohy č. 1    tejto Zmluvy.  

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť dokument s názvom Podrobná funkčná špecifikácia Projektu, 

ktorý bude súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 a ktorý po jeho schválení Objednávateľom bude 

podkladom pre vykonanie Projektu.  

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a 

v kvalite dohodnutej v tejto Zmluve a v termínoch uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.  

  

4. TERMÍN A MIESTO PLNENIA  

   

4.1 Miestom dodávky HW a SW, ako aj súvisiacich služieb budú miesta inštalácie uvedené v Prílohe č. 

1 tejto Zmluvy.   

4.2 Objednávateľ vyhlasuje a Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Objednávateľ poskytuje 

Zhotoviteľovi k dispozícii nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri sprístupnení miest inštalácií, 

nevyhnutné vybavenie potrebné pre inštalácie, prístup ku konektivite, ako aj potrebnú súčinnosť pri 

konfigurácii sieťovej infraštruktúry pre vzájomné prepojenie miest inštalácie.  

4.3 Zhotoviteľ bude sprístupňovať jednotlivé miesta inštalácie Projektu v súlade s harmonogramom, 

ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy.   
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5. DODÁVKA PROJEKTU   

  

5.1 Zhotoviteľ je povinný v dobe stanovenej Časovým harmonogramom a za podmienok ustanovených 

v tejto Zmluve zabezpečiť dodávku Projektu.  

5.2 Rozsah dodávky HW a SW komponentov, ktoré sú súčasťou Projektu, ako aj podmienky ich 

nasadenia sú uvedené a bližšie spresnené v schválenej Detailnej funkčnej špecifikácii, ktorá je 

Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.  

5.3 Zhotoviteľ bude Projekt zhotovovať, dodávať a implementovať po jednotlivých častiach podľa 

harmonogramu. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí Projektu zo strany Zhotoviteľa podľa 

tejto Zmluvy, ak táto zmluva neurčuje inak, sa uskutoční na základe akceptačného protokolu, ktorý 

podpíšu zástupcovia obidvoch Zmluvných strán (ďalej len „Akceptačný protokol“) a zodpovedná 

osoba Prijímateľa.   

5.4 Akceptačný protokol pre jednotlivé časti Projektu  bude podpísaný za predpokladu, že bude 

potvrdené riadne vykonanie príslušnej časti Projektu a jeho funkčnosť v súlade s akceptačnými 

kritériami na základe tejto Zmluvy po vykonaní akceptačných testov, pričom budú odstránené 

všetky vady odovzdávanej časti Projektu.  

5.5 Zhotoviteľ bude písomne informovať Objednávateľa a Prijímateľa, najmenej 5 pracovných dní  

vopred o termíne začatia akceptačných testov. Akceptačné testy budú vykonávané u Objednávateľa 

alebo u Prijímateľa, ak sa Zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak.    

5.6 V prípade, ak príslušná časť Projektu nespĺňa akceptačné kritériá, Objednávateľ na základe 

informácií a podkladov od Prijímateľa doručí do 3 pracovných dní Zhotoviteľovi správu, v ktorej 

uvedie a popíše všetky identifikované vady a Zhotoviteľ stanoví nový termín pre akceptačný test. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne odstrániť identifikované  vady a príslušné akceptačné testy 

budú uskutočnené opäť. Tento proces sa bude opakovať, až pokiaľ nebudú splnené všetky 

akceptačné kritériá pre príslušný akceptačný test.  

5.7 Počas akceptačných testov sa Zmluvné strany riadia jeho časovým plánom a aj pri výskyte vád sa 

Zmluvné strany zaväzujú vynaložiť primerané úsilie, aby mohol byť dodržaný. Takéto vady budú 

triedené podľa ich závažnosti a Zmluvné strany budú spolupracovať, aby mohli byť odstránené už 

počas priebehu akceptačného testu. Zmluvné strany sa môžu tiež dohodnúť na zmene časového 

plánu akceptačného testu počas jeho priebehu.  

5.8 Akékoľvek zápisnice o akceptačných testoch (ďalej len „Zápisnice o akceptačných testoch“) 

budú obsahovať správu o priebehu akceptačného testu a zistených vadách a budú podpísané oboma 

Zmluvnými stranami a zodpovednou osobou Prijímateľa, s uvedením presného času podpisu. 

Zistenie vady sa vzťahuje tiež na dokumentáciu a návody na použitie k Projektu.  

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje  odstrániť všetky vady uvedené v Zápisnici o akceptačnom teste v 

dohodnutej lehote. Zmluvné strany sa dohodli, že časť Projektu spĺňa akceptačné kritériá, ak 

neobsahuje žiadnu vadu podľa príslušnej Zápisnice o akceptačnom teste.    

5.10 Ak posledná časť odovzdávaného Projektu splní akceptačné kritériá, Zmluvné strany vyhotovia a 

podpíšu Záverečný akceptačný protokol (ďalej len „Záverečný akceptačný protokol“) a má sa za 

to, že Projekt bol riadne odovzdaný Zhotoviteľom a prevzatý zo strany Objednávateľa. Súčasťou 

Záverečného akceptačného protokolu budú súhrnné akceptačné protokoly obsahujúce všetky 

Akceptačné protokoly vystavené za daného Prijímateľa. Záverečný akceptačný protokol bude 

povinnou prílohou faktúry za celkový Projekt.  
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5.11 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Projekt najneskôr do 30.11.2015 podpísaním Záverečného 

akceptačného protokolu.      

  

6. DOKUMENTÁCIA  

  

6.1 Dokumentáciou sa rozumie používateľská dokumentácia k Projektu, potrebná pre riadne a účelné 

používanie Projekt alebo jeho časti, ako aj dokumentácia k technickému a systémovému vybaveniu, 

poskytnutému Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Dokumentácia“).  

6.2 Zhotoviteľ odovzdá Dokumentáciu k Projektu najneskôr do 30.11.2015.   

6.3 Zhotoviteľ je nositeľom všetkých autorských práv k predmetnej Dokumentácii. Zhotoviteľ 

poskytuje Objednávateľovi právo k jej použitiu len pre vlastnú potrebu a prevádza na 

Objednávateľa touto Zmluvou vlastníctvo k nosičom, na ktorých bude zachytená. Zhotoviteľ 

zároveň poskytne Objednávateľovi právo k jej použitiu pre potreby podľa tohto ustanovenia 

Zmluvy.   Objednávateľ  má právo najmä použiť dokumentáciu v súvislosti s držbou, užívaním, 

požívaním, nakladaním (dispozíciou), prevádzkou, údržbou, opravami, bez obmedzenia, poplatkov 

alebo akýchkoľvek ďalších peňažných alebo nepeňažných protiplnení zo strany Objednávateľa.   

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dokumentáciu dodať Objednávateľovi na vlastné náklady.   

 

7. ŠKOLENIA  

  

7.1 Zhotoviteľ je povinný uskutočniť školenia pre zamestnancov Objednávateľa v termínoch, v 

rozsahu, s obsahovým zameraním a pre cieľovú skupinu zamestnancov v súlade s Plánom školenia, 

ktorý bude súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 6 tejto Zmluvy. Plán školenia vypracovaný 

Zhotoviteľom po vzájomnej dohode s Objednávateľom musí byť písomne schválený zo strany 

Objednávateľa.  

7.2 Školenia určené pre zamestnancov Objednávateľa a Prijímateľov musia obsahovo pokrývať 

celkovú funkcionalitu Projektu pre administráciu zariadení.   

7.3 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pre organizáciu školení v podobe 

poskytnutia potrebných školiacich priestorov.  

7.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že školenia v zmysle tohto článku Zmluvy budú vykonávané na 

náklady Zhotoviteľa.  

7.5 Dokladom o vykonaní Zmluvne dohodnutého školenia je prezenčná listina účastníkov školenia, 

ktorú účastníci školenia podpíšu pred začatím školenia.  

  

9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY  

  

9.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za riadne vykonaný, dodaný a poskytnutý Projekt v zmysle 

tejto Zmluvy zmluvnú cenu vo výške 16 087 000,- EUR  

(slovom: šesťnásťmiliónovosemdesiatsedemtisíc EUR ) bez DPH. 

(ďalej len „Zmluvná cena“).  

9.2 Zmluvná cena pozostáva z ceny za HW, SW a služby. Podrobné členenie zmluvnej ceny je v 

Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zmluvná cena je stanovená ako cena pevná a konečná, ktorú nie je 
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možné prekročiť a predstavuje odplatu za akékoľvek a všetky činnosti a plnenia podľa tejto 

Zmluvy, ktoré bude musieť Zhotoviteľ vynaložiť za účelom riadneho a včasného zhotovenia 

Projektu podľa požiadaviek uvedených v tejto Zmluve.   

9.3 Cena za realizáciu Projektu podľa tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna.   

9.4 Súčasťou vykonania Projektu sú všetky činnosti vynaložené Zhotoviteľom na riadne zhotovenie 

Projektu a splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to najmä, nie však výlučne,  

všetky personálne náklady, cestovné a dopravné náklady, náklady na materiál potrebný na 

zhotovenie Projektu, poistenie, clo, iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, dopravou, 

správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci.  

9.5 Zhotoviteľ bude k Zmluvnej cene alebo jej ktorejkoľvek časti účtovať daň z pridanej hodnoty v 

zákonom stanovenej výške.  

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať žiadne 

zálohy ani iné preddavky na dohodnutú Zmluvnú cenu.   

9.7 Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvnú cenu zaplatiť na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry po 

záverečnej akceptácii Projektu.   

9.8 Dokladom preukazujúcim vykonanie činnosti Zhotoviteľa a podkladom pre jej fakturáciu podľa 

tejto Zmluvy je Záverečný akceptačný protokol podpísaný poverenými osobami obidvoch 

Zmluvných strán v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.  

9.9 Lehota splatnosti faktúry Zhotoviteľa je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

Zmluvné strany vzhľadom na spôsob vykonania Projektu vyhlasujú, že dojednanie 60-dňovej 

lehoty splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo 

záväzkového vzťahu, a teda sú splnené predpoklady na takto dohodnutú lehotu splatnosti podľa § 

340b ods. 1 Obchodného zákonníka.  

9.10 Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania 

príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v príslušnej faktúre. V 

prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude 

sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  

9.11 Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru v lehote 5 dní od vzniku práva vystaviť faktúru v 

súlade s čl. 9.8 tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, predovšetkým Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov.  

9.12 Zhotoviteľ je povinný faktúru  v zmysle tejto Zmluvy vystaviť najneskôr do 30.11.2015.  

9.13 Faktúra musí byť najneskôr do 5 dní odo dňa jej vystavenia v štyroch vyhotoveniach doručená na 

adresu:   

  CVTI SR  

  Lamačská 8/A  

  812 23 Bratislava    

9.14 Faktúra Zhotoviteľa musí mať všetky náležitosti účtovného dokladu – faktúry podľa príslušných 

platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä:   

- obchodné meno Zhotoviteľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, 

DIČ (ak mu je pridelené),   
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- bankové spojenie Zhotoviteľa (názov a adresa banky Zhotoviteľa, SWIFT kód),   

- číslo bankového účtu s kódom banky (aj v tvare IBAN),   

- názov Objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ,   

- poradové číslo faktúry,   

- dátum dodania (realizovania) predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť, a ak sa odlišuje od 

dátumu vyhotovenia faktúry,   

- dátum vyhotovenia faktúry a splatnosť faktúry,   

- číslo a názov Zmluvy,  

- číslo objednávky stanovené  a oznámené Objednávateľom    

- predmet fakturácie v súlade s touto Zmluvou  

- cenu bez dane z pridanej hodnoty   

- sadzbu dane z pridanej hodnoty,   

- výšku dane spolu v mene EUR,   

- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta,  - podpis 

zodpovednej osoby za Zhotoviteľa.   

9.15 Povinnou prílohou faktúry Zhotoviteľa sú dokumenty podľa tejto Zmluvy, o ktoré sa fakturácia 

opiera.  

9.16 Ak faktúra Zhotoviteľa nespĺňa zákonom stanovené alebo vyššie uvedené náležitosti, alebo 

neobsahuje povinné prílohy, a/alebo neboli splnené podmienky pre vystavenie faktúry uvedené v 

tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený faktúru   vrátiť a písomne s uvedením výhrad 

Objednávateľa požiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. Oprávneným vrátením 

faktúry Zhotoviteľa v súlade s ustanovením tohto bodu sa  plynutie lehoty splatnosti faktúry 

preruší a doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.   

9.17 Zhotoviteľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z  

faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti 

voči správcovi dane a následného núteného ručenia Objednávateľom za túto DPH, sa Zhotoviteľ 

zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť Objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dní 

od doručenia jej vyúčtovania Zhotoviteľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia rozhodnutia 

správcu dane a doklad o jej úhrade.  

  

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  

  

10.1 Zhotoviteľ  je povinný zhotoviť a dodať Projekt v súlade s touto Zmluvou na vlastné 

nebezpečenstvo.   

10.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať Projekt podľa požiadaviek, ktoré sú špecifikované v 

Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.  

10.3 Pri zhotovovaní Projektu je Zhotoviteľ povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, 

profesionálne a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pričom je povinný bez zbytočného odkladu 

písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov a  vecí odovzdaných 

Zhotoviteľovi  na zhotovenie Projektu, pokiaľ  takúto nevhodnosť Zhotoviteľ mohol alebo mal 

zistiť v rámci plnenia tejto Zmluvy pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.   
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10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bezprostredne po podpísaní tejto zmluvy delegujú zástupcov pre 

najvyšší riadiaci a kontrolný orgán projektu – riadiaci výbor projektu (RV), v ktorom budú 

zastúpení rovnakým počtom nominovaných delegátov (3 za každú Zmluvnú stranu), pričom každá 

zmluvná strana môže mať určených 2 náhradných členov riadiaceho výboru, splnomocnených v 

prípade neprítomnosti riadnych členov. Delegovaných členov riadiaceho výboru si oznámia obe 

Zmluvné strany vzájomne do troch dní odo dňa účinnosti zmluvy.  

10.5 Riadiaci výbor projektu bude kontrolovať priebeh realizácie projektu a prijímať rozhodnutia vo 

vzťahu k projektovému plneniu predmetu zmluvy.  

10.6 Organizačné  ustanovenia v súvislosti s riadiacim výborom projektu:  

a) Predsedom riadiaceho výboru je zástupca Objednávateľa (spravidla hlavný manažér 

projektu), ktorý má pri hlasovaní váhu dvoch hlasov (náhradný člen za predsedu alebo 

riadneho člena riadiaceho výboru počas ich neprítomnosti má pri hlasovaní tiež váhu dvoch 

hlasov). 

b) Na platnosť rozhodnutí riadiaceho výboru projektu je potrebný súhlas väčšiny z celkového 

počtu všetkých hlasov riadnych členov RV.  

c) Zasadnutia riadiaceho výboru projektu zvoláva jeho predseda spravidla 1x za mesiac alebo 

podľa potreby, pričom prvé zasadnutie riadiaceho výboru projektu sa uskutoční do 14 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

d) Ak požiada niektorá zmluvná strana o mimoriadne zasadnutie riadiaceho výboru, predseda 

RV ho zvolá do 7 kalendárnych dní od požiadania a dodania podkladov pre toto mimoriadne 

zasadnutie, pričom za zmluvnú stranu môže o zvolanie riadiaceho výboru projektu požiadať 

ktorýkoľvek riadny člen.  

e) Zmluvné strany môžu zmeniť svojho zástupcu v pozícii delegovaného riadneho alebo 

náhradného člena riadiaceho výboru projektu písomnou formou s účinnosťou odo dňa jej 

písomného oznámenia všetkým členom RV za obidve zmluvné strany.   

f) Zmluvná strana je oprávnená prizvať na rokovanie riadiaceho výboru osoby zo zmluvy za 

svoju stranu alebo oboznámenú tretiu stranu k predmetu prerokúvanej témy, avšak za 

podmienky uvedenia tejto skutočnosti v programe stretnutia zasadnutia RV. Zmluvná strana, 

ktorá prizvala svojho zástupcu alebo tretiu stranu, je povinná zaviazať tohto zástupcu k 

ochrane obchodného tajomstva a mlčanlivosti v predmete jednania RV a v predmete zmluvy.   

10.7 Na žiadosť Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa o postupe a 

progrese realizácie Projektu podľa tejto Zmluvy, o prípadných očakávaných problémoch s 

dodržaním  Časového harmonogramu a jeho dôvodoch a faktoroch majúcich na  Projekt vplyv,  a 

o existujúcej alebo predpokladanej potrebe poskytnutia súčinnosti Objednávateľa.   

10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť si vzájomnú a bezodkladnú 

súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať 

sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a 

záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo 

podstatne sťažiť plnenie predmetu Zmluvy.  

10.9 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie časti svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy 

subdodávateľa, pričom v takom prípade Objednávateľovi zodpovedá rovnako ako keby príslušnú 

časť Projektu poskytoval sám. V prípade, ak Zhotoviteľ poverí vykonaním časti Projektu tretiu 
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osobu, zaväzuje sa túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa 

takéhoto poverenia s uvedením identifikačných údajov tejto tretej osoby.  

10.10Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorné predpisy a smernice Objednávateľa týkajúce sa 

zhotovenia Projektu podľa tejto Zmluvy, s ktorými bol preukázateľne Objednávateľom 

oboznámený (najmä predpisy na ochranu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách 

Objednávateľa, protipožiarne predpisy, bezpečnostné smernice a politiky Objednávateľa). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich pracovníkov a subdodávateľov 

realizujúcich Projekt podľa tejto Zmluvy dodržiavanie povinnosti riadiť sa vnútornými predpismi 

Objednávateľa podľa predošlej vety.  

10.11Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť špecifikovanú v 

tejto Zmluve alebo na jej základe, najmä   

a) zabezpečiť včasné a komplexné pripomienkovanie podkladov podľa tejto Zmluvy,  

b) poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri prevzatí Projektu,  

c) zabezpečiť účasť poverených pracovníkov Objednávateľa na procese Testovania,  

d) zabezpečiť účasť určených kľúčových pracovníkov Objednávateľa na dohodnutých školeniach 

a poskytnúť príslušné miestnosti pre školenia,  

e) zabezpečiť podľa požiadaviek Zhotoviteľa prístup do priestorov  Objednávateľa, v ktorých je 

realizovaný Projekt alebo jeho časť,   

f) v rozsahu, v akom bude možné časť Projektu realizovať prostredníctvom diaľkového prístupu k 

informačno-komunikačným technológiám a prostriedkom Objednávateľa, v súlade a za 

predpokladu dodržania interných pravidiel a smerníc Objednávateľa umožniť Zhotoviteľovi 

vzdialený prístup k predmetným prostriedkom na účely plnenia tejto Zmluvy,  

g) sprístupniť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť včas všetky zariadenia, ktorých sprístupnenie je 

potrebné k vykonaniu Projektu, vrátane prístupu k zdroju elektrickej energie, k sieti 

elektronických komunikácií, a to v rozsahu potrebnom pre riadne vykonanie Projektu,  

h) včas poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutné technické a iné vstupné informácie, 

ktorými Objednávateľ disponuje,  relevantné pre vykonávanie Projektu.  

10.12Ak má Zhotoviteľ v úmysle zadať vykonanie Projektu alebo jeho časti ďalším čiastkovým 

Zhotoviteľom (ďalej len „subdodávateľom“), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, 

Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby Zmluvu plnil sám.  

10.13Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a Zákona o verejnom 

obstarávaní.  

10.14Ak Zhotoviteľ používa na vykonanie Diela subdodávateľov, je povinný oznámiť Objednávateľovi 

ich identifikáciu do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť 

subdodávateľa iba s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, a to za predpokladu, že aj nový 

subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a Zákona o verejnom obstarávaní.  

  

11. VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY  

  

11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je vlastníkom, resp. oprávneným užívateľom všetkých práv k duševnému 

vlastníctvu, alebo obdobnému nehmotnému majetku (technická dokumentácia, know-how, 

software, technológie), týkajúcich sa Projektu, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.  
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11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného 

vlastníctva, ako aj obdobných práv v dôsledku použitia predmetu tejto Zmluvy, ak k tomuto 

porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde 

sa má Projekt využiť.  

11.3 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo na jednotlivých komponentoch HW dodávaných 

Zhotoviteľom v rámci plnenia Projektu prechádza na Objednávateľa ich odovzdaním a 

protokolárnym prevzatím potvrdeným zo strany Objednávateľa a uhradením Zmluvnej ceny.  

11.4 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k ostatným častiam Projektu (s výnimkou bodu 11.4 

tohto článku Zmluvy) prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Záverečného akceptačného 

protokolu k Dielu zo strany Objednávateľa.  

12. LICENČNÉ PODMIENKY A ZDROJOVÉ KÓDY  

  

12.1 Zhotoviteľom vykonaný Projekt, alebo jeho časť, predovšetkým, avšak bez obmedzenia na 

plnenia podľa tejto Zmluvy majúce charakter SW, môže mať povahu, prípadne môže  zahŕňať 

jedno alebo viac autorských diel podľa Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon), ktoré boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie 

bolo Zhotoviteľom zabezpečené špecificky na účely plnenia tejto Zmluvy (ďalej ktorékoľvek z 

nich len „Autorské dielo“).   

12.2 Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi okamihom 

podpísania Záverečného akceptačného protokolu zahŕňajúceho Autorské dielo v súlade s touto 

Zmluvou,  neodvolateľnú, výhradnú a územne obmedzenú licenciu k územiu Slovenskej 

republiky k takto vytvorenému Autorskému dielu ako celku ako aj k všetkým jeho jednotlivým 

oddeliteľným súčastiam na celú dobu trvania zákonnej ochrany Autorského diela. Objednávateľ je 

oprávnený Autorské dielo v nezmenenej podobe používať v nasledovnom rozsahu (ďalej len 

„Licencia“) :  

12.2.1 pre vlastnú potrebu a pre potrebu organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

pri plnení ich povinností a úloh v súlade so zákonom alebo na základe zákona,   

12.2.2 na vyhotovenie neobmedzeného množstva rozmnoženín Autorského diela,  

12.2.3 na spúšťanie a vykonávanie Autorského diela a iné spôsoby použitia potrebné 

pre naplnenie účelu, na ktoré bol Projekt Objednávateľovi dodaný,  

12.2.4 Objednávateľ je bez súhlasu Zhotoviteľa oprávnený umožniť tretím osobám 

využívanie Autorských diel v rámci prevádzky Projektu na účel, na ktorý bol 

Projekt vytvorený,  

12.2.5 na  spracovanie, úpravy, adaptáciu alebo preklad Autorského diela v prípadoch 

podľa čl. 12.8 tejto Zmluvy.   

12.3 Licencia v súlade s čl. 12.2 tejto Zmluvy sa udeľuje za odplatu, ktorá je zahrnutá v Zmluvnej cene 

za Projekt podľa tejto Zmluvy.  

12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že bude osobou oprávnenou vykonávať k Autorskému 

dielu podľa tejto Zmluvy majetkové práva autora v zmysle § 50 Autorského zákona, alebo na 

základe Zmluvy s autorom, spoluautorom  alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k 

Autorskému dielu najmenej v rozsahu potrebnom na udelenie Licencie podľa čl. 12.2 tejto 

Zmluvy.   
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12.5 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu je oprávnený udeliť Licenciu v 

rozsahu podľa tejto Zmluvy, a  že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili 

použitiu Autorského diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle Licencie podľa tejto 

Zmluvy.   

12.6 V prípade, že sa preukáže vyhlásenie Zhotoviteľa podľa čl. 12.3 alebo 12.4 ako nepravdivé, je 

Zhotoviteľ povinný uvedenú právnu vadu na vlastné náklady bezodkladne odstrániť a nahradiť 

Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikla.  

12.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi na jeho žiadosť všetky zdrojové kódy, 

inštalačné, kompilačné a testovacie skripty k Autorskému dielu v podobe, v akej bolo Autorské 

dielo Objednávateľom akceptované (ďalej len „Zdrojové kódy“) na relevantnom dátovom nosiči 

(CD, DVD). Tieto Zdrojové kódy budú za prítomnosti Zhotoviteľa uložené do bezpečnostného 

obalu, zapečatené a následne uložené do bezpečnostnej schránky (trezor) Objednávateľa.  

12.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený zapečatené Zdrojové kódy 

rozpečatiť a použiť na úpravu, adaptáciu alebo preklad len v nasledovných prípadoch:  

12.8.1 podľa § 35 a 36 Autorského zákona,  

12.8.2 zánik Zhotoviteľa ako podnikateľského subjektu bez právneho nástupcu,  

12.8.3 v prípade, že má Projekt vady, ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy 

odstrániť a Zhotoviteľ tieto vady riadne neodstránil alebo je s ich odstraňovaním v 

omeškaní, a túto svoju povinnosť si Zhotoviteľ neplní ani v dodatočnej lehote 

poskytnutej mu Objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako 45 kalendárnych dní,  

12.8.4 v prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený použiť 

Zdrojové kódy len vo vzťahu k tej časti Projektu, ktorú Zhotoviteľ podľa 

podmienok uvedených v tejto Zmluve Objednávateľovi protokolárne odovzdal a 

ktorú si Objednávateľ ponecháva v prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy,  

12.8.5 v prípade ukončenia samostatne uzavretej zmluvy o údržbe systému, kedy nebude 

údržba systému poskytovaná zo strany Zhotoviteľa. 

12.9 Ustanovenia Licencie podľa tejto Zmluvy sa nevzťahujú na SW produkt tretích strán. Užívanie 

SW produktu zo strany Objednávateľa ako aj rozsah a obsah užívacích práv  ku SW produktu a 

záruk k nemu sa viažucich je daný výlučne obsahom licencie, s ktorou bol SW produkt obstaraný 

Objednávateľom.  

  

13. OMEŠKANIE ZHOTOVITEĽA, VYŠSIA MOC  

  

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade hrozby omeškania Zhotoviteľa s dodaním  Projektu v 

lehote určenej podľa tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ o tejto skutočnosti písomne informovať 

Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, najneskôr však v 

lehote troch (3) kalendárnych dní pred dohodnutou lehotou dodania Projektu. Toto oznámenie 

bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň zhotovenia a odovzdania Projektu alebo 

časti Projektu.   

13.2 Splnením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcom odseku nie sú dotknuté ostatné 

nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Zhotoviteľa dodať Projekt riadne a včas, 

predovšetkým nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody.   
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13.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodanie Projektu podľa Časového harmonogramu je závislé 

od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa v súlade s touto Zmluvou. V prípade, ak je 

Objednávateľ v omeškaní s riadnym a včasným poskytnutím  súčinnosti, Zhotoviteľ bude mať 

právo na úpravu termínu alebo termínov dodania Projektu podľa Časového harmonogramu o dobu 

takéhoto omeškania Objednávateľa a čas nevyhnutný na obnovenie omeškaného procesu plnenia 

Zmluvy.  

13.4 Žiadna zo Zmluvných strán nebude v omeškaní s plnením svojich záväzkov z tejto Zmluvy, ak 

takýto záväzok nemôže riadne a včas splniť pre okolnosti vyššej moci, po dobu, po ktorú takáto 

prekážka trvá a dobu potrebnú na odstránenie jej následkov.  

13.5 Za okolnosti vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a 

bráni jej v splnení jej Zmluvných povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by táto 

Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase 

vzniku záväzku túto prekážku predvídala.   

13.6 V prípade vzniku okolnosti vyššej moci nie je povinná Zmluvná strana, pri nesplnení svojej 

povinnosti podľa tejto Zmluvy z dôvodu vzniku okolnosti vyššej moci, zodpovedná za následok 

nesplnenia svojich povinností vrátane vzniku škody, ak vykonala všetky úkony, ktoré od nej bolo 

možné rozumné vyžadovať na splnenie svojej povinnosti. Takéto nesplnenie povinnosti nemožno 

považovať za dôvod na odstúpenie od Zmluvy alebo sankciu.  

13.7 Za vyššiu moc sa pre účely tejto Zmluvy rozumie : vietor o rýchlosti viac ako 70 km/h, 

zemetrasenia poškodzujúce budovy Zhotoviteľa, povodne, požiare, výbuchy, vojny, občianske 

nepokoje, revolúcie, teroristické útoky a epidémie nadnárodného charakteru. O následkoch vyššej 

moci je Zhotoviteľ povinný písomne upovedomiť Objednávateľa v lehote 15 dní od ich vzniku, 

inak je povinný predmetné zmluvné pokuty uhradiť v celom rozsahu.  

13.8 Lehota na splnenie povinnosti Zmluvnej strany sa primerane predĺži o čas trvania prekážky vyššej 

moci  a čas potrebný na odstránenie jej následkov.   

13.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie nie je vylúčená podľa bodu 15.4 Zmluvy, ak  prekážka 

vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením príslušnej povinnosti, alebo 

vznikla z jej hospodárskych pomerov.  

13.10 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu 

na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností 

vylučujúcich zodpovednosť.   

  

14. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA  

  

14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Projekt alebo jeho časť je ku dňu podpisu príslušného 

Akceptačného protokolu bez vád, t.j. najmä má funkčné a technické vlastnosti opísané v Zmluve, 

Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a nemá žiadne právne vady.   

14.2 Zhotoviteľ poskytuje na Projekt záruku v trvaní záručnej doby v dĺžke 60 mesiacov odo dňa 

podpisu Záverečného akceptačného protokolu    

14.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady Projektu, na 

ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy, v najkratšej možnej dobe, najviac však v lehote 30 
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kalendárnych dní, ak z osobitnej zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nevyplýva iná 

záručná doba. Nesplnenie povinnosti podľa predošlej vety oprávňuje Objednávateľa na 

požadovanie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa vo výške 200,- EUR za  každý deň omeškania s 

riadnym odstránením vád, celkovo však maximálne 10 % celkovej Zmluvnej ceny za Projekt.   

14.4 Záručná doba podľa tohto článku Zmluvy neplynie vo vzťahu ku ktorejkoľvek časti Projekt po 

dobu, počas ktorej bol Projekt nefunkčný z dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá (ďalej len 

„Neplynutie záruky“).  Neplynutie záruky začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia 

vady (v ďalšom texte len „reklamácia“) Zhotoviteľovi.   

14.5 Nahlásenie vád zo strany Objednávateľa bude uskutočňované písomne, telefonicky alebo 

elektronicky na adresu oznámenú na tento účel Zhotoviteľom, pričom v  nahlásení  Objednávateľ 

najmä opíše, ako sa reklamovaná vada prejavuje. Prijatie nahlásenia vady Zhotoviteľ bezodkladne 

potvrdí Objednávateľovi písomnou formou (pričom postačuje aj elektronicky vo forme e-mailu) a 

reklamovanú vadu bezplatne v stanovenej lehote na svoje náklady odstráni. Pokiaľ uvedená 

reklamácia bude Zhotoviteľovi doručovaná viacerými spôsobmi (elektronickou poštou, poštou, a 

pod.), za deň doručenia tejto reklamácie sa považuje deň, v ktorom bola podaná reklamácia ako 

prvá v poradí.  

14.6 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že nie je schopný odstrániť reklamovanú vadu 

v lehote podľa bodu 14.3 tohto článku Zmluvy, ale môže zabezpečiť náhradné riešenie, ktorým 

bude na primeranej úrovni zabezpečené dočasné plnenie funkcií Projektu, lehota podľa bodu 14.3 

tohto článku Zmluvy sa primerane predĺži.  

14.7 O čase a predmete odstránenia vady Zmluvné strany spíšu zápisnicu podpísanú oboma 

Zmluvnými stranami.   

14.8 Neplynutie záruky končí dňom uvedenia systému alebo jeho časti do prevádzky u Objednávateľa, 

pričom v prípade zistenia vady nastáva Neplynutie záruky minimálne v rozsahu jedného dňa.  

14.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v súlade s ustanoveniami bodov 14.3 až 14.5 tohto článku 

Zmluvy aj v prípade, ak svoju zodpovednosť za takúto vadu neuznáva. Ak sa následne preukáže, 

že Zhotoviteľ nebol zodpovedný za predmetnú vadu, Objednávateľ je povinný preplatiť 

Zhotoviteľovi vzniknuté náklady.  

14.10 Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi náklady, ako aj prípadnú škodu, ktoré vzniknú 

Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia, ako aj vybavenia reklamácie alebo v súvislosti s nimi.  

14.11 Záruka sa nevzťahuje na   

a) súlad Projektu so zmenami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky a Európskej únie, ku ktorým dôjde po začatí plynutia záruky ohľadom príslušnej 

časti Projektu,  

b) vady vzniknuté neautorizovaným zásahom do Projektu, ktoré uskutoční Objednávateľ alebo 

tretia strana bez súčinnosti Zhotoviteľa.  

14.12 Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdávaný Projekt nemá právne vady, predovšetkým nie je zaťažený 

právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia 

ich chránených práv súvisiacich s Projektom Zhotoviteľa.  
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15. SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY  

  

15.1 Zodpovednosť za škodu vzniknutú Zmluvným stranám sa bude posudzovať podľa ust. § 373 a 

násl. Obchodného zákonníka. Obe strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu 

škôd a k minimalizácii vzniknutých škôd.  

15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho porušením tejto Zmluvy a zaväzuje sa 

nahradiť ich Objednávateľovi.  

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú 

Objednávateľovi pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy budú predmetom náhrady výlučne škody 

skutočné a priame.  Predmetom náhrady škody nebudú žiadne škody následné, náhodné či 

nepriame, ako napr. ušlý zisk, nerealizovaný výnos či úspora pričom celková výška náhrady, 

ktorú si Objednávateľ bude môcť nárokovať titulom náhrady škody, a ktorú Zhotoviteľ bude 

musieť nahradiť, môže byť najviac v úhrne 100 % z celkovej Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy 

za jednu a všetky škodové udalosti sumárne.  

15.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Prílohe č. 4, mimo termínu 

celkového odovzdania Projektu (30.11.2015) tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od 

Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR za  každý deň omeškania, celkovo 

však maximálne 50 % celkovej Zmluvnej ceny za Projekt.   

15.5 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť dodať Funkčný prototyp do dvoch týždňov odo dňa 

účinnosti tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej 

pokuty vo výške 50 % celkovej Zmluvnej ceny za Projekt.  

15.6 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní termín uvedený v Prílohe č. 4 s názvom celkové odovzdanie 

Projektu (30.11.2015), má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej 

pokuty vo výške 100 % celkovej Zmluvnej ceny za Projekt.   

15.7 Maximálna výška sankcií podľa tejto Zmluvy, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči 

Zhotoviteľovi, je 100% celkovej zmluvnej ceny za Projekt.  

15.8 Všetky skutočne vzniknuté náklady Objednávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s omeškaním 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, znáša v celej výške Zhotoviteľ.  

15.9 Za dobu omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej peňažnej pohľadávky Zhotoviteľa prináleží 

Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % omeškanej sumy za každý deň omeškania, 

celkovo však maximálne 10 % zo Zmluvnej ceny.   

15.10 Nárok oprávnenej strany na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy nevzniká v prípadoch, ak k 

porušeniu zmluvnej povinnosti povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou došlo v dôsledku 

vyššej moci, alebo skutočností pričítateľných oprávnenej Zmluvnej strane.  

  

16. ZÁKAZ POSTÚPENIA  

  

16.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

Zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na 

tretiu stranu.   

16.2 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 16.1 tejto Zmluvy, bude zmluva o postúpení zmluvných 

práv alebo povinností neplatná.  
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16.3 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 16.1 jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná 

strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 

oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.  

  

17. DÔVERNÉ INFORMÁCIE  

  

17.1 Za dôverné informácie sú na základe tejto Zmluvy stranami považované všetky informácie 

vzájomne poskytnuté alebo sprístupnené v ústnej alebo v písomnej forme, najmä informácie, 

ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, ako aj know-how, ktorým sa rozumejú 

všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej povahy súvisiace s činnosťou 

Zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré nie sú v 

príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť chránené.   

17.2 Žiadna zo Zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri plnení 

tejto Zmluvy získala od druhej Zmluvnej strany, ak táto Zmluva alebo príslušný všeobecne 

záväzný právny predpis neustanovuje inak.  

17.3 Zmluvné strany môžu sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto Zmluvy svojim 

zamestnancom, externým pracovníkom a subdodávateľom, orgánom alebo ich členom 

podieľajúcim sa na plnení podľa tejto Zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú stanovené 

Zmluvným stranám v tomto článku, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie tejto 

Zmluvy. Ďalej ich môžu sprístupniť tretím osobám za účelom uskutočnenia právneho, účtového 

alebo daňového poradenstva a auditu niektorej zo Zmluvných strán, ak sú tieto osoby viazané 

povinnosťou ochrany informácií najmenej v rozsahu, aký je stanovený v tomto článku.   

17.4 Dôverné informácie týkajúce sa jednej zo Zmluvných strán budú považované Zmluvnými 

stranami za obchodné tajomstvo príslušnej Zmluvnej strany podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a obidve Zmluvné strany sa ho zaväzujú takto chrániť.   

17.5 Ochrana informácií sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy:  

a) Zmluvná strana preukáže, že je táto informácia verejne dostupná, bez toho, aby túto dostupnosť 

spôsobila sama Zmluvná strana;  

b) Zmluvná strana preukáže, že mala túto informáciu k dispozícii ešte pred dátumom 

sprístupnenia druhou stranou, a že ju nenadobudla v rozpore so zákonom alebo s iným 

obmedzením sprístupnenia;  

c) môže Zmluvná strana získať bezodplatne túto informáciu od tretej osoby, ktorá nie je 

obmedzená v jej sprístupnení;  

d) získa Zmluvná strana od sprístupňujúcej Zmluvnej strany písomný súhlas sprístupňovať danú 

informáciu, a to aj dodatočne; alebo  

e) ak je sprístupnenie informácie vyžadované zákonom alebo záväzným rozhodnutím 

oprávneného orgánu,  

f) Zmluvná strana dospela k informácii nezávisle, vlastnou činnosťou.  

17.6 Na žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ bezodkladne vráti Objednávateľovi alebo zničí dôverné 

informácie Objednávateľa, ktoré už nie sú potrebné pre účely plnenia tejto Zmluvy.  
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17.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a 

subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené dôverné informácie o povinnosti chrániť dôverné 

informácie v zmysle tohto článku Zmluvy.  

17.8 Pokiaľ budú informácie poskytnuté Objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podľa tejto 

Zmluvy, obsahovať údaje podliehajúce režimu ochrany utajovaných skutočností, je Zhotoviteľ 

povinný postupovať v súlade s takými predpismi.   

17.9 Povinnosť chrániť dôverné informácie uvedené v tomto článku zaväzuje Zmluvné strany po dobu 

účinnosti tejto Zmluvy, ako aj po zániku ostatných záväzkov z tejto Zmluvy.  

17.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov realizujúcich 

predmet plnenia Zmluvy dodržiavanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s 

ktorými počas výkonu prác pre Objednávateľa prišiel do styku, ako aj o zákaze ich využitia pre 

osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia s výnimkou orgánov činných v trestnom 

konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh.  

17.11 Požiadavka podľa čl. 17.10 bude zabezpečená podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany 

príslušného zamestnanca Zhotoviteľa a ako aj jeho subdodávateľov.  

17.12 Všetky podklady poskytnuté Zhotoviteľovi a evidované údaje musia byť po ukončení obchodných 

vzťahov bez vyzvania odovzdané Objednávateľovi alebo podľa jeho rozhodnutia vymazané alebo 

skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie. Toto ustanovenie neplatí v prípade 

vzájomných zmlúv súvisiacej dokumentácie medzi Zmluvnými stranami, ktoré ale nesmú byť bez 

súhlasu Objednávateľa sprístupnené tretej strane.  

 

18. KONTROLA A AUDIT  

  

18.1 Objednávateľ alebo ním poverená fyzická a/alebo právnická osoba (osoby) bude počas 

vykonávania jednotlivých fáz realizácie predmetu plnenia Zmluvy a vo vzťahu k týmto 

jednotlivým fázam oprávnená vykonávať kontrolu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom v miestach 

určených pre predmet zmluvnej realizácie počas zmluvného plnenia  

  

18.2 Zmluvné strany berú týmto na vedomie, že účelom kontroly je výlučne kvalita plnenia predmetu 

tejto zmluvy Zhotoviteľom. Kontrolu podľa tohto bodu je Objednávateľ alebo ním poverená 

fyzická a/alebo právnická osoba oprávnená vykonávať len v riadnom pracovnom čase a za 

prítomnosti povereného pracovníka Zhotoviteľa .  

18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi ako zmluvnej strane vykonanie auditu podľa 

bodu 18.1 kedykoľvek oň počas realizácie požiada.  Kontrola/audit podľa tohto bodu nesmie v 

nijakom smere obmedzovať ani zasahovať do prevádzky Zhotoviteľa.   

18.4 Zhotoviteľ aj Objednávateľ sú ďalej povinní umožniť legitímnym zástupcom   

a) kontrolných orgánov Európskej komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom a  

Európskeho účtovného dvora,  

b) parlamentu a vlády SR v kontrolnej pozícii a osobitne ustanovených kontrolných orgánov SR 

na základe platnej legislatívy,  

c) riadiaceho orgánu pre operačný program, z ktorého je spolufinancovaný predmet tejto  
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Zmluvy, aby prostredníctvom kontroly na mieste alebo auditu na základe a v súlade s 

príslušnými predpismi SR a EÚ preverili stav realizácie Projektu a plnenie tejto Zmluvy, a aby 

v prípade potreby na základe zmluvných dokumentov, ktoré sú zmluvné strany povinné na 

základe tejto zmluvy udržiavať a na vyžiadanie predložiť, vykonali úplnú kontrolu okolností 

zmluvného plnenia a kontrolu stavu dokumentácie k zmluvnému plneniu.   

18.5 Kontroly v zmysle bodu 18.4 a nasl. sa môžu uskutočňovať až do 31.12.2021 po úhrade 

záverečnej platby na predmet plnenia Zmluvy u obidvoch zmluvných strán.  

18.6 Za účelom kontroly podľa bodov 18.4 a nasl. sa Zhotoviteľ zaväzuje zástupcom Európskej 

komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora umožniť 

primeraný prístup na miesta, na ktorých sa uskutočňuje plnenie zmluvy, vrátane umožnenia 

prístupu k informačným systémom Zhotoviteľa, ako aj k všetkým dokumentom a databázam 

týkajúcim sa technického a finančného riadenia v súvislosti s predmetom Zmluvy, a prijať všetky 

primerané opatrenia na podporu ich činnosti bez prekážok. Takýto prístup sa zástupcom 

Európskej komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora 

umožní na báze dôvernosti, so zreteľom na tretie strany, bez ujmy na záväzkoch vyplývajúcich z 

verejného práva, ktorému podliehajú.   

18.7 Dokumenty podliehajúce kontrole podľa bodov 18.4 a nasl. musia byť takejto kontrole primerane 

dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola.   

18.8 Zhotoviteľ je povinný sa na základe tejto zmluvy zaručiť, že práva Európskej komisie, 

Európskeho úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora vykonávať revízie, 

kontroly a previerky v zmysle bodu 18.4 a nasl. sa budú môcť uplatňovať rovnako, za rovnakých 

podmienok a podľa rovnakých predpisov, ako sú stanovené v predmetnom článku, na 

akéhokoľvek priameho subdodávateľa alebo akúkoľvek predmetom plnenia priamo Zhotoviteľom 

zmluvne viazanú osobu, ak odmena za splnenie jej zmluvných povinností je zahrnutá v celkovej 

zmluvnej cene,   keďže ide o prostriedky z fondov Európskej únie.  

  

19. UKONČENIE ZMLUVY  

  

19.1 Zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od 

Zmluvy.  

19.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. zák.  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak Zhotoviteľ podstatným 

spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a takéto porušenie nenapraví ani v 

priebehu tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie takého 

porušenia, pričom podstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie najmä:  

19.2.1 Nevykonanie implementácie časti Projektu v súlade s Harmonogramom.  

19.2.2 Omeškanie Zhotoviteľa s implementáciou o viac ako jeden týždeň oproti 

Harmonogramu.  

19.2.3 Omeškanie Zhotoviteľa s vystavením faktúry do 11.12.2015 zavinené 

Zhotoviteľom.  

19.2.4 Ak má Projekt akékoľvek právne vady.  
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19.2.5 Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz 

alebo reštrukturalizácia alebo bude voči nemu začaté exekučné konanie.  

19.2.6 Ak Zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti v dôsledku vyššej moci po dobu 

dlhšiu ako 3 mesiace.  

Pri inom porušení je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako pri nepodstatnom porušení 

Zmluvy, a teda Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi dodatočné splnenie povinnosti v 

lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na porušenie povinnosti.  

19.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak Objednávateľ podstatným 

spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom podstatným porušením tejto 

Zmluvy sa rozumie najmä:  

19.3.1 Omeškanie sa Objednávateľa s uhradením oprávnene fakturovanej  

Zmluvnej ceny  o viac ako šesťdesiat (60) dní.  

19.3.2 Ak Objednávateľ nemôže plniť svoje povinnosti v dôsledku vyššej moci po 

dobu dlhšiu ako 3 mesiace.   

Pri inom porušení je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako pri nepodstatnom porušení 

Zmluvy, a teda Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi dodatočné splnenie povinnosti v 

lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na porušenie povinnosti.  

19.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva ukončuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej 

Zmluvnej strane. Pri odstúpení od Zmluvy platí, že Zmluvné strany si vzájomne vrátia všetky 

plnenia, ktoré si už navzájom poskytli na základe tejto Zmluvy.   

  

20. KOMUNIKÁCIA  

  

20.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo 

uskutočnená v súvislosti s touto Zmluvou sa medzi Zmluvnými stranami uskutočňuje v písomnej 

forme.   

20.2 Písomná forma podľa predchádzajúceho bodu je dodržaná, ak je uskutočnená   

(i) písomnou formou,   

(i) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresy:   za 

Objednávateľa:   za Zhotoviteľa:  

Zmena mailových adries podľa tohto bodu je možná a je účinná odo dňa doručenia oznámenia o 

ich zmene druhej Zmluvnej strane.  

 

21. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

  

21.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
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21.2 Zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich, alebo do 

ich zániku iným spôsobom.  

21.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto Zmluvy doručované poštou sa pokladajú za 

doručené i keď:  

21.3.1 Zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia 

prevzatia Zmluvnou stranou,  

21.3.2 poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a 

to dňom jej vrátenia odosielateľovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie.  

Písomnosti doručované poštou budú Zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej Zmluvnej 

strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy pričom Zmluvné strany nie sú povinné zisťovať inú 

adresu druhej Zmluvnej strany.  

21.4 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z 

tejto Zmluvy na tretiu osobu je možné vykonať zo strany Zhotoviteľa len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Objednávateľa.  

21.5 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoju akúkoľvek 

pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa výlučne po predchádzajúcom písomnom 

súhlase Objednávateľa.  

21.6 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že Zmluva bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov  v znení neskorších predpisov.  

21.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzniknuté spory budú medzi sebou prednostne riešiť 

zmiernou cestou a v dobrej viere vzájomnou dohodou.  

21.8 Okolnosti neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka a platnými právnymi predpismi na území SR s výnimkou kolíznych ustanovení.  

21.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli Objednávateľom 

zverejnené, nesprístupni tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa a tieto informácie 

nepoužije na iné účely, ako na plnenie záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy.  

21.10 Zmluva je vypracovaná v slovenskom jazyku s platnosťou originálu. Preklad Zmluvy v 

akomkoľvek inom jazyku nebude mať platnosť originálu.   

21.11 V prípade rozporu medzi textom Zmluvy a textom uvedeným v prílohách Zmluvy, bude mať 

prednosť obsah Zmluvy. Všetky pojmy a termíny definované v Zmluve a používané v prílohách 

majú význam definovaný v Zmluve.  

21.12 Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody 

obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

21.13 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane z 

akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. 

Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

považuje za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo možno najviac podobný skutočný a 

obchodný účinok ako pôvodné ustanovenie.   

21.14 Táto Zmluva a záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom.   
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21.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:   

  Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  (časť súťažných podkladov VO)  

Príloha č. 2 –  Detailná funkčná špecifikácia  

Príloha č. 3 – Špecifikácia Zmluvnej ceny  - rozpočet  

  Príloha č. 4 – Časový harmonogram (časť súťažných podkladov VO)  

  Príloha č. 5 – Zoznam špecialistov na projekte  

  Príloha č. 6 – Plán školení  

21.16 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.  

21.17 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú 

a vážnu vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí Zmluvu 

podpísali.  

  

V Bratislave, dňa 16.10.2015     V Bratislave, dňa 16.10.2015 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

 Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.     Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká 

 Za Objednávateľa      za Zhotoviteľa 
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  (časť súťažných podkladov VO) 

 

Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií  

  

Architektúra riešenia:  

  

 

    

Obsah:  

  

I. Centrálny manažment, správa systému a podpora prevádzky   

II. Centrálna streamovacia platforma pre živé vysielanie  

III. Multimediálny archív, jeho správa a podpora prevádzky  

IV. Teleprezenčné a videokonferenčné kolaboračné pracovíska  

V. Nadväznosť na iné projekty  

    

Zoznam skratiek  

Skratka     Popis     

ICAL     

Typ súboru umožňujúci zasielanie požiadavie na stretnutie  medzi    

uživatelmi internetu     

Full HD     

Celkov rámcové rozlíšenie 1 920  x 1 080 alebo celkovo    

2073600 obrazových bodov     

PTZ    

Kamera     

Kamera s podporou pan, tilt, zoom funkcie     

1080p     

Celkov rámcové rozlíšenie 1 920  x 1 080 alebo celkovo    

2073600 obrazových bodov  

H.263     Video kompresný štandard     

H.264         Video kompresný štandard        

G.711     Audio kompresný štandard     

G.722     Audio kompresný štandard     
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G.729         Audio kompresný štandard     

AAC-‐LD     MPEG 4 Low Delay  audio kompresný štandard     

TCP/IP     

Transmission  Control Protocol/Internet Protocol -‐súbor    

komunikačních protokolov     

H.323     Definícia protokolu zabezpečujúca audio\video komunikáciu     

SIP     

Session Initiation Protocol -‐definícia protokolu zabezpečujúca    

audio\video komunikáciu 

RTP     Real-‐time transport  protokol -‐Protokol komunikáte v reálnom čase 

SRTP     

Secure Real- time Transport  Protocol  - Protokol komunikáte 

v reálnom čase 

DHCP     

Dynamic Host Configuration  Protocol - je súbor zásadu možňujúci  

zariadeniu vyžiadať si a získať IP adresu od servera,  který má zoznam 

adries voľných na použitie 

802.1x     IEEE  802.1x  - protokol umožňujúci  zabezpečený prístup do  siete 

802.1p     

IEEE  802.1p  - protokol zabezpečujúci "Quality of Service  (QoS)" 

na úrovni media access kontrol (MAC) vrstvy     

802.1q     IEEE  802.1q  - protokol umožňujúci  virtuálne siete 

NTP     Network Time Protocol - protokol umožňujúci synchronizáciu času     

DNS     

Domain Name Systém - systém názvov domén je systém,  který 

ukladá prístup k informácii o  názve zariadenia (hostname) a  názve 

domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach jako 

internet.     

BFCP     

Binary Floor  Control Protoco - protokol koordinujúci zdeiľané zdroje 

v konferencii     

6-‐Core     Procesor so šiestimi jadrami     

PCIe     Peripheral Component Interconnect  Express lokálna zbernica     

GLAN     Gigabit local  area network     

WiFi     WiFi je súbor štandardov pre bezdrôtové lokálne siete 

GB     GigaByte     

SSD         Solid Stake Drive - mechanika s nepohyblivým médiom     

DVI     

Digital Visual Interface je rozhranie (tzv. dedikovaný  spoj) určené na 

prepojenie video zariadení s počítačom     

HDMI     

High- Definition Multimedia Interface je r ozhranie pre 

audiovizuálne vybavenie     

ATX     Advanced Technology Extended je formát základných dosiek pre 

počítače 

USB     Universal Seriál Bus  je štandard sériovej zbernice     

LED     Light  emitting diode - luminiscenčná dióda 

IPS     In- Plane Switching - je technológia pre displeje z tekutých kryštálov 

ms     Milisekunda     

GTG     Gray To Gray odozva     
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Quad    HD     Rozlíšenie 3840×2160     

SD     Standard Definition rozlíšenie     

4K     Rozlíšenie 3840×2160     

AUX     Auxiliary port     

EQ     Ekvalizér     

VGA     Video Graphics Array     

ISM     Industrial, scientific and medical pásmo     

ANSI     American National Standards Institute     

RS-‐232     Štandard pre prenos dát     

NFC     

Near Field Communication krátkodosahové,  vysokofrekvenčné, 

bezdotykové spojenie 

Mpx     Megapixel     

GPS     Global Positioning System - globálny systém určenia polohy     

LPDDR4     Low Power Double Data Rate  pamäť     

LAN     Local Area Network     

NAT     Network Address Translation        

PAT     Port Address Translation         

CAC     Call Admintion Cotrol     

H.239     Video komunikačný štandard     

+E.164   Číslovací štandard pre telefónne čisla     

URI     

Uniform Resource Identifier  - je kompaktný reťazec znakov 

používaný na  identifikáciu alebo pomenovanie zdroja     

H.264    AVC     Video kompresný štandard     

HW     Hardware     

SW     Software     

DMZ         Software     

DNS    SRV      Domain Name System Service Record     

HD    720p     Rozlýšenie 1280 × 720     

STUN     Session Traversal Utilities for NAT     

TURN     Traversal Using Relays around NAT     

MCU     Mutlipoint conference bridge         

MPEG-‐4    

AAC-‐ 

 

LC     MPEG-‐4 Low Delay Audio  Coder     

MPEG-‐4    

AAC-‐ 

 

LD     MPEG-‐4 Low-‐Complexity profile         

G.722.1    

Annex C     

Audio kompresný štandard 

HTTP     Hypertext Transfer Protocol  - Hypertextový prenosový protokol 
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HTTPS     

Hypertext Transfer Protocol  Secure - Zabezpečený  hypertextový 

prenosový protokol     

QCIF     Common Intermediate Format     

UDP     User Datagram Protocol     

RTMP    Real Time Messaging Protocol         

HLS     HTTP Live Streaming         

MPEG2     

skupina štandardov primárne  určená na kompresiu videa a 

audiovizuálnyc (AV) digitálnych dát     

MPEG4     

skupina štandardov primárne  určená na kompresiu videa a 

audiovizuálnych (AV) digitálnych dát     

HDS     Adobe Flash HTTP Dynamic  Streaming         

MPEG-‐TS     MPEG2 Transport Protocol         

MP3     MPEG-1 alebo MPEG-2 Audio Layer III audio kompresný štandard 

nDVR     Network- based DigitalVvideo Recorder     

DRM         Digital Rights Management  - správa digitálnych práv     

VoD     Video on Demand     

802.11a,b,g,n     Wi-fi štandard je súbor štandardov Wireless  LAN     

RJ-‐45     Elektrický konektor pre pripájanie 8  vodičových káblov.   

   

  

I.  CENTRÁLNY MANAŽMENT, SPRÁVA SYSTÉMU A 

PODPORA PREVÁDZKY   

  

A, Centrálna podpora prevádzky a kalendár s automatickým manažmentom 

koncových systémov (funkcionalita):  

-‐  Informačný a prezentačný portál siete, vrátane priebežnej 

aktualizácie v priebehu dvoch rokov  

-‐  Podpora koncových používateľov (zaškolenie, on-line helpdesk, integrácia 

existujúcich systémov, pripájanie nových systémov)  

-‐  Centrálna autentifikácia a autorizácia používateľov všetkých zapojených 

inštitúcií  

-‐ Vytvorenie web platformy s podporou kalendárových služieb s možnosťou 

rezervácie prednáškových miestností, vzdialené zapínanie a vypínanie 

tvorby záznamov podľa preferencií používateľa/typu podujatia.  

-‐ Podpora min. ICAL formátu pre prístup ku kalendáru rezervácií medzi 

softvérovými klientmi tretích strán (MS Outlook, Mozilla ThunderBird, a iné),  

-‐ Prístup ku kalendárovým službám prostredníctvom webového prehliadača s 

príjemným používateľským dizajnom,  

-‐  Generovanie mesačných reportov vyťaženosti   
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-‐ Vypracovanie metodiky využívania zdrojov a jej sprístupnenie používateľom 

navrhnutého komplexného streamingového scenára.  

-‐ Komunikácia s koncovými používateľmi  

-‐  Podpora rezervácie teleprezenčných a videokonferenčných hovorov s 

externými partnermi mimo realizovanej siete (napr. zahraničné 

inštitúcie a pod.)  

-‐  Riadenia realizácie záznamov a streamovania realizovaných spojení  

-‐  Portálové riešenie v slovenskom jazyku a technické informácie o 

organizovaných prepojeniach v prípade medzinárodných stretnutiach 

aj v anglickom jazyku.  

  

Požadovaná technická špecifikácia vybavenia pracoviska centrálnej správy 
siete:  
Pracovisko centrálnej správy siete v sebe musí riešiť správu pracovísk teleprezenčnej 

siete a poskytovať podporu streamingových služieb pre jednotlivé zriadené projektové 

pracoviská prostredníctvom nasledujúceho vybavenia:  

• 1x video konferenčný kit kompatibilný s teleprezenčnými pracoviskami s 

podporou Full HD prenosov 1080p    

• podpora firewall traversal;  

• mobilné prevedenie;  

• možnosť montáže do racku  

• systém s 2 pohyblivými (PTZ) Full HD 1080p kamerami s podporou zameriavania 

na zdroj zvuku a minimálne 8x optickým priblížením a automatickým 

zaostrovaním kamier a min. 2 mikrofónmi  

• podpora prenosu zvuku vo vysokej kvalite, podpora automatického potlačenia 

ruchov a šumu  

• možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie a zdieľania multimediálneho obsahu 

prostredníctvom integrovaných  konektorov - HDMI a VGA   

• podpora externých video a audio vstupov / výstupov  

• podpora kryptovanej komunikácie  

• možnosť vzdialenej administrácie video konferenčného zariadenia pomocou web  

rozhrania, terminálu, alebo manažment servera  

• Podporované video štandardy: H.263, H.264   

• Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  

• Podpora protokolov: TCP/IP, H.323, SIP, RTP, SRTP, DHCP, 802.1x/p/q, NTP, 

DNS, BFCP  

• 2x vysokovýkonná strihová a vývojová stanica - Procesor minimálne 6-Core, od 

3.30GHz, základná minimálne 4x PCIe x16, 1x GLAN, WiFi, audio, Operačná 

pamäť 4x4GB, SSD disk 2.5 min. 500GB ", 2x Pevný disk min. 3TB, Grafická 

karta min. 4GB DDR5 3x mini DisplayPort, DVI, mini HDMI, Počítačový zdroj 

min. 850W, ATX skrinka,  usb 3.0  

• špecializované strihové monitory – 2x LED monitor 27'' IPS panel, pod 7ms GTG, 

Quad HD 2K 2560x1440, DVI, DisplayPort, USB; 3x LED monitor 27'' , IPS 
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panel,  pod 10 ms GTG, rozlíšenie 4K, HDMI (MHL), DisplayPort, mini 

DisplayPort, USB 3.0  

• 2x video réžia o rozlíšení min. 4K (vybavená nezávislými SD, HD nebo Ultra HD 

4K SDI vstupmi, farebné kľúčovanie, min. 2x 6G-SDI výstup, min. 1x HDMI 4K 

výstup min. 1x HD-SDI down-konvertovaný výstup) resp. ekvivalentný, 4x 

videokamera o rozlíšení min. 4K (vrátane objektívu) s integrovaným LCD 

hľadáčikom o min. 9“ resp. ekvivalent, slnečná clona, SDI rozhranie V/V, 2x statív 

optimalizovaný pre vybranú 4K kameru; 2x ovládací panel (strihový pult, 

switcher) kompatibilný s 4K réžiou a 4K kamerami riaditeľný z OS Windows a 

Linux, podpora aktualizácie firmvéru, pripojenie cez ethernet rozhranie, 2x 

softvérový video mix s podporou 4K, riadením a kamerami.   

• prevodníky pre spracovanie a prevod video signálov – 3x prevodník HDMI na 4K 

SDI, 3x SDI Distribution 4K (SDI vstupy do min. 8 rôznych SDI výstupov), 

podpora automatického prepínania videa medzi video formáty SD, HD a Ultra HD, 

2x prevodník SDI na HDMI 4K, 2x interná SDI karta (2x vstup, 2x výstup), 2x 

externá SDI in karta  

• audio technika pre zabezpečenie streamingov – 2x digitálny mixpult, 24-bit/96kHz, 

16 kanálov, motorizované fadery, min. 8x AUX, min. 8 podskupín, min. 4-

pásmový parametrický EQ, výstup VGA, 25 dynamických procesorov, 

FireWire/USB rozhranie; 2x dvoj-kanálový 19" rack 1U digitálny bezdrôtový 

prijímač (+4x mikrofón); bezdrôtový interkom (systém bezdrôtového interkomu s 

prenosom Tally pre 1+4 účastníkov na vzdialenosť až 250m, integrovaná 

bezdrôtové slúchadla a mikrofón, podpora Realtime prenosu Tally), bezdrôtové 

mikrofóny 2x sada 4-kanálový bezdrôtový prijímač a 2xručný digitálny vysielač s 

vložkou (dynamická voľba frekvencie v 2,4 GHz ISM pásme, 19" rozmer, 4 

kanály, diverzitný digitálny systém)  

• vysokovýkonný projektor pre živé vysielania vo veľkých auditóriách, FullHD 

1080p rozlíšenie, min. 8.000 ANSI, objektív, podpora DVI, resp. HD-SDI, RS-

232, Plátno na prednú projekciu o rozmeroch min. 5x4 m. skladateľné s 

konštrukciou, kufor na prenos.  

• televízne prezentačné plochy – 4x televízor SMART LED, uhlopriečka min. 

121cm, min. Full HD 1920x1080, DVB-T2/T/C, vstup HDMI, RJ-45, signage 

zariadenie s FullHD a podporou živých streamingov.  

• 4x mobilná strihová stanica – ultratenký mobilný laptop, dotykový 14" IPS LED 

min. 2560x1440, RAM min. 8GB, SSD min. 360GB, WiFi, Bluetooth 4.0, 4G 

LTE, HD webkamera, čítačka odtlačkov prstov, HDMI/mini DisplayPort, vrátane 

dokovacieho konektora a dokovacej stanice, podsvietená klávesnica, OS Windows  

• kabelážna technika – SDI kabeláž (min. 6x 40 metrov SDI-4K kabeláž, 6x 20 

metrov SDI-4K kabeláž, 6x 2 metrov SDI-4K kabeláž), audio kabeláž (6x XLR 

kábel 20m čierny)  

• 1x mobilné zariadenie s podporou HLS streaming protokolu, 64bitovou 

architektúrou, dotykový min. 5.5" Retina o rozlíšení min. 1920x1080, interná 

pamäť 128GB, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, min. 8 Mpx fotoaparát, 

GPS, Touch ID  
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• 1x mobilné zariadenie s podporou HLS streaming protokolu, dotykový 4.7" Retina 

1334x750, interná pamäť 64GB, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, 

fotoaparát s LED bleskom, GPS, Touch ID.  

• 3x mobilné zariadenie s podporou OS Android, displej min. 5.1", RAM min. 3GB 

LPDDR4, interná pamäť min. 128GB, fotoaparát predný min. 5Mpx + zadný min. 

16Mpx, LED blesk, GPS, WiFi ac, Bluetooth 4.0, NFC, 3G/LTE, microUSB, 

bezdrôtové nabíjanie, čítačka otlačkov prstov.  

  

B, Centrálny systém riadenia  

Požadovaná technická špecifikácia funkcií registračného systému  

 

• registrácia SIP teleprezenčných systémov, pričom táto registrácia musí fungovať 

pre zvolené systémy (popísané nižšie) aj cez existujúce firewall bezpečnostné 

prvky na jednotlivých lokalitách, bez potreby pridelenia verejnej IP adresy, v 

scenári, kde sa jednotlivé teleprezenčné zariadenia nachádzajú na lokálnych LAN 

segmentoch jednotlivých lokalít, majú dynamicky pridelované IP adresy (DHCP) 

a smerom von sú NAT/PAT-ované.  

• správa číslovacieho plánu, telefónnych klapiek ako aj SIP URI identifikátorov pre 

jednotlivé teleprezenčné systémy  

• centrálne adresárové služby  

• správa prenosového pásma - Call Admission Control (CAC)  

• funkcia firewall traversal-u pre hlasovú a obrazovú prevádzku, aby bolo možné 

medzi vzdialenými teleprezenčnými systémami vzhľadom na vyššie uvedené 

uskutočňovať transparetne teleprezenčné spojenia.  

• registrované systémy a multi bodové video stretnutia navyše musia byť dostupné 

(dovolateľné) aj z prostredia internetu prostredníctvom SIP URI identifikátora, aby 

bolo jednoducho a transparetne možné uskutočňovať spojenia aj s inými 

systémami.  

• vzájomný preklad medzi SIP a H.323 formami signalizácie, aby mohli 

používatelia uskutočňovať hovory aj na staršie H.323 systémy, rovnako tak, aby 

tieto staršie systémy mohli uskutočnovať spojenia na predmetné teleprezenčné 

systémy, vrátane zdieľania obsahu (SIP BFCP a H.239).  

• funkcia firewall traversal-u a prekladu signalizácie tak, aby bolo možné sa s 

teleprezenčnými systémami spojiť z prostredia globálneho internetu použitím 

štandardných webových prehliadačov (min. desktopové OS platfory windows, 

prípadne Mac). Požaduje sa, aby externí participanti mohli prostr. webového 

prehliadača uskutočniť spojenie bod-bod (prehliadač - teleprezenčný systém) ako 

aj pripojiť sa do multi-bodového video meetingu (prehliadač sa pripojí do 

viacbodovej konferencie hostovanej na video moste)  

• funkciu video mosta zabezpečujúceho mutli-bodové spojenia umožňujúce 

viacerým systémom vzájomné teleprezenčné spojenie a zdielanie obsahu. Ďalej 

tiež, ak je to potrebné, transkódovanie - zmena video kodekov, zmena rozlíšenia 

prípadne iných aspektov prevádzky z dôvodu zabezpečenia širokej kompatibility a 
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možnosti pripojenia širokého spektra video a teleprezenčných komunikačných 

zariadení.  

• funkciu plánovania a rezervácie teleprezenčných systémov, aby bolo možné 

rezervovať teleprezenčné systémy kalendárovou formou.  

• Podpora ochrany teleprezenčných stretnutí pred sieťovým odpočúvaním formou 

šifrovania RTP paketov a SIP signalizácie.  

• funkciu nahrávania, umožňujúcu zvolené teleprezenčné stretnutia nahrávať, 

vrátane prezentovaného obsahu.  

• funkciu publikovania a správy vzniknutých nahrávok. Požaduje sa možnosť 

automatizovanej úpravy výstupných formátov (rozlíšenie, kvalita a pod.) aby bolo 

možné vzniknuté nahrávky (až v kvalite FullHD) transformovať aj na nižšie 

rozlíšenia (napr. aj pre mobilné zariadenia, tablety a pod.), publikovať na 

centrálom video portáli (video sprístupnené záujemcom prostredníctvom 

webového prehliadača), spravovať ich životný cyklus – nahrávanie, publikácia a 

podobne, ako aj obmedzovať a definovať práva prístupu k týmto nahrávkam.  

  

Podvrstva riadenia komunikácie (Call Control).  

Podvrstva riadenia komunikácie (v ďalšom len Call Control) musí zabezpečiť registráciu 

HW zariadení,  spracovanie hovorov (riadenie výstavby, udržiavania a rozpadu 

spojenia), riadenie spojenia (CAC - Call Admission control), správu pásma, 

správu číslovacieho plánu, adresáciu zariadení a voľbu komunikačných kodekov. 

Z dôvodu jednoduchosti číslovacieho plánu a jeho správy sa požaduje unifikovaný 

call control systém pre všetky typy zariadení. Služba musí byť škálovaná a v 

budúcnosti byť schopná obslúžiť minimálne 1500 používateľov (používateľom sa 

myslí spravidla 1 systém - či už HW teleprezenčný systém, alebo SW video klient, 

ak by bol tento implementovaný neskôr). Inštancie a entity Call Control podvrstvy 

musia podporovať vysokú dostupnosť (HA - high availability) prostredníctvom 

clusteringu.   

Call Control služba musí  musí poskytovať funkcionalitu SIP video-telefónnej ústredne 

IP PBX, v architektúre SIP B2B UA (Back-to-Back User Agent), prevádzkovaná s 

vysokou dostupnosťou (klastrovanie, cluster - zoskupenie uzlov pracujúcich ako 

jediná logická entita) a vzájomnou zastupiteľnosťou kľúčových blokov. Adresácia 

pripojených zariadení musí podporovať:  

• +E.164 formát, ďalej navyše  

• alfanumerický URI formát (napr. telepresence1.lokalita1@edu.sk) - primárne pre 

potreby externej komunikácie prostr. internetu  

  

Vytáčanie spojení musí umožňovať, aby video zariadenia mohli vytáčať v tvare:  

• numerické reťazce (0123...)  

• alfa-numerické reťazce (telepresence1)  

• plné URI reťazce (telepresence@externa.entita.sk)  
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Registrované zariadenia musí byť možné kontaktovať oboma spôsobmi:  

• cez numerický reťazec (alebo plné  +E.164 telefónne číslo),   

• súčasne aj alfa-numerický URI formát (telepresence1@edu.sk)  

  

Ďalej Call Control umožňuje komunikáciu prostredníctvom video konferenčných - 

teleprezenčných systémov umiestnených do špecializovaných video 

konferenčných (VC) /zasadacích miestností, osobných terminálov  (kancelárie 

riadiacich pracovníkov) a SW klientov pre pracovné stanice alebo notebooky (nie 

je predmetom),  využívajúcich z dôvodu interoperability štandardizované 

signalizačné protokoly H.323 a SIP a štandardizované komprimačné kodeky ako 

G.711, G.722 (audio), H.264 AVC (video). Okrem audio a video časti musí video 

služba zabezpečovať prenos sekundárneho video kanála na zdieľanie obsahu 

(pripojením externého zdroja signálu VGA/DVI - napr. notebook) s použitím 

interoperabilných priemyselných štandardov H.239 a/alebo SIP BFCP.   

Požiadavky na škálu a dostupnosť komponentov podvrstvy:  

• vysoká dostupnosť, zabezpečená prevádzkou v režime klastra (min. 2 inštancie call 

control prvkov), active-active zapojenie umožňujúce rozdelenie záťaže  

• škálované na registráciu všetkých relevantných teleprezenčných zariadení, s kapacitou 

rastu bez potreby navýšenia výkonu nasadených zariadení na minimálne 1500 

registrácií.  

  

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  

• nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v prostredí vmware vSphere 

(ESXI) alebo Microsoft Hyper-V, alebo obdobnom s možnosťou jednotného 

manažmentu virtualizačnej platformy - platí pre všetky komponenty podvrstvy  

• Okrem SW redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj HW redundanciu 

fyzických serverov, pričom každý musí mať redundantné napájacie zdroje a 

konfiguráciu pevných diskov v RAID zostave  

  

Podvrstva vzdialenej registrácie teleprezenčných zariadení.  

Jednotlivé lokality pre nasadenie možno vnímať ako separátne entity, s vlastnou správou 

sieťových zariadení, bezpečnostných prvkov (firewall a pod.) a iných infraštruktúrnych 

elementov, IP adresným plánom, bezpečnostnými politikami a podobne. Preto 

registrácia SIP teleprezenčných systémov (a SW klienta - ak bude tento neskôr 

nasadený) musí fungovať aj cez existujúce firewall bezpečnostné prvky na jednotlivých 

lokalitách, bez potreby pridelenia verejnej IP adresy, v scenári, kde sa jednotlivé 

teleprezenčné zariadenia nachádzajú na lokálnych LAN segmentoch jednotlových 

lokalít, majú dynamicky pridelované IP adresy (DHCP) a smerom von sú NAT/PAT-

ované.  

Podvrstva vzdialenej registrácie zariadení preto musí zabezpečiť:  
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• registráciu HW teleprezenčných systémov a SW klientov bez potreby prevádzky 

VPN •  SW klient musí z verejného internetu byť bez potreby prevádzky VPN 

schopný:  

o sa zaregistrovať,   

o uskutočňovať hlasové telefonáty,   

o uskutočňovať video-teleprezenčné spojenia (vrátane zdielania obsahu),   

  

Realizovaná registrácia a komunikačné spojenie musí byť zepezpečené štandardizovanými 

metódami - t.j. šifrovaná signalizácia ako aj šifrovaný multimediálny tok:   

• TLS na zabezpečenie protokolov SIP    

• SRTP na zabezpečenie multimediálneho obsahu  

• podpora overovania bezpečnostných certifikátov X.509 pri vzdialenej registrácii 

zariadení a SW klientov.  

Uvedená funkcionalita sa požaduje pre všetky zariadenia, ktoré možno považovať za 

mobilné v tej miere, že je možné ich premiestniť do inej miestnosti. Premiestnenie 

zariadenia so sebou totiž môže prinášať zmenu IP adresy, dynamicky pridelenú 

neverejnú IP adresu, využitie NAT-PAT mechanizmov pri komunikácii smerom 

von do verejného internetu a podobne. Uvedená funkcionalita je voliteľná (nie 

nutná) pre zariadenia imerzívneho typu (dedikované teleprezenčné miestnosti), 

ktoré sú vo svojom princípe zriadené a vybodované s presným pevným cieľom a 

teda staticky.   

Požiadavky na škálu a dostupnosť komponentov podvrstvy vzdialenej registrácie:  

• vysoká dostupnosť, zabezpečená prevádzkou v režime klastra (min. 2 inštancie call 

control prvkov, redundancia 1:1), active-active zapojenie umožňujúce rozdelenie 

záťaže  

• škálované na podporu vzdielanej registrácie všetkých relevantných (voliteľne s 

výnimkou imerzívnych) HW telepresence zariadení a 500 SW klientov (ak budú 

implementovaní v budúcnosti), s kapacitou rastu bez potreby navýšenia výkonu 

nasadených zariadení na minimálne 1500  vzdialených registrácií.  

• možnosť využiť DNS SRV rozdeľovanie záťaže (load-balancing) prichádzajúcich 

registrácií  

  

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  

• nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v prostredí vmware 

vSphere (ESXI) alebo Microsoft Hyper-V, alebo obdobnom s možnosťou 

jednotného manažmentu virtualizačnej platformy - platí pre všetky komponenty 

podvrstvy  

• Okrem SW redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj HW redundanciu 

fyzických serverov, pričom každý musí mať redundantné napájacie zdroje a 

konfiguráciu pevných diskov v RAID zostave  
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Podvrstva bezpečného prechodu cez firewall a NAT-PAT  

Firewall a NAT-PAT mechanizmy vždy predstavujú možnú komplikáciu pre prevádzku 

video konferenčných a teleprezenčných služieb, nakoľko ich povaha je veľmi 

dynamická. Predložené riešenie musí preto jednoduchým a bezpečným spôsobom 

umožňovať prechod komunikácie cez firewall - tzv. firewall traversal pre 

nasledovné: hlas, video, obsahový kanál.  

Architektúra musí využívať dvoj komponentové riešenie, pracujúce princípom 

reverzného proxy servera (IRP - internet reverse proxy). Pre potreby tohto 

dokumentu ďalej budú tieto dva komponenty označené ako externá inštancia a 

interná inštancia.  

Externá inštancia predpokladá umiestnenie do DMZ segmentu, ktorý predpokladá 

firewalling na obe strany - smerom do verejného internetu, ako aj smerom do 

vnútornej časti. Externá inštancia preto musí využívať 2 separátne sieťové rozhrania 

(či už to fyzické alebo virtuálne).  Externá inštancia musí umožňovať aj prevádzku s 

neverejnými IP adresami na oboch sieťových rozhraniach. (Napríklad v scenári, kedy 

je zvolená verejná IP adersa NAT-ovaná vstupným internetovýh firewallom na 

neverejnú IP adresu vonkajšieho interface-u externej inštancie)  

Interná inštancia predpokladá umiestnenie do vnútorného segmentu (trusted segment), 

preto môže, ale nemusí mať 2 rozhrania. (fyzické alebo virtuálne). Komunikácia, 

spárovanie a keep-alive mechanizmy týchto 2 inštancíí musia prebiehať 

automaticky, iniciované vždy z vnútornej strany smerov von (jednoduchý prechod 

cez firewall).  

Predložené riešenie podvrstvy bezpečného prechodu cez firewall a NAT-PAT musí primárne 

zabezpečovať funkcionalitu:   

• komunikácie s externými organizáciami využívajúcimi teleprezenčné systémy alebo 

video konferenčné zariadenia, prípadne SW klientov (pracujúce so 

štandardizovanými metódami signalizácie a komprimácie - SIP, SIP/BFCP, H.323,  

H.323/H.239 a min. H.264 AVC) - detailne popísané nižšie komunikácie s externými 

organizáciami bez implementovaných teleprezenčných alebo video konferenčných 

zariadení (a SW klientov) prostredníctvom bežných internetových prehliadačov - 

detailne popísané nižšie  

Možnosť komunikácie s externými organizáciami  

Riešenie bezpečného prechodu firewallom musí primárne umožňovať, aby bolo 

jednoduchým spôsobom možné uskutočňovať video spojenia s inými 

organizáciami, ako aj byť dovolateľný prostredníctvom video spojenia 

(prichádzajúce a odchádzajúce hovory). Požaduje sa podpora nasledovného:   

• teleprezenčné zariadenia a SW klienti dovolateľné z verejného internetu formou URI 

vytáčania (predpokladá využitie DNS SRV záznamov) - prijímanie hovorov  

• možnosť volať externé systémy formou URI vytáčania (DNS SRV vyhľadanie) - 

uskutočňovanie hovorov  
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• podpora SIP a H.323 signalizácie v oboch smeroch (prichádzajúce hovory ako aj 

odchádzajúce hovory)  

• v prípade potreby automatický preklad medzi H.323 a SIP protokolmi, aj preklad 

príslušných protokolov na zdieľanie obsahu (SIP BFCP a H.239)  

• v prípade potreby automatický vzájomný preklad IP verzia 4 a IP verzia 6  

• možnosť prijímať hovory od externých (starších) systémov podporujúcich len volanie na 

IP adresu   

• možnosť uskutočňovať hovory na externé (staršie) systémy podporujúce len príjem 

hovoru na IP adresu. (napr. h323:10.20.30.40)  

Možnosť komunikácie s externými organizáciami - internetový prehliadač  

Riešenie bezpečného prechodu firewallom musí rovnako umožňovať pripojenie ako 

interných užívateľov, tak aj externých entít prostredníctvom internetového 

prehliadača (napr. kliknutím na link umiestnený na web stránke, alebo iným 

spôsobom zaslaný). Spojenie musí byť možné z prehliadača uskutočniť smerom 

na: 

• teleprezenčný systém (spojenie bod-bod, t.j. web prehliadač - teleprezenčný systém)  

• pripojenie sa do viacbodového video meetingu (spojenie web prehliadač - video most)  

  

Okno webového prehliadača musí prenášať video a audio vzdialenej strany (strán) min v 

kvalite HD 720p a nezdieľaný obsah. Rovnako tak musí zabezpečovať odosielanie 

zvuku a obrazu, min. v kvalite HD (720p) - predpokladá prítomnosť vhodnej 

kamery na strane vzdialeného participanta.  

Požiadavky na škálu a dostupnosť komponentov podvrstvy bezpečného prechodu cez firewall:  

• vysoká dostupnosť, zabezpečená prevádzkou v režime klastra (min. 2 inštancie akčných 

prvkov, redundancia min. 1:1)  

• škálované na podporu min. 100 simultánnych hovorov smerom na, alebo z externých 

teleprezenčných resp. videokonferenčných systémov (min. pri kvalite HD), s možnosťou 

rastu bez potreby navýšenia výkonu nákupom HW nasadených zariadení na minimálne 

200 v budúcnosti.  

• škálované na podporu min. 50 simultánnych hovorov prichádzajúcich od externých 

participantov prostredníctvom webového prehliadača, s kapacitou rastu bez potreby 

navýšenia výkonu nasadených zariadení na minimálne 100 v budúcnosti.  

• možnosť využiť DNS SRV rozdeľovanie záťaže (load-balancing) prichádzajúcich 

spojení  

  

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  

• nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v prostredí vmware vSphere 

(ESXI) alebo Microsoft Hyper-V, alebo obdobnom s možnosťou jednotného 

manažmentu virtualizačnej platformy - platí pre všetky komponenty podvrstvy  
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• Okrem SW redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj HW redundanciu 

fyzických serverov, pričom každý musí mať redundantné napájacie zdroje a 

konfiguráciu pevných diskov v RAID zostave  

• firewall traveral pre H.323 (H.460.19, H.460.17 a/alebo H.460.18 - multimediálny obsah 

a signalizácia)  

• firewall traversal pre SIP  

• firewall traversal STUN a TURN funkcionalita  

  

Podvrstva video konferenčných služieb.  

Podvrstva video konferenčných služieb má zabezpečovať hlasový a video-teleprezenčný 

konferencing. Musí zabezpečiť funkcie správy, alokácie a časového plánovania 

konferenčných zdrojov, ďalej tiež rezerváciu fyzických miestností, v ktorých sa 

nachádzajú teleprezenčné zariadenia.  

Ďalej musí zabezpečiť dostupnosť nasledovných typov video konferencií:  

• Permanentné konferencie (vždy k dispozícii, bez prechádzajúceho plánovania) - 

iniciované napr. zavolaním na numerický, alfa-numerický alebo URI identifikátor  

• Plánované konferencie (časovo obmedzené od-do, s možnosťou definovať 

pripojených participantov)  

• Ad Hoc konferencie formou eskalácie , kedy aktuálne prebiehajúci video hovor 

medzi dvoma teleprezenčnými systémami je možné prizvaním ďalšieho video 

konferenčného účastníka automaticky eskalovať a vytvoriť tak automaticky video 

konferenčné multi-bodové spojenie.  

  

Riadiaci systém konferenčnej vrstvy musí byť schopný automaticky rozdeľovať záťaž na 

konferenčné servery (MCU, video-servery), v prípade, že ich predložené riešenie 

obsahuje viacero. Riadiaci systém musí byť budovaný redundantným spôsobom 

tolerujúcim výpadok jednej inštancie. Rovnako tak samotná entita resp. entity 

funkčne zabezpečujúce konferenčné služby (MCU-Multipoint Control Unit, video-

server a pod.) musí tolerovať výpadok jednej inštancie. Nie je prípustná 

nefunkčnosť video konferenčnej služby pri výpadku hociktorého jediného 

kompomentu. Redundacia preto musí pred dopadmi takéhoto výpadku chrániť. Na 

druhej strane, je prípustné zníženie kapacity konferenčných služieb pri takomto 

výpadku, min. musí zostať k dispozícii 30 Full HD (1920x1080@30 fps) portov.  

Sumárna portová kapacita video konferenčných služieb (MCU, video-servera, a pod.) 

musí byť min. 40 FullHD (1920x1080@30 fps) video portov, spolu s obrazovým 

kanálom 720p (1280x720@ min. 5 fps). V prípade, že video konferenčná služba - 

resp. jej MCU funkcionalita  je distribuovaná, musí riešenie umožňovať 

kaskádovanie (alebo obdobný mechanizmus), ktoré túto funkciu zabezpečí.  

Celé predložené riešenie predpokladá zriadenie minimálne 50 užívateľských účtov. 

Každý z týchto  užívateľov musí mať možnosť organizovať a uskutočňovať viac 

stranné - multipoint (multi-bodové) teleprezenčné konferencie. Za týmto účelom 
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sa požaduje, aby min.  50 užívateľov malo svoj dedikovaný účet zviazaný s 

dedikovanou konferenciou jednoznačne identifikovanou prostr. numerického 

reťazca (01234...) ako aj URI reťazca (JanMrkvicka.konferencia@edu.sk). Pre 

každého užívateľa musí túto pomyselnú virtuálnu konferenčnú miestnosť byť 

možné nastaviť individuálnym spôsobom (podľa jeho preferencie).  Veľkosť 

takýchto konferencií (počet pripojených zariadení) nesmie byť nijako limitovaná v 

prípade, že sú k dispozícii konferenčné zdroje. Špeciálne musí byť možné 

individuálne definovať:  

• heslo alebo PIN pre organizátora konferencie, ktorým sa daná konferencia spustí  

• heslo alebo PIN pre pripájajúcich sa účastníkov, ako aj pravidlo, či je toto 

požadované  

• rozloženie obrazu - ako sa zobrazujú účastníci, pričom sa požaduje minimálne 

podpora nasledovných rozložení:   

1. rovnomerné rozloženie účastníkov,   

2. zobrazenie len jediného (aktívne hovoriaceho) účastníka,   

3. zväčšené zobrazenie aktívne hovoriaceho účastníka a miniatúr ostatných účastníkov.  

• identifikačný text konferenčnej miestnosti zobrazený pri pripojení (napr. Virtuálna 

Zasadacia Miestnosť - Ján Mrkvička).  

• zoznam automaticky vytáčaných systémov po spustení konferencie (napríklad 

zoznam iných telepresence systémov, adresa nahrávacieho systému zabezpečujúceho 

automatizované nahranie konferencie a podobne).  

  

Využívanie týchto personálnych video konferenčných miestností musí byť možné:   

• v ad-hoc režime - bez prechádzajúceho plánovania, jednoduchým zavolaním na URI 

identifikátor a prípadne odomknutím miestnosti (event. aj zadaním účastníckeho 

hesla pre ďalších účastníkov, ak požadované).   

• v plánovanom režime - s predchádzajúcim  časovým plánovaním trvania, 

definovaním počtu účastníkov, možností automatického opakovania (denne, 

týždenne a pod.) a partikulárneho hesla alebo PIN-u.  

Vzhľadom na charakter prevádzky teleprezenčného riešenia na jednotlivých subjektoch, 

ktoré sú z pohľadu fungovania a správy počítačových sietí a IT systémov 

autonómne entity, nie je možné predpokladať súčasnú (dnešnú) existenciu 

spoločných nástrojov Groupware plánovania (napr. MS Exchange, Lotus a 

podobne.), ktoré by umožnili unifikovaným spôsobom dnes plánovať a rezervovať 

zasadacie miestnosti naprieč všetkými inštitúciami a teda ani teleprezenčné 

systémy. Preto musí predložené riešenie umožňovať vytvorenie centrálneho web-

portálu prístupného z verejného internetu (t.j. dostupného pre každú zapojenú 

inštitúciu) určeného na rezerváciu teleprezenčných systémov (a teda aj miestností). 

Nástroje správy, plánovania a rezervovania za týmto účelom musia obsahovať API 

(application programming interface) alebo podobnú funkcionalitu, umožňujúcu 

tákúto integráciu s na mieru vytvoreným web-portálom (možný príklad je 
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integrácia s Google Calendar).  Na mieru vyvíjaná aplikácia web-portálu a 

integračné služby musia tvoriť súčasť predloženého riešenia.  

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  

• nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v prostredí vmware 

vSphere (ESXI) alebo Microsoft Hyper-V, alebo obdobnom s možnosťou jednotného 

manažmentu virtualizačnej platformy - platí pre všetky komponenty podvrstvy  

• Okrem SW redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj HW redundanciu 

fyzických serverov, pričom každý musí mať redundantné napájacie zdroje a 

konfiguráciu pevných diskov v RAID zostave  

• Videokonferenčný most bude kompatibilný s dodanými videokonferenčnými 

koncovými zariadeniami.   

• Konferenčný most má za úlohu byť schopný mixovať audio/video streamy a 

zdieľaný obsah  z dodaných koncových zariadení a vytvárať tak konferenčné hovory 

o viac participantov.  

• Podporovať čo možno najširšiu škálu používaných signalizačných a komprimačných 

metód (ako nasledovne popísané) za účelom interoperability so širokým spektrom 

iných video konferenčných systémov  

• Podporované video štandardy: H.261,  H.263, H.263+,  H.263++,  H.264  

• Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729, MPEG-4 

AACLC, MPEG-4 AAC-LD, G.722.1 Annex C  

• Podporované rozlíšenie videa (porovnateľné alebo lepšie ): Od QCIF až po 1080p 

(1920 x 1080)  

• Podporované protokoly: BFCP, NTP, SIP, RTP, HTTP, HTTPS, TLS  

• Videkonferenčný most má byť schopný prepojiť do jedného hovoru používateľov 

rôznych zariadení s rozdielnymi požiadavkami (schopnosťami)  na audio/video 

kvalitu (rôzne kompresné algoritmy, rozlíšenia a podobne)  

• Vybrané riešenie musí byť schopné prepojiť do jedného konferenčného hovoru 

zariadenia s požiadavkami:  

o Iba audio o Audio a video s rozlíšením od 360p30 až po 720p60 alebo 

1080p30.   

• Riešenie má byť schopné tak isto pridať participantov s viacerými zobrazovacími 

jednotkami (až 4) - viz. časť venujúcu sa detailnému popisu teleprezenčných 

systémov.  

    

 

II.  Centrálna streamovacia platforma pre živé vysielanie  

Teleprezenčné systémy vo veľkokapacitných učebniach majú umožňovať živý streaming, 

ktorý je následne verejne dostupný na Internete. Koncový používatelia môžu živý 

stream sledovať z počítača pomocou webového prehliadača, prípadne z mobilných 

zariadení typu Apple iPhone/iPad a Android.  
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Manažment systému bude realizovaný prostredníctvom centrálneho portálu, ktorý bude 

integrovaný s portálom kalendárových služieb a umožní nastavenie požadovaných 

parametrov pre špecifikované udalosti, napr.: adresa živých streamov pre účastníkov, 

zabezpečenie prístupu, štatistické informácie, a pod.  

  

Požadovaná min. funkcionalita a špecifikácia technických parametrov:  

• komplexná streamovacia infraštruktúra,   

• prepojenie na centrálny kalendár,  

• podpora vstupných protokolov UDP, RTP, HTTP, podpora základnej autentifikácie 

vysielacej strany,  

• podpora vysielania na čo najširší počet platforiem (OS Windows/Linux prostredníctvom 

webového prehliadača, podpora mobilných platforiem, podpora HLS protokolu)  

• Riešenie IP video/audio streamingu s vyvažovaním záťaže o min. troch samostatných 

serverových licenciách bez softvérového obmedzenia počtu klientov (pre 64-bitové 

serverové architektúry) pracujúcich v móde CDN s presmerovaním požiadaviek na 

najbližší server(geolokácia), prip. najmenej vyťažený server.  

• 3x škálovateľný softvérový streamovací server s podporou doručovania formátov Adobe 

Flash® RTMP (RTMPT, RTMPE, RTMPTE, RTMPS), Adobe Flash HTTP Dynamic 

Streaming (HDS), Apple® HTTP Live Streaming (HLS), MPEG-DASH, Microsoft® 

Smooth Streaming, RTSP/RTP, MPEG2 Transport Protocol (MPEG-TS). Video 

dekóderov: MPEG2, MPEG4 Part 2, H.264/AVC, Audio dekóderov: MP3, AAC  

(LC & HE), MPEG1 Part 1/2, Speex, G.711, nDVR a DRM podporou  

• integrácia jednotlivých prvkov cez používateľsky príjemné rozhranie správy zdrojov.  

  

    

III.  Multimediálny archív,  jeho správa a podpora prevádzky  

  

Systém bude umožňovať funkcionalitu nahrávania, zvolených teleprezenčných stretnutí  vrátane 

prezentovaného obsahu.  

Systém umožní bezpečné publikovanie verejných aj neverejných záznamov, ich prehrávanie na 

platformách MS Windows, Apple, Android.  

Bude umožnená aj úprava záznamovom pred ich zverejnením prostredníctvom web portálu. 

Systém umožní autentifikáciu a autorizáciu používateľov zo všetkých zapojených 

inštitúcií v rámci projektu.  

  

Požadované parametre systému:  

• podpora nahrávania zvolených multipoint videokonferenčných stretnutí, vrátanie 

zdielaného obsahu (t.j. nahrávania oboch video kanálov - hlavného obrazového a aj 

sekundárneho obsahového)  

• možnosť nahrávania video prenosu (vrátane zdieľaného obsahu) zo zvoleného 

videokonferenčného systému - tj. využiť zvolený teleprezenčný systém ako nahrávacie 

štúdio  
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• realizované nahrávky musí byť možné použiť pre neskorší streaming (VoD)  

• min. 3 aktuálne prebiehajúce a nahrávané stretnutia musí byť možné simultánne 

streamovať (live-stream pre sledovanie napr. prostr. web prehliadača)  

• Kvalita nahrávania až do 1920x1080, vrátane.  

• Min. počet súčasne realizovaných nahrávaní: 20  

• Minimálna kapacita záznamov v hodinách (full HD kvalita): 2500 hodín  

• podpora definovania verejne dostupných nahrávok a súkromných nahrávok ktoré 

vyžadujú overenie používateľa pred sprístupnením video nahrávky,  

• podpora aspoň základných funkcií spracovania a úpravy video nahrávok - minimálne 

možnosť časového orezania nahrávok (odstrihnutie časti na začiatku, na konci, a v 

strede záznamu) a spájania zvolených nahrávok  

• podpora definície rozloženia obrazu výstupnej nahrávky - minimálne nasledovné 3 

rozloženia:  - rozloženie typu "obraz  v obraze" - prezentovaný obsah je prekrytý v 

definovanej časti malým náhľadom video prenosu, rozloženie typu vedľa seba - 

prezentovaný obsah zaberá minimálne 70 percent plochy, zvyšná časť zobrazuje video 

prenos,  a rozloženie, v ktorom je zdieľaný obsah zobrazený v režime plnej obrazovky 

počas zdieľania obsahu, a naopak v čase, keď nie je obsah zdieľaný, je zobrazené video 

v režime plnej obrazovky.  

• podpora automatizovaného prevedenia do minimálne nasledovných formátov a/alebo 

rozlíšení a charakteristík:  stiahnuteľný video formát mpeg-4 pre off-line prezeranie na 

osobných počítačoch vo vysokej kvalite - min.1280x720, stiahnuteľný video formát 

mpeg-4 pre off-line prezeranie na mobilných zariadeniach (nižšie rozlíšenie),  

stiahnuteľný formát audio nahrávky.  

• možnosť priraďovať jednotlivé nahrávky video archívu do rôznych tematických skupín   

• webový portál zobrazujúci dostupné nahrávky, ich miniatúry (thumbnail), dĺžku trvania, 

popis a podobne, pridelenie do skupín, priradenie kľúčových slov a možnosť 

vyhľadávania v archíve nahrávok.  

• mutlimediálny archív musí disponovať mechanizmami umožňujúcimi zálohovanie a 

opätovnú obnovu video nahrávok  

     

IV. Špecifikácia vybavenia teleprezenčných kolaboračných pracovísk podľa počtu 

účastníkov  

Všetky pracoviská musia byť schopné integrácie s už existujúcimi / fungujúcimi 

teleprezenčnými a videokonferenčnými systémami v rámci rezortu školstva, 

vedeckovýskumných inštitúcií a univerzít.  

Podľa špecifík a požiadaviek kladených na jednotlivé body navrhujeme nasledujúce členenie a 

špecifikácie jednotlivých bodov:  

  

A, Špecifikácia vybavenia miestnosti - do 20 účastníkov  

  

1. Úroveň - do 20 účastníkov (3 obrazovky) – centrálne 

teleprezenčné pracovisko inštitúcie  

-‐  Vrátane inštalačnej úpravy miestnosti  
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Centrálne teleprezenčné pracoviská jednotlivých inštitúcií musia spĺňať nasledujúce 

požiadavky:  

• teleprezenčný systém umožňujúci tzv. "imerzívny" spôsob komunikácie (veľmi blízky 

zážitku pri živom stretnutí) pre cca. 15 - 20 osôb s pocitom osobnej komunikácie a 

prirodzeného očného kontaktu s možnosťou sedenia v jednom alebo dvojradovom 

usporiadaní  

• nasadenie systému bez nutnosti nákladnej úpravy miestností (svetelné, akustické, 

klimatizačné podmienky a pod.)  

• systém s minimálne troma Full HD 1080p kamerami   

• podpora minimálne troch Full HD zobrazovacích jednotiek, minimálna veľkosť 

obrazovky 65 palcov  

• podpora vysokokvalitného 3-kanálového priestorového zvukového prenosu s minimálne 

6 mikrofónmi a  priestorovými reproduktormi a s potlačením ruchov  

• podpora jednoduchého dotykového ovládania  

• možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie a zdieľania obrazového obsahu 

prostredníctvom integrovaných digitálnych konektorov (HDMI, displej port, VGA 

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a 

spĺňať nasledovnú charakteristiku:  

• Riešenie má pozostávať z minimálne troch zobrazovacích jednotiek,  konferenčného 

stola s integrovanými audio vstupmi a výstupmi a kamerového systému, ktorý umožní 

snímanie všetkých participantov za stolom.   

• Minimálne tri kamery ktoré sú schopné snímať všetkých participantov konferencie za 

stolom čím umožnia participantom konferencie priami očný kontakt s druhou stranou 

počas video hovoru,   

• automatické ostrenie kamier  

• Zariadenie má umožňovať SIP URI vytáčanie  

• Podporované video štandardy:H.264,   

• Podporované audio štandardy: G.711/G722, AAC-LD (22 kHz)  

• Podporované rozlíšenie videa (porovnateľné alebo lepšie): 1920 x 1080p, 30fps  

• Podpora zdieľať obrazový obsah: 1920 x 1080p, 30fps  

• Požiadavka na zobrazovaciu jednotku (porovnateľné alebo lepšie):   

3 x 65 palcové obrazovky, 1080p, 30fps, LCD, kontrast min. 3500:1  

• integrované osvetlovacie prvky zabezpečujúce nasvietenie lokálnych participantov  

• min 6 mikrofónov  

• Možnosť pridať ďalšie audio vstupy pre snímanie zvuku aj mimo stola, napr. prezentéra 

pri tabuli  

• zobrazenie obsahu (prezentovaného lokálne alebo prijímaného od protistrany) na 

ľubovoľnom monitore - buď na jednom z troch, ktoré majú byť súčasťou dodávky, 

voliteľne prostredníctvom externého výstupu.  

• podpora 5-tich sumultánnych video streamov v kvalite 1080p30  (3 obrazových 

zobrazujúcich participantov - protistranu, 2 obsahových - zobrazujúcich zdielaný 

obrazový obsah)  
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• Podporované protokoly: SIP, IP, DHCP,NTP, DNS, SSH, 802.1p/q, RTP, SRTP, BFCP  

• jednoduché ovládanie prostr. dotykového panela umiestneného na stole, min.2 kusy.  

• nízka elektrická spotreba, spravidla pod 1000 W  

• obsahuje kompletný ozvučovací systém  

  

2. Úroveň – miestnosť do 10 účastníkov (2 obrazovky)  

Pracoviská tejto úrovne jednotlivých inštitúcií musia spĺňať nasledujúce predpoklady pre 

miestnosť strednej a menšej veľkosti:  

• video konferenčný systém umožňujúci komunikáciu pre zasadacie miestnosti pre 10 

osôb  

• nasadenie systému bez nutnosti nákladnej úpravy miestností (svetelné, akustické, 

klimatizačné podmienky a pod.)  

• all-in-one systém pozostávajúci s minimálne dvoch obrazoviek a mikrofónov s 

možnosťou súčasného zobrazenia video komunikácie a multimediálneho obsahu vo Full 

HD kvalite  

• systém samostatne stojaci na stojane  

• systém s 2 pohyblivými (PTZ) Full HD 1080p kamerami s podporou zameriavania na 

zdroj zvuku a minimálne 8x optickým priblížením a automatickým ostrením kamier  

• systém s dvoma Full HD zobrazovacími jednotkami, minimálna veľkosť obrazovky 55 

palcov s podporou zobrazovania rôznych rozložení obrazu  

• podpora zvuku v minimálne CD kvalite, podpora viacerých mikrofónov s funkciou 

automatického potlačenia ruchov a šumu  

• podpora jednoduchého dotykového ovládania zariadenia s možnosťou manuálneho 

ovládania kamier  

• možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie a zdieľania multimediálneho obsahu  

prostredníctvom integrovaných digitálnych konektorov  

• podpora externých video a audio vstupov / výstupov  

• podpora kryptovanej komunikácie  

• možnosť vzdialenej administrácie video konferenčného zariadenia pomocou web  

rozhrania,  terminálu, alebo manažment servera  

• možnosť obmedzenia prístupu k použitiu zariadenia pomocou hesla  

• Zariadenie má umožňovať SIP URI vytáčanie  

• podpora interného\externého zoznamu kontaktov   

• Podporované video štandardy: H.263, H.264  

• Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  

• Podpora protokolov: TCP/IP, H.323, SIP, DHCP, 802.1x/p/q, NTP, DNS, BFCP   

  

3. Úroveň – miestnosť do 6 účastníkov   

  

• video konferenčný systém umožňujúci komunikáciu pre zasadacie miestnosti do 6 osôb  

• nasadenie systému bez nutnosti nákladnej úpravy miestností (svetelné, akustické, 

klimatizačné podmienky a pod.)  
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• all-in-one systém pozostávajúci z jednej obrazovky a dvoch mikrofónov  

• mobilné prevedenie na stojane s kolieskami  

• systém s 1 pohyblivou (PTZ) Full HD 1080p kamerou a minimálne 4x optickým 

priblížením  

• systém s 1 Full HD zobrazovacou jednotkou, minimálna veľkosť obrazovky 42 palcov s 

podporou zobrazovania rôznych rozložení obrazu  

• podpora jednoduchého dotykového ovládania s možnosťou manuálneho ovládania 

kamery   

• podpora automatického ostrenia kamery  

• podpora SIP URI vytáčania  

• podpora interného\externého zoznamu kontaktov   

• podpora prenosu zvuku vo vysokej kvalite, podpora automatického potlačenia ruchov a 

šumu  

• možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie a zdieľania multimediálneho obsahu  

prostredníctvom integrovaných digitálnych konektorov  

• podpora externých video a audio vstupov / výstupov  

• podpora kryptovanej komunikácie  

• možnosť vzdialenej administrácie video konferenčného zariadenia pomocou web  

rozhrania,  terminálu, alebo manažment servera  

• možnosť obmedzenia prístupu k použitiu zariadenia pomocou hesla  

• Podporované video štandardy: H.263, H.264   

• Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  

• Podpora protokolov: TCP/IP, H.323, SIP, RTP, SRTP, DHCP, 802.1x/p/q, NTP, DNS,  

BFCP 

  

4. Úroveň - Teleprezenčné personálne pracovisko  

  

Pracoviská tretej úrovne (personálne pracoviská) jednotlivých inštitúcií musia spĺňať min. 

nasledujúce požiadavky:  

• video konferenčný systém umožňujúci osobnú komunikáciu pre jednu (maximálne dve) 

osoby  

• Personálne video konferenčné zariadenie ktoré môže slúžiť ako prídavný monitor pre 

PC  

• jednoduché ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky   

• veľkosť obrazovky min 22 palcov, Full HD rozlíšenie 1920x1080  

• rozlíšenie kamery Full HD 1080p   

• možnosť pripojenia zariadenia prostredníctvom Wifi siete  

• možnosť externého pripojenia k zariadeniu cez bluetooth, USB a HDMI  

• podpora slovenského jazyka alebo českého jazyka  

  

Okrem vyššie uvedeného musí predložené riešenie podporovať nasledovné štandardy a spĺňať 

nasledovnú charakteristiku:  
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• Zariadenie má umožňovať SIP URI vytáčanie  

• podpora interného\externého zoznamu kontaktov  

• Podporované video štandardy: H.264  

• Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  

• Podporované rozlíšenie videa (porovnateľné alebo lepšie): 1920 x 1080p, 30fps  

• Podpora zdieľať obrazový obsah: 1920 x 1080p, 30fps  

• min. 1 kamera, možnosť nahnúť kameru tak aby snímala dokumenty na stole alebo 

osobu sediacu pred zariadením  

• min. 1 mikrofón  

• súčasťou dodávky má byť aj ozvučovací systém, ak tento nie je integrovaný  

• možnosť obmedzenia prístupu k použitiu zariadenia pomocou hesla  

• Podporované protokoly: TCP\IP, SIP, RTP, SRTP, DHCP, DNS, HTTPS, 802.1x/q, 

802.11a,b,g,n, BFCP  

  

B, Špecifikácia vybavenia veľkých konferenčných miestností   

  

Veľké prednáškové miestnosti budú vybavené viackamerovým teleprezenčným 

systémom, ktorý umožní pripojenie miestnosti do videokonferencie, ale taktiež z 

týchto miestností bude umožnené aj živé vysielanie, dostupné na internete (on-line 

streaming) na platformách MS Windows, Android, Apple, s možnosťou záznamu 

realizovaných streamov.  

Technická špecifikácia požiadaviek na vybavenie miestnosti:  

 

1. Do 100 účastníkov  

• Video konferenčný kit kompatibilný s teleprezenčnými pracoviskami s 

podporou Full HD prenosov 1080p    

• podpora firewall traversal;  

• mobilné prevedenie;  

• možnosť montáže do racku  

• systém s 3 pohyblivými (PTZ) Full HD 1080p kamerami s podporou 

zameriavania na zdroj zvuku a minimálne 8x optickým priblížením a 

automatickým zaostrovaním kamier  

• podpora prenosu zvuku vo vysokej kvalite, podpora automatického 

potlačenia ruchov a šumu  

• možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie a zdieľania multimediálneho 

obsahu prostredníctvom integrovaných digitálnych konektorov  

• podpora externých video a audio vstupov / výstupov  

• podpora  kryptovanej komunikácie  

• možnosť vzdialenej administrácie video konferenčného zariadenia 

pomocou web  rozhrania,  terminálu, alebo manažment servera  

• Podporované video štandardy: H.263, H.264   

• Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  
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• Podpora protokolov: TCP/IP, H.323, SIP, RTP, SRTP, DHCP,  

802.1x/p/q, NTP, DNS, BFCP  

• min 6 vstupov na pripojenie externého zdroja signálu alebo mikrofónov 

(nie je súčasťou dodávky), z ktorých musia byť min. 2 symetrické.  

• prezentačné PC umiestniteľné do katedry miestnosti - Procesor min. 3400 

bodov podľa cpubenchmark.net, min. 4GB DD3 operačnej pamäte, HDD 

SSD min. 256GB, DVD-RW, min. 350W zdroj, LAN 1GB, OS 

Windows, balík MS Office, monitor: LCD/LED monitor, 16:9, Full HD 

1920x1080, HDMI, DVI, VGA, dotykový, min. 19", bezdrôtový 

prezentér;  

• projektor WXGA a vyšší, min. 3.000 ANSI, montovateľný na strop, 

podpora DVI, resp. HDMI, RS-232, stropný držiak pre projektor, 

teleskopický, naklápací, projekčné plátno, min. 3x2m, biele matné, s 

elektrickým motorom, RS-232;  

• dotykové riadenie vybraných prvkov miestnosti - riadenie video zdroja 

(VGA, resp. DVI/HDMI matica), zapínanie a vypínanie projektora, 

spúšťanie plátna, riadenie zvuku miestnosti, audio kabeláž, video 

kabeláž, napájanie, prezentačná katedra integrujúca technické vybavenie 

- počítač, audio a video technika, dotykové riadenie zdrojov, sieťový 

prepínač, min. 8x1Gb, integrácia jednotlivých prvkov do katedry a 

miestnosti.  

• ozvučenie miestnosti - audio zosilňovač stereo min. 2x50W, echo 

cancellation, equalizér, riadenie RS-232, reproduktory aktívne - min. 

50W, integrácia do miestnosti.  

  

2. Viac ako 100 účastníkov  

• 2x videokonferenčný kit kompatibilný s teleprezenčnými pracoviskami s 

podporou Full HD prenosov o rozlíšení 1080p;  

• podpora firewall traversal;  

• mobilné prevedenie;  

• možnosť montáže do racku  

• systém s 3 pohyblivými (PTZ) Full HD 1080p kamerami s podporou 

zameriavania na zdroj zvuku a minimálne 8x optickým priblížením a 

automatickým zaostrovaním kamier  

• podpora prenosu zvuku vo vysokej kvalite, podpora automatického 

potlačenia ruchov a šumu;  

• možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie a zdieľania multimediálneho 

obsahu prostredníctvom integrovaných digitálnych konektorov;  

• podpora externých video a audio vstupov / výstupov;  

• podpora  kryptovanej komunikácie;  

• možnosť vzdialenej administrácie video konferenčného zariadenia 

pomocou web  rozhrania,  terminálu, alebo manažment servera;  

• Podporované video štandardy: H.263, H.264   

• Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.729 a AAC-LD;  
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• Podpora protokolov: TCP/IP, H.323, SIP, RTP, SRTP, DHCP,  

802.1x/p/q, NTP, DNS, BFCP;  

• min. 6 vstupov na pripojenie externého zdroja signálu, alebo mikrofónov 

(nie je súčasťou dodávky), z ktorých musia byť minimálne 2 symetrické.  

• 2x prezentačné PC umiestniteľné do katedry miestnosti - Procesor min. 

4500 bodov podľa cpubenchmark.net, min. 4GB DD3 operačnej pamäte, 

HDD SSD min. 256GB, DVD-RW, min. 350W zdroj, LAN 1GB, OS 

Windows, balík MS Office, 2x monitor: LCD/LED monitor, 16:9, Full 

HD 1920x1080, HDMI, DVI, VGA, dotykový, min. 19", bezdrôtový 

prezentér;  

• 2x projektor WXGA a vyšší, min. 3.000 ANSI, montovateľný na strop, 

podpora DVI, resp. HDMI, RS-232, 2x stropný držiak pre projektor, 

teleskopický, naklápací, 2x projekčné plátno, min. 3x2m, biele matné, s 

elektrickým motorom, RS-232;  

• dotykové riadenie vybraných prvkov miestnosti - riadenie video zdroja 

(DVI resp. HDMI matica), zapínanie a vypínanie projektora, spúšťanie 

plátna, riadenie zvuku miestnosti, audio kabeláž, video kabeláž, 

napájanie, prezentačná katedra integrujúca technické vybavenie - počítač, 

audio a video technika, dotykové riadenie zdrojov, sieťový prepínač, 2x 

min. 24x1Gb, integrácia jednotlivých prvkov do katedry a miestnosti.  

• ozvučenie miestnosti - audio zosilňovač stereo min. 2x50W, echo 

cancellation, equalizér, riadenie RS-232, reproduktory aktívne - min. 

50W, integrácia do miestnosti.  

• 4x prezentačné TV plochy - televízor SMART LED, uhlopriečka min. 

121cm, min. Full HD 1920x1080, DVB-T2/T/C, vstup HDMI, RJ-45, 4x 

signage zariadenie centrálne riadené, podpora streamovania živého 

vysielania na televízne plochy, nevyhnutná video a riadiaca kabeláž, 

prepojenie s dotykovým riadením prvkov miestnosti.  

  

V.  Nadväznosť na iné projekty  

V súčasnosti je na niekoľkých univerzitách na Slovensku prevádzkovaná teleprezenčná 

sieť pozostávajúca z nasledovných lokalít - Technická univerzita Košice (TUKE), 

Univerzita Komenského Bratislava (UKBA), Slovenská technická univerzita 

Bratislava (STUBA) a jej pracovisko v Trnave (STUTT), ďalej Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre (UNIAGNR) a Ústav veterinárneho lekárstva 

Košice (UVLKE) a Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave (UCMTT)..  Na 

týchto sú nasadené nasledovné imerzívne teleprezečné systémy:  

  

• TUKE - Cisco Telepresence 3010 (CTS-3010)  

• TUKE – LifeSize Express  

• TUKE – LifeSize Team  

• TUKE – LifeSize Passport  
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• UKBA - Cisco Telepresence 3010 (CTS-3010)  

• STUBA - Cisco Telepresence 3010 (CTS-3010)  

• STUTT - Cisco Telepresence 1100 (CTS-1100)  

• UNIAGNR - Cisco Telepresence 1300 (CTS-1300)  

• UVLKE - Cisco Telepresence 1300 (CTS-1300)  

• UCMTT - Cisco Telepresence 1300 (CTS-1300)  

Použitým riadiacim prvkom - SIP IP Video telefónnou ústredňou je Cisco Unified  

Communications Manager (CUCM v.9.1)  

  

Predložené riešenie musí z dôvodu ochrany existujúcej investície byť plne kompatibilné 

s popísaným existujúcim riešením. Novo dodané teleprezenčné systémy musia byť 

teda schopné vzájomnej komunikácie s existujúcimi - kompatibilita na úrovni 

sigalizácie, prenosu zvukového, obrazového a obsahového kanálu. Ďalej rovnako 

možnosť pripojenia starých a nových systémov do muti-bodového stretnutia, 

nahrávania a podobne. Predložené riešenie musí ďalej byť schopné tieto existujúce 

systémy registrovať (protokol SIP) z dôvodu zjednotenia číslovacieho plánu a 

jednotných mechanizmov správy prenosového pásma (Call Admission Control).   

  

Súčasťou predloženého riešenia  je pričlenenie už existujúcich systémov (v rozsahu 

opísanom vyššie). V rámci projektu sa požaduje pričlenenie 10 existujúcich 

systémov.   

  

Pilotná prevádzka   

Na preverenie a zaručenie základných charakteristík a funkčnej interoperability medzi 

novo dodaným riešením a riešením dnes existujúcim (popísaným v časti: Návaznosť na 

iné projekty) sa požaduje demonštračná prevádzka - tzv. Funkčný prototyp, ktorý 

predstavuje pilotnú prevádzku vo fáze budovania projektu. Požiadavky kladené na túto 

prevádzku sú nasledovné:  

• demonštrovať funkčnú registráciu zvoleného existujúceho Teleprezenčného 

systému (v počte 1 kus) pod dodanú podvrstvu riadenia komunikácia - protokol 

SIP  

• implementácia (fyzická inštalácia a sw konfigurácia) 2 (dvoch) nových 

miestností  - miestnosť typu: Miestnosť do 10 účastníkov (1 kus) a miestnosť 

typu: Miestnosť do 6 účastníkov (1 kus)  

• ukážka video konferenčného spojenia v režime bod-bod, kedy budú postupne 

odskúsané všetky možné kombinácia vzájomného spojenia   

• ukážka viacbodového video konferenčného spojenia, vyššie popísaných troch 

systémov.  

• všetky scenáre musia zabezpečiť a pozitívne potvrdiť interoperabilitu systémov 

na úrovni prenosu obrazu - video participantov, prenosu obsahu - nazdielaný 

obsah, a samozrejme prenosu hlasu.  
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• vyššie popísané sa požaduje aby bolo k dispozícii na odskúšanie a preverenie 

maximálne do 14 dní odo dňa podpisu Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

 

 

VI. Školenia   

Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou predmetu zákazky boli školenia prevádzky a 

údržby systému ako aj školenia školiteľov pre používateľov teleprezenčných 

systémov.  

  

Minimálne požiadavky na školenia prevádzky a údržby systému:  

- dĺžky trvania v rozsahu 1 dňa  

- počet opakovaní školenia: 2  

- max počet účastníkov 1 školenia: 10  

- miesto realizácie školení: sídlo verejného obstarávateľa alebo miesto dohodnuté medzi 

úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom  

  

Minimálne požiadavky na školenia školiteľov:  

- dĺžky trvania v rozsahu 1 dňa  

- počet opakovaní školenia: 2  

- max počet účastníkov 1 školenia: 10  

- miesto realizácie školení: sídlo verejného obstarávateľa alebo miesto dohodnuté medzi 

úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom  

  



47 

 

Príloha č. 2 –  Detailná funkčná špecifikácia 

 

 

Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja 
a transferu technológií 
 

Architektúra predloženého riešenia 

 

 

 
 

Centrálna časť ponúknutého teleprezenčného systému bude realizovaná na hardvérových a 

softwarových produktoch firmy Cisco, teleprezenčné miestnosti budú vybavené zariadeniami od 

firiem Cisco a Huawei. Zariadenia budú dodávané ako montážne kit-y. 

 

Architektúra ponúknutého systému pozostáva z niekoľkých technologických a/alebo logických 

blokov zabezpečujúcich nasledovné funkcie: 

V DMZ segmente sú umiestnené servre, ktoré majú následne zrkadlovo (pomyselné zrkadlo 

predstavuje firewall rozhranie medzi Interným segmentom a DMZ segmetnom) umiestnené 

korešpondujúce páry v Internom segmente. Pri komunikácii napr. z verejnej siete Internet teda 

prichádzajúce hovory prejdú 

clustrom v DMZ segmete, následne clustrom serverov v Internom segmente. Zabezpečujú 

transparentnú registráciu zariadení z prostredia verejného internetu smerom na CallControl v 

internom segmente. Tieto teleprezenčné systémy pritom nemusia mať verejné IP adresy, a môžu 

byť za NAT-PAT prvkami. Vzdialená registrácia týmto transparentým spôsobom je zabezpečená 

pre systémy novo ponukované ako aj dnes existujúce. Obdobne Firewall Traversal pre potreby 

príjimania volaní z verejného internetu, uskutočnovanie volaní na iné video-konferenčné a 



48 

 

teleprezenčné systémy dostupné z Internetu, konverzia medzi protokolmi SIP a H.323 vrátane 

korešpondujúcich obsahových kanálov. Taktiež je možné z prostredia verjného Internetu pomocou 

PC a štandardného webového prehliadača dovolať sa na teleprezenčné systémy a multi-bodové 

stretnutia. 

 
Logické riadenie výstavby, udržiavania a rozpadu spojenia zabezpečujú servre Call Control. 

Poskytujú služby registračné, riadenie spojenia, aspekty jeho výstavy a udržiavania, voľbu 

komunikačných kodekov, riadenie šírky pásma, Call Admission Control a podobne. 

 

Blok konferenčných služieb zabezpečuje zmiešavanie a prípadné transkódovanie. Servery sú 

redundantné a tolerujú výpadok pri zachovaní požadovaných služieb. Na ľavo vyššie nad Call 

Control servermi je v obrázku topologicky znázornený blok nahrávacích a streamovacích služieb, 

pozostávajúci zo záznamových serverov nahrávajúcich multibodové stretnutia (vrátanie zdielaného 

obsahu), alebo umožnujúce prijať a nahrať príchodzie volanie. Streaming blok zabezpečí zdieľanie 

prebiehajúcich živých teleprezenčných spojení pre širokú škálu zariadení - PC, laptopv a 

mobilných zariadení - pre externých účastníkov, ktorí chcú dané stretnutia na živo sledovať. 

Rovnako tak streaming blok a storage poskytujú služby off-line streamovania na požiadanie - z 

nahrávok.  

 

Prvky manažmentu, ľavý horný roh, zabezpečia plánovanie prostriedkov teleprezenčných multi-

bodových spojení, individualizované nastavenia užívateľov v rámci ich virtuálnych zasadacích 

miestnosti - podľa detailov zadania. 

 

Navrhované riešenie obsahuje tiež portálovú platformu integrujúcu informačný a prezentačný 

portál realizovanej siete. Tieto integrujú prístup ku všetkým službám a riešeniam projektu. Portál 

umožní správu vybraných prostriedkov, prístup k obsahu multimediálneho archívu, správu 

kalendárov a rezervačných 

služieb, technickej podpory, štatistík a ďalších komplexných služieb. Používatelia portálu získajú 

prístup po autentifikácií k ďalším zdrojom ako sú správa vlastného obsahu, jeho úpravu, 

rezervovanie miestnosti a technických prostriedkov pre dané podujatia, atď. 

 

Platforma portálu je postavená na systéme pre správu obsahu s modulárnymi riešeniami, čo 

zabezpečí jednoduchú rozšíriteľnosť a modifikovateľnosť, podporu rozvoja a vysoký stupeň 

bezpečnosti implementovaných riešení. Interná časť portálu umožní taktiež prístup k technickej 

podpore personálnych zdrojov na strane centrálnej správy teleprezenčnej siete. Kalendárové služby 

umožnia vďaka využitiu štandardov prístup k rezervácií zdrojov aj prostredníctvom aplikácií tretích 

strán. Informačná časť portálu bude taktiež sprístupnená v anglickom jazyku s návodom pripojenia 

sa účastníkov zozahraničia. 

 

 

Zhrnutie predloženého riešenia: 

 

Detailné vlastnosti predloženého riešenia sú uvedené v tabuľkách nižšie. 

 

 Predložené riešenie umožňuje registráciu ponúknutých teleprezenčných systémov v takom rozsahu, 

ako je definované zadaním - aj cez firewall prvky, bez potreby pridelenia verejnej IP adresy s 

použití NAT-PAT mechanizmov. 

 Súčasťou riešenia správa číslovacieho plánu, klapky a SIP URI identifikátory jednotlivých 

teleprezenčných systémov. 

 Ďalej poskytuje centrálne adresárové služby a CAC - Call AdmissionControl. 
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 Riešenie podporuje firewall traversal pre hlasovú a obrazovú prevádzku. 

 Všetky registrované teleprezenčné systémy ako aj multibodové stretnutia, ktoré majú pridelený SIP 

URI identifikátor sú prostredníctvom firewall traversal mechanizmov a DNS SRV rezolúcie 

dovolateľné aj z prostredia verejného Internetu. 

 súčaťou bloku zabezpečujúceho firewall traversal je aj konverzia medzi H.323 a SIP protokolmi, 

čím je umožňené aby mohli používatelia uskutočňovať hovory aj na staršie H.323 systémy, 

rovnako tak, aby tieto staršie systémy mohli uskutočnovať spojenia na predmetné teleprezenčné 

systémy, vrátane zdieľania obsahu. 

 s teleprezenčnými systémami je možné spojiť sa aj použitím webových prehliadačov, či už v 

režime bod-bod alebo pripojením sa do multibodovéhovideo meetingu. 

 súčasťou konferenčného bloku je tiež funkcia plánovania multi-bodových zdrojov 

 sigalizácia a media streamy môžu byť šifrované 

 zvolené video meetingy môžu byť nahrávané, vrátane zdielaného obsahu 

 vzniknuté nahrávky je možné publikovať na web-portál. 

 

Pre jednoduchú organizáciu odpovedí nasledujú voľným textom špecifikované tabuľky zhody, 

zohľadňujúce hlavné body zadania. 

 

Ponúknuté riešenie bude SPLŇOVAŤ VŠETKY požadované funkcie a parametre ku každej 

jednotlivej požiadavke podľa prílohy č.1 "Opis predmetu zákazky (časť súťažných podkladov VO)" 

 

 

 

 

I. Centrálny manažment, správa systému a podpora prevádzky 

 

Centrálna podpora prevádzky a kalendár s automatickým manažmentom 

koncových systémov 

 

Pozostáva z portálovej platformy integrujúcej informačný a prezentačný portál realizovanej siete, ktorý 

integruje prístup k všetkým službám a riešeniam projektu. Portál umožní správu vybraných prostriedkov, 

prístup k  obsahu multimediálneho archívu, prepája prvky správy kalendárov a rezervačných služieb, 

technickej podpory, štatistík a ďalších komplexných služieb. Používatelia portálu získajú prístup po 

autentifikácií k ďalším zdrojom ako sú správa vlastného obsahu, jeho úpravu, rezervovanie miestnosti 

a technických prostriedkov pre dané podujatia, atď. Platforma riešenia je postavená na systéme pre správu 

obsahu s modulárnymi riešeniami, čo zabezpečí jednoduchú rozšíriteľnosť a modifikovateľnosť riešení, 

multiplatformovú podporu a dlhodobo udržateľnú podporu rozvoja, ale i vyšší stupeň bezpečnosti 

implementovaných riešení. Interná časť portálu umožní taktiež prístup k technickej podpore personálnych 

zdrojov na strane centrálnej správy teleprezenčnej siete. Kalendárne služby umožnia vďaka využitiu 

štandardov prístup k rezervácií zdrojov i prostredníctvom aplikácií tretích strán a nielen prostredníctvom 

webového rozhrania. Informačná časť portálu bude taktiež sprístupnená v anglickom jazyku s návodom 

pripojenia sa účastníkov zo zahraničia. 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- použitý software nie je štandardný produkt, je vyvíjaný pre účely tohoto projektu 
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Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

Informačný a prezentačný portál siete, vrátane priebežnej aktualizácie 

v priebehu dvoch rokov 

Áno 

Podpora koncových používateľov (zaškolenie, on-line helpdesk, 

integrácia existujúcich systémov, pripájanie nových systémov) 

Áno 

Centrálna autentifikácia a autorizácia používateľov všetkých 

zapojených inštitúcií 

Áno 

Vytvorenie web platformy s podporou kalendárových služieb s 

možnosťou rezervácie prednáškových miestností, vzdialené zapínanie 

a vypínanie tvorby záznamov podľa preferencií používateľa/typu 

podujatia. 

Áno 

Podpora min. ICAL formátu pre prístup ku kalendáru rezervácií 

medzi softvérovými klientmi tretích strán (MS Outlook, Mozilla 

ThunderBird, a iné), 

Áno 

Prístup ku kalendárovým službám prostredníctvom webového 

prehliadača s príjemným používateľským dizajnom, 

Áno 

Generovanie mesačných reportov vyťaženosti  Áno 

Vypracovanie metodiky využívania zdrojov a jej sprístupnenie 

používateľom navrhnutého komplexného streamingového scenára. 

Áno 

Komunikácia s koncovými používateľmi Áno 

Podpora rezervácie teleprezenčných a videokonferenčných hovorov s 

externými partnermi mimo realizovanej siete (napr. zahraničné 

inštitúcie a pod.) 

Áno 

Riadenia realizácie záznamov a streamovania realizovaných spojení Áno 

Portálové riešenie v slovenskom jazyku a technické informácie o 

organizovaných prepojeniach v prípade medzinárodných stretnutiach 

aj v anglickom jazyku. 

Áno 

 

 

 

Pracovisko centrálnej správy siete: 

Pracovisko centrálnej správy siete rieši správu pracovísk teleprezenčnej siete a bude poskytovať podporu 

streamingových služieb pre jednotlivé zriadené projektové pracoviská. 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- video konferenčný kit: Cisco SX80 s príslušenstvom 

- strihová a vývojová stanica: počítač Intel Core i7-5930K s príslušenstvom 

- video réžia a kamery: Blackmagic Design 

- audiotechnika: Sony, Phonic, AKG 

- projektor s príslušenstvom: Panasonic XGA 

- mobilné zariadenia: iPhone 6, Samsung S6 
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- software informačného a prezentačného portálu je vyvinutý pre účely tohoto projektu, nasledujúci 

obrázok znázorňuje jeho funkčnú schému 

 

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

1x video konferenčný kit kompatibilný s teleprezenčnými 

pracoviskami s podporou Full HD prenosov 1080p 

Áno 

podpora firewall traversal; Áno 

mobilné prevedenie; Áno 

možnosť montáže do racku Áno 

systém s 2 pohyblivými (PTZ) Full HD 1080p kamerami s podporou 

zameriavania na zdroj zvuku a minimálne 8x optickým priblížením a 

automatickým zaostrovaním kamier a min. 2 mikrofónmi 

Áno 

podpora prenosu zvuku vo vysokej kvalite, podpora automatického 

potlačenia ruchov a šumu 

Áno 

možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie a zdieľania 

multimediálneho obsahu prostredníctvom integrovaných 

konektorov - HDMI a VGA 

Áno 

podpora externých video a audio vstupov / výstupov Áno 

podpora kryptovanej komunikácie Áno 

možnosť vzdialenej administrácie video konferenčného zariadenia 

pomocou web rozhrania, terminálu, alebo manažment servera 

Áno 

Podporované video štandardy: H.263, H.264 Áno 

Podporované audio štandardy: G.711, G.722, G.729 a AAC-LD Áno 

Podpora protokolov: TCP/IP, H.323, SIP, RTP, SRTP, DHCP, Áno 
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802.1x/p/q, NTP, DNS, BFCP 

 

 

Centrálny systém riadenia - registračný systém 

 

Zabezpečuje registráciu SIP teleprezenčných systémov, číslovací plán, správu prenosového pásma a 

ďalšie požadované funkcionality. Bude postavený na hardwarových a softwarových produktoch Cisco. 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco Unified Communication Manager a pridružené Cisco servery v prostredí VMware 

 

 

Tabuľka zhody 

 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

SIP registrácia lokálnych systémov  Áno  

SIP registrácia vzdialených systémov, umiestnených: za existujúcimi 

firewall prvkami, využivajúcich neverejné a dynamicky pridelované 

IP adresy, ktoré sú smerom von NAT/PATované 

Áno 

správa číslovacieho plánu Áno 

správa SIP URI identifikátorov  Áno  

centrálne adresárové služby správa prenosového pásma (CAC) Áno  

fukncionalita firewall-traversal-u umožnujúca hlasové a obrazové 

spojenie vzdialených systémov 

Áno 

dostupnosť registrovaných systémov z verejného Internetu vo forme 

SIP URI identifikátora 

Áno 

dostupnosť multi-bodových video stretnutí z verejného Internetu vo 

forme SIP URI identifikátora 

Áno 

vzájomný obojsmerný preklad SIP a H.323 foriem signalizácie, 

vzájomný obojsmerný preklad medzi protokolmi zdielania obsahu 

SIP-BFCP a H.323-H.239 

Áno 

možnosť uskutočňovať z videokonferenčných systémov volania na 

H.323 systémy, vrátanie zdielania obsahu 

Áno 

možnosť prijímať volania z H.323 systémov, vrátanie zdielania 

obsahu 

 

možnosť prijímať volania na videokonferenčnom systéme z 

globálneho Internetu pomocou štandardných webových prehliadačov 

(spojenie bod-bod) 

Áno 

možnosť prijímať volania do multi-bodového meetingu z globálneho 

Internetu pomocou štandardných webových prehliadačov (spojenie 

bod-multi-bod/video most) 

Áno 

video most - MCU umožňujúci nasledovnú funkcionalitu Áno  

realizácia multibodového 

spojena, vrátane zdieľania 

obsahu 
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-transkódovanie (zmena 

rozlíšenia, zmena 

kodekov) 

fukcionalita plánovania a rezervácie telepezenčných systémov 

kalendárovou formou 

Áno 

zabezpečenie spojení šifrovaním RTP media toku a SIP signalizá cie Áno 

funkcionalitu nahrávania zvolených teleprezenčných stretnutí, 

vrátanie zdielaného obsahu 

Áno 

funkcionalitu publikovania a správy vzniknutých nahrávok Áno 

vrátane automatizovanej 

úpravy výstupných 

formátov - min.rozlíšenie a 

kvalita 

- transformácia na nižšie 

rozlíšenia 

- publikácia na centrálnom 

video portáli 

- definícia prístupových 

práv 

 

 

 

Centrálny systém riadenia - Podvrstva riadenia komunikácie 

 

Zabezpečuje spracovanie hovorov, riadenie spojenia, adresáciu zariadení, voľbu kodekov a ďalšie 

požadované funkcionality. Bude postavený na hardwarových a softwarových produktoch Cisco. 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco Unified Communication Manager a pridružené Cisco servery v prostredí VMware 

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

registrácia HW teleprezenčných systémov  Áno  

registrácia SW teleprezenčných systémov  Áno  

spracovanie hovorov (riadenie výstavb, udržiavania a rozpadu 

spojenia) 

Áno  

riadenie šírky pásma CAC  Áno  

správa číslovacieho plánu  Áno  

voľba komunikačných kodekov  Áno  

škálovaná na registráciu 1500 používateľov  Áno  

bez potreby navýšenia 

výkonu nasadených 

zariadení 
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prevádzka vo forme clustra zabezpečujúceho vysokú dostupnosť  Áno 

cluster tvorený min 2. inštanciami call control prvkov, pracujúci v 

zapojení Active-Active, umožňujúci rozdelenie zátaže 

Áno 

Funkcionalita SIP video-telefónnej ústredne IP PBX, v architektúre 

SIP B2B UA 

Áno 

adresácia registrovaných systémov musí podporovať všetky z 

uvedených 

Áno 

- +E.164 formát 

- alfanumerický formát URI 

vytáčanie spojení musí umožňovať, aby teleprezenčné systémy (a SW 

klient) mohli vytáčať vo všetkých tvaroch uvedených 

Áno 

- numerické reťazce 

alfa-numerické reťazce 

- plné URI reťazce 

registrované teleprezenčné systémy (a SW klient) musí byť 

možné kontaktovať vo všetkých tvaroch uvedených 

Áno 

- numerický reťazec (alebo 

 plné +E.164 telefónne číslo 

- alfa-numerický URI 

formát (napr. 

telepresence1@edu.sk) 

virtualizovaná prevádzka s jednotným manažmentom Áno 

HW redundancia fyzických serverov, na ktorých pobežia 

inštancie podvrstvy 

Áno 

- redundantné napájacie 

zdroje 

- pevné disky v RAID 

zostave 

 

 

 

Centrálny systém riadenia - Podvrstva vzdialenej registrácie teleprezenčných zariadení  

 

Zabezpečuje aby registrácia SIP teleprezenčných systémov a SW klientov bola možná aj cez 

bezpečnostné prvky firewall. Bude postavený na hardwarových a softwarových produktoch Cisco. 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco Expressway servery v prostredí VMware  

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

registrácia vzdialených teleprezenčných systémov (a SW klienta) 

fungujúca cez existujúce bezpečnostné prvky na vzdialených 

lokalitách (pre zariadenia, ktoré možno považovať za mobilné - 

viz. popis zadania) 

Áno 

- bez potreby pridelenia 

verejnej IP adresy 

- IP adresy sú dynamicky 

prideľované DHCP 

- smerom do Internetu sú 
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NAT/PAT-ované 

- bez potreby VPN 

registrované vzdialené systémy (a SW klient) musia byť schopné 

nasledovného 

Áno 

- uskutočňovať hlasové 

volania (príchodzie aj 

odchodzie) 

- uskutočňovať video - 

teleprezenčné spojenia 

vrátane zdielania obsahu 

(príchodzie aj odchodzie) 

zabezpečená registrácia a šifrovaná komunikácia Áno 

-registrácia a komunikačne 

spojenie šifrované prostr. 

  TLS pre SIP, SRTP pre 

multimediálny kanál, s 

podporou X.509 

certifikátov 

prevádzka vo forme clustra zabezpečujúceho vysokú dostupnosť  Áno 

cluster tvorený min 2. inštanciami call control prvkov, pracujúci v 

zapojení Active-Active, umožňujúci rozdelenie zátaže 

Áno 

škálovaná na vzdialenú registráciu 1500 používateľov Áno 

- bez potreby navýšenia 

výkonu nasadených 

zariadení 

virtualizovaná prevádzka s jednotným manažmentom Áno 

HW redundancia fyzických serverov, na ktorých pobežia 

inštancie podvrstvy 

Áno 

- redundantné napájacie 

zdroje 

- pevné disky v RAID 

zostave 

 

 

 

Centrálny systém riadenia - Podvrstva bezpečného prechodu cez firewall a NAT-PAT 

 

Zabezpečuje jednoduchým a bezpečným spôsobom prechod komunikácie cez firewall a možnosť 

komunikácie s externými organizáciami. Bude postavený na hardwarových a softwarových produktoch 

Cisco. 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco Expressway servery v prostredí VMware 

- Cisco Jabber Guest 

 

 

Tabuľka zhody 



56 

 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

architektúra firewall-traversal riešenia je dvoj-komponentová 

pracujúca princípom reverzného proxy servera, 

Áno 

Externá inštancia podporuje umiestnenie do DMZ - s fireallingom 

smerom do vnútra aj smerom do verejného internetu 

Áno 

Externá inštancia využíva dve separátne sieťové rozhrania a 

podporuje prevádzku s neverejnými IP adresami na oboch 

rozhraniach 

Áno 

NAT-PAT musí primárne zabezpečovať funkcionalitu komunikácie s 

externými organizáciami využívajúcimi teleprezenčné systémy alebo 

video konferenčné zariadenia, prípadne SW klientov (pracujúce so 

štandardizovanými metódami signalizácie a komprimácie - SIP, 

SIP/BFCP, H.323, H.323/H.239 a min. H.264 AVC) 

Áno 

- teleprezenčné zariadenia a SW klienti dovolateľné z verejného 

internetu formou URI vytáčania (predpokladá využitie DNS SRV 

záznamov) - prijímanie hovorov 

Áno 

- možnosť volať externé systémy formou URI vytáčania (DNS SRV 

vyhľadanie) - uskutočňovanie hovorov 

Áno 

-podpora SIP a H.323 signalizácie v oboch smeroch(prichádzajúce 

hovory ako aj odchádzajúce hovory) 

Áno 

- v prípade potreby automatický preklad medzi H.323 a SIP 

protokolmi, aj preklad príslušných protokolov na zdieľanie obsahu 

(SIP BFCP a H.239) 

Áno 

- v prípade potreby automatický vzájomný preklad IP verzia 4 a IP 

verzia 6 

Áno 

- možnosť prijímať hovory od externých (starších) systémov 

podporujúcich len volanie na IP adresu 

Áno 

možnosť uskutočňovať hovory na externé (staršie) systémy 

podporujúce len príjem hovoru na IP adresu. (napr. 

h323:10.20.30.40) 

Áno 

 

Spojenie musí byť možné z prehliadača uskutočniť smerom na: 

- teleprezenčný systém (spojenie bod-bod, t.j. web prehliadač -

teleprezenčný systém) 

- pripojenie sa do viacbodového video meetingu (spojenie web 

prehliadač - video most) 

Áno 

Požiadavky na škálu a dostupnosť komponentov podvrstvy 

bezpečného prechodu cez firewall: 

- vysoká dostupnosť, zabezpečená prevádzkou v režime klastra 

(min. 2 inštancie akčných prvkov, redundancia min. 1:1) 

- škálované na podporu min. 100 simultánnych hovorov smerom 

na, alebo z externých teleprezenčných resp. videokonferenčných 

systémov (min. pri kvalite HD), s možnosťou rastu bez potreby 

navýšenia výkonu nákupom HW nasadených zariadení na 

Áno 
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minimálne 200 v budúcnosti. 

- škálované na podporu min. 50 simultánnych hovorov 

prichádzajúcich od externých participantov prostredníctvom 

webového prehliadača, s kapacitou rastu bez potreby navýšenia 

výkonu nasadených zariadení na minimálne 100 v budúcnosti. 

- možnosť využiť DNS SRV rozdeľovanie záťaže (load-balancing) 

prichádzajúcich spojení 

- nadčasový návrh zohľadňujúci virtualizovanú prevádzku v 

prostredí vmware vSphere (ESXI) alebo Microsoft Hyper-V, alebo 

obdobnom s možnosťou jednotného manažmentu virtualizačnej 

platformy - platí pre všetky komponenty podvrstvy 

Áno 

SW redundancie musí predložené riešenie ponúkať aj HW 

redundanciu fyzických serverov, pričom každý musí mať 

redundantné napájacie zdroje a konfiguráciu pevných diskov v 

RAID zostave 

Áno 

firewall traveral pre H.323 (H.460.19, H.460.17 a/alebo H.460.18 

- multimediálny obsah a signalizácia) 

- firewall traversal pre SIP 

- firewall traversal STUN a TURN funkcionalita 

Áno 

 
 

 

Centrálny systém riadenia - Podvrstva video konferenčných služieb 

 

Zabezpečuje konferenčné služby s použitím hlasu a videa, viacbodové konferencie a plánovanie zdrojov. 

Umožňuje vytvorenie konferencií permanentných, plánovaných, alebo ad-hoc. Bude postavený na 

hardwarových a softwarových produktoch Cisco. 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco TelePresence servery (TPS) v prostredí VMware 

- Cisco Telepresence Management Suite servery (TMS) v prostredí VMware 

- Cisco TelePresence Conductor servery v prostredí VMware 

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

funkcionalita služieb Áno 

- hlasového konferencingu 

- video konferencingu so 

zdieľaním obsahu 

funkcionalita služieb Áno 

- správy prostriedkov 

- alokácie prostriedkov 

- časového plánovania 
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zdrojov a miestností, 

formou webového portálu 

funkcionalita služieb Áno 

- permanentných 

konferencií 

- plánovaných konferencií 

- ad hoc konferencií 

permanentné konferenčné služby musia byť k dispozícii bez 

predchádzajúceho plánovania - iniciované napr. zavolaním na URI 

identifikátor konferencie 

Áno 

plánované konferenčné služby musia umožňovať defininíciu 

pripojených participantov, definíciu času trvania (od-do) 

Áno 

ad-hoc konferencie musia prebiehať automatickou eskaláciou 

prebiehajúceho pôvodného spojenia bod-bod na multi-bodové 

Áno 

automatické rozdelovanie záťaže na konferenčné video 

servery(MCU) prostredíctvom nadradeného riadiaceho systému 

Áno 

redundantný riadiaci systém tolerujúci výpadok jednej inštancie  Áno 

redundantná implementácia konferenčných video serverov Áno 

minimálna zostatková celková portová kapacita pri výpadku 

jediného konferenčného servera 

Áno 

pri výpadku ľubovolného 

servera zostane min. 30 

FullHD (1920x1080, 30 

fps) portov 

minimálna celková portová kapacita pri normálnej prevádzke 

mimo výpadku 

Áno 

min. 40 FullHD 

(1920x1080. 30 fps) spolu 

s obrazovým kanálom min. 

720p (1280x720, 5 fps) 

portov 

automatické kaskádovanie (alebo obdobný mechanizmus) 

zabezpečujúci rozdelenie väčšej konferencie na viacero video 

serverov 

Áno 

počet užívateteľských účtov umožňujúcich organizácu 

konferencií vo vlastných virtuálnch personálnych konferenčných 

miestnostiach min 50 

Áno 

funkcionalita užívateľského účtu Áno 

- dedikovaný užívateľský 

účet 

- virtuálna konferenčná 

miestnosť zviazaná 

jednoznačne s užívateľom 

formou numerického 

reťazca ako aj URI reťazca 

funkcionalita užívateľského účtu Áno 
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- individuálne nastavenie virtuálnej konferenčnej miestnosti podľa 

preferencie užívateľa 

možnosti individuálneho nastavenia Áno 

- heslo alebo PIN 

organizátora, ktoré 

konferenciu odomkne 

- heslo alebo PIN 

účastníkov 

- voľbu, či sa účastnícky 

PIN vyžaduje 

- voľba rozloženia obrazu 

voľba individuálneho nastavenia rozloženia obrazu musí zahŕňať 

minimálne nasledové rozloženia 

Áno 

-rovnomerné 

9 

-aktívne hovoriaceho 

-zväčšený aktívne 

hovoriaci a miniatúry 

ostatných 

možnosti individuálneho nastavenia identifikačného textu video 

konferenčnej miestnosti 

Áno 

 

možnosti individuálneho nastavenia automaticky vytáčaných 

videokonferenčných systémov 

Áno 

 

využívanie virtuálnych personálnych konferenčných miestností Áno 

- ad-hoc - bez plánovania 

- s časovým plánovaním 

veľkosť virtuálnej personálnej konferenčnej miestnosti nesmie 

byť limitovaná (v prípade, že sú k dispozícii výpočtové zdroje) 

Áno 

 

Centrálny web-portál prístupný z Internetu musí umožnovať 

rezerváciu miestností, rezerváciu teleprezenčných systémov 

Áno 

 

virtualizovaná prevádzka s jednotným manažmentom vmware 

ESXI, alebo Microsoft Hyper-V alebo obdobný 

Áno 

 

HW redundancia fyzických serverov, na ktorých pobežia 

inštancie podvrstvy 

Áno 

- redundantné napájacie 

zdroje 

- pevné disky v RAID 

zostave 

podporované video štandardy H.261, H.263, H.263+, H.263++, 

H.264 

Áno 

 

podporované audio štandardy G.711, G.722, G.722.1, G.728, 

G.729, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, G.722.1 Annex C 

Áno 

 

podporované rozlíšenie videa min. rozsah od-do QCIF - 1080p 

(1920x1080, 30 fps) 

Áno 

 

podporované protokoly BFCP, NTP, SIP, RTP, HTTP, HTTPS, TLS Áno 

podpora individuálneho transkódovania - schopnosť pripojiť do Áno 
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konferencie zariadenia s rôznymi požiadavkami a schopnosťami 

na audio a video kvalitu - rôzne rozlíšenia, rôzne kompresné 

algoritny 

- individuálne 

transkódovania pre 

každého participanta 

schopnosť využiť video konferenčný most na prevádzku len 

audio konferenčných hovorov 

Áno 

 

podpora všetkých teleprezenčných systémov v ponuke Áno 

podpora viac-obrazovkových teleprezenčných systémov - jednoobrazovkových 

- dvojobrazovkových 

- trojobrazovkových 

- štvorobrazovkových 

 

 

II. Centrálna streamovacia platforma pre živé vysielanie  

 

Riešenie pozostáva z komplexnej architektúry pre doručovanie multimediálneho obsahu v IP sieťach 

s podporou rôznych typov koncových zariadení využívajúcich moderné desktopové a mobilné operačné 

systémy. Implementáciou riešenia bude umožnené spracovať a vysielať video a obsah z jednotlivých 

prednáškových miestností a ďalších vybraných zdrojov na webovú platformu s podporou najnovších 

protokolov pre prenos multimediálneho obsahu. 

Implementácia architektúry kladie dôraz na dostupnosť služieb v móde 24/7 a možnosti poskytovať živé 

prenosy pre 500 a viac koncových klientov v reálnom čase s využitím techník vyvažovania záťaže. 

Správa riešenia je viacúrovňová – od podpory centrálnej správy streamingovej technológie, až po prístup 

k správe jednotlivých živých prenosov používateľmi služieb, podpore publikovania dodatočných zdrojov 

k živým prenosom, až po prístup k personalizovaným štatistikám prístupov a prenosov. 
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V časti ZDROJE OBSAHU sú uvedené jednotlivé vstupné zdroje, ktoré bude možné využiť pre vysielanie 

živých prenosov. Každá z projektových miestností bez ohľadu na veľkosť účastníkov obsahuje zdroj 

videa (kamera, videokonferenčné zariadenie), ktorého výstup je v reálnom čase kódovaný do vhodného 

video formátu (preferovane Flash, resp. HTML5) a následne prostredníctvom unicastových spojení 

prenášaný na streamingovú platformu. V miestnostiach do 100 a v miestnostiach nad 100 účastníkov je 

podporované aj riešenie zmiešavania video zdrojov (PIP), vrátane podpory zdieľania prezentačnej plochy 

(prezentácie, video, a pod.). Výhodou ponúkaného riešenia je i jeho univerzálnosť využitia pre vysielanie 

živých multimediálnych prenosov z prostredia mimo realizované miestnosti, vďaka podpore 

samostatných pripojení z mobilných zariadení (personálnych počítačov a mobilných zariadení 

autentifikovaných pracovníkov prijímateľa/zákazníka). Riešenie rešpektuje požiadavky na bezpečnosť 

spojenia, integráciu s ďalšími technickými prvkami projektu a sieťovou infraštruktúrou. Pripojenie 

z jednotlivých vstupných zdrojov obsahu nie je obmedzované službou NAT-PAT v koncovej sieti 

jednotlivých miestností, predpokladá sa len možnosť sieťového pripojenia na verejnú IP adresu 

realizovanej streamingovej platformy. Koncový používateľ pristupuje k vysielaniu cez webový prehliadač 

a mobilné aplikácie. 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Software vyvíjaný pre účely tohoto projektu 

- Wowza streaming server 

- Cisco UCS servery v prostredí VMware 

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

komplexná streamovacia infraštruktúra, Áno 

prepojenie na centrálny kalendár, Áno 

podpora vstupných protokolov UDP, RTP, HTTP, podpora 

základnej autentifikácie vysielacej strany, 

Áno 

podpora vysielania na čo najširší počet platforiem (OS 

Windows/Linux prostredníctvom webového prehliadača, podpora 

mobilných platforiem, podpora HLS protokolu) 

Áno 

Riešenie IP video/audio streamingu s vyvažovaním záťaže o min. 

troch samostatných serverových licenciách bez softvérového 

obmedzenia počtu klientov (pre 64-bitové serverové architektúry) 

pracujúcich v móde CDN s presmerovaním požiadaviek na najbližší 

server(geolokácia), prip. najmenej vyťažený server. 

Áno 

3x škálovateľný softvérový streamovací server s podporou 

doručovania formátov Adobe Flash® RTMP (RTMPT, RTMPE, 

RTMPTE, RTMPS), Adobe Flash HTTP Dynamic Streaming (HDS), 

Apple® HTTP Live Streaming (HLS), MPEG-DASH, Microsoft® 

Smooth Streaming, RTSP/RTP, MPEG2 Transport Protocol 

(MPEGTS). 

Video dekóderov: MPEG2, MPEG4 Part 2, H.264/AVC, Audio 

Áno 
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dekóderov: MP3, AAC (LC & HE), MPEG1 Part 1/2, Speex, G.711, 

nDVR a DRM podporou 

integrácia jednotlivých prvkov cez používateľsky príjemné 

rozhranie správy zdrojov. 

Áno 

 
 

 

III. Multimediálny archív 

 
Navrhované riešenie pozostáva z komplexného systému pre nahrávanie, správu a distribúciu 

multimediálneho obsahu generovaného v prednáškových miestnostiach a na videokonferenčných 

zariadeniach. Prostredníctvom služieb centrálnej správy a webového rozhrania bude umožnené 

zaznamenávať a distribuovať obsah prostredníctvom siete internet. Pre používateľov bude taktiež 

možnosť sprístupnenia vlastného video obsahu prostredníctvom vlastného používateľského účtu na 

webovom systéme pre správu obsahu.  

Komplexnosť realizovaného riešenia spočíva v možnostiach publikovania obsahu, indexovania, úpravou 

videa pred publikovaním, výber miniatúry, pridávania používateľských metadát a jeho hodnotenia 

koncovými klientmi služby. Pri publikovaní obsahu bude možné definovať typ zverejnenia vrátane 

obmedzení pre špecifických používateľov (autentifikácia prístupu). Webové používateľské rozhranie 

a implementovaný systém pre záznam videokonferenčných podujatí budú úzko prepojené. Výsledný 

obsah bude doručovaný koncovým používateľom prostredníctvom streamingových technológií 

s vyvažovaním záťaže pri vyšších počtoch prístupov. 

Pri realizácií záznamu má používateľ umožnené definovať rozloženie obrazu a obsahu vo výslednej 

nahrávke. Zároveň je možné ovplyvňovať kvalitu a rozlíšenie výsledného záznamu pre účely ďalšieho 

publikovania prostredníctvom webového portálu a mobilných aplikácií. 

 

 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Software vyvíjaný pre účely tohoto projektu 

- Cisco UCS servery v prostredí VMware 
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- Dátové úložisko Huawei OceanStor 5500 s kapacitou 300TB 

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

funkcionalita nahrávania zvolených teleprezenčných stretnutí Áno 

- vrátanie zdielaného 

obsahu 

funkcionalita publikácie a prehrávania Áno 

min. pre platformy 

- MS Windows 

-Apple IOS 

-Android 

funkcionalita autentifikácie a autorizácie užívateľov Áno 

podpora nahrávania nasledovných scenárov Áno 

- nahrávanie multipoint 

stretnutí vrátanie 

prezentovaného obsahu 

-nahrávanie jediného 

systému (video + 

nazdielaný 

obsah) 

možnosť stremovania aktuálne prebiehajúcich teleprezenčných 

stretnutí (live-stream prostr. web prehliadača) 

Áno 

- min 3. simultánne 

Kvalita nahrávania Áno 

až do FullHD, vrátane 

(1920x1080, 30fps) 

súčasný počet nahrávaní Áno 

min. 20 streamov 

kapacita záznamov v hodinách (fullHD kvalita záznamu) určená diskovým 

priestorom 

storage, min. 2500 hodín 

viacúrovňový prístup k nahrávkam Áno, min. nasledovné 

možnosti: 

- verejne dostupné 

nahrávky 

-súkromné nahrávky 

vyžadujúce pred 

sprístupnením overenie 

základné nástroje video editovania vzniknutých nahrávok Áno, min. nasledovné: 

- odstrihnutie časti na 

11 

začiatku 
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- odstrihnutie časti na konci 

- vystrihnutie časti v strede 

- spájanie nahrávok 

Výstupné rozloženie nahrávok - rozloženie nazdielaného obsahu 

a samotného video prenosu 

Áno, min. nasledovné: 

- obraz v obraze (obsah 

prekrytý menším oknom 

video prenosu) 

- vedľa seba (obsah min 

70% 

plochy) 

- alternujúce rozloženie 

(obsah v režime celej 

obrazovky pri zdielaní, 

mimo zdieľania video 

v režime celej obrazovky) 

automatizovaný export do nasledových formátov, rozlíšení a 

charakteristík 

Áno, min. nasledovné: 

- stiahnuteľný video formát 

mpeg-4 pre offline 

prehrávanie na PC 

min.1280x720 

- stiahnuteľný video formát 

mpeg-4 pre offline 

prehrávanie na mobilnýchh 

zariadeniach (nizšie 

rozlíšenie) 

- stiahnuteľný formát audio 

nahrávky 

ďalšie požiadavky na funkcionalitu Áno 

- priraďovanie nahrávok do 

tematických skupín 

- zobrazovanie miniatúr 

nahrávok, dĺžky trvania, 

popisu 

- priradenie kľúčových slov 

-vyhľadávanie podľa 

kľúčových slov 

- mechanizmy zálohovania 

a obnovy video nahrávok 

 
 

 

IV. Špecifikácia vybavenia teleprezenčných kolaboračných pracovísk podľa počtu účastníkov 

 

 

Špecifikácia vybavenia miestnosti - do 20 účastníkov (TP 20) 
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Ponúknuté zariadenie Cisco IX5200 je integrovaný systém s troma obrazovkami, ozvučením, kamerami, 

dvoma radmi stolov s integrovanými mikrofónmi a elektrickými rozvodmi. Príklad jeho inštalácie je 

zobrazený na nasledovnom obrázku: 

 

 
 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco TelePresence IX5200. Obsahuje 3x 70" obrazovky, 3 kamery a integrovaný ozvučovací systém. 

- montážne vybavenie vrátane integrovaných rozvodov elektriny a mikrofónov. 

- 2x dotykový panel pre ovládanie 

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

typ teleprezenčného systému je imerzívny pre cca. 15 - 20 osôb Áno 

 

miestnosť nevyžaduje nákladné úpravy - svetelné, akustické a 

klimatizačné 

Áno 

- systém nevyžaduje žiadne 

nákladné úpravy 

miestnosti. Predpokladá 

bežné podmienky pre 

kancelárske priestory v 

zmysle osvetlenie, 

akustických a 

klimatizačných pomerov 

počet zobrazovacích jednotiek, ich rozlíšenie, diagonála, kontrast -3ks 

-min. 1920x1080 

-min 65 palcov 

- min 3500:1 

počet a typ kamier -3ks 

-min. FullHD (1920x1080) 
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automatické ostrenie kamier Áno 

podpora priestorového zvuku Áno 

-min. 3 priestorové kanály 

Integrovaný ozvučovací systém  Áno 

počet mikrofónov min.6  Áno 

podpora potĺačania ruchov Áno 

ovládania dotykovým panelom a počet podporovaných ovládacích 

panelov 

Áno 

-2 ks 

možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie (zdieľania obsahu)  Áno 

pripojenie zdroja signálu prostredníctvom integrovaných digitálnych 

konektorov (HDMI, displej port, VGA) 

Áno 

konferenčný stôl je súčasťou zariadenia Áno 

podporuje SIP URI vytáčanie Áno 

podporované video štandardy H.264 Áno 

podporované audio štandardy G.711/G722, AAC-LD (22 kHz) Áno 

rozlíšenie prenášaného videa min. 1920x1080, 30 fps  Áno 

rozlíšenie prenášaného obsahu min. 1920x1080, 30 fps  Áno 

integrované osvetlovacie prvy zabezpečujúce osvetlenie lokálnych 

účastníkov 

Áno 

podpora 5-tich simultánnych streamov v kvalite 1920x1080, 30 fps(3 

video prenosov, 2 obsahových prenosov) 

Áno 

podporované protokoly: SIP, IP, DHCP,NTP, DNS, SSH, 802.1p/q, Áno 

nízka spotreba Áno 

max 1000W 

 

 

 
Špecifikácia vybavenia miestnosti - do 10 účastníkov (TP10) 

 

Ponúknuté zariadenie Huawei RP200 je all-in-one systém s dvoma obrazovkami, ozvučením a 2 

integrovanými kamerami. Príklad jeho inštalácie je zobrazený na nasledovnom obrázku: 
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Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Huawei RP200-55A. Obsahuje stojan s 2x 55" obrazovkami, 2 kamery a integrované ozvučenie. 

- 1x dotykový panel pre ovládanie 

- 2x mikrofóny, vrátane montážneho príslušenstva 

 

 

Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

typ teleprezenčného systému je integrovaný all-in-one systém Áno 

miestnosť nevyžaduje nákladné úpravy - svetelné, akustické a 

klimatizačné 

Áno 

- systém nevyžaduje žiadne 

nákladné úpravy 

miestnosti. Predpokladá 

bežné podmienky pre 

kancelárske priestory v 

zmysle osvetlenie, 

akustických a 

klimatizačných pomerov 

počet zobrazovacích jednotiek, ich rozlíšenie, diagonála -2 ks 

-min. 1920x1080 

-min 55 palcov 

počet a typ kamier - 2 ks 

-min. FullHD (1920x1080) 
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-PTZ, min. 8x optické 

priblíženie 

- automatické zameranie na 

zdroj zvuku - hovoriaceho 

automatické ostrenie kamier  Áno 

Integrovaný ozvučovací systém  Áno 

podpora viacerých mikrofónov  Áno 

- 2 ks 

podpora potĺačania ruchov Áno 

ovládania dotykovým panelom a počet podporovaných ovládacích 

panelov 

Áno 

-1ks 

možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie (zdieľania obsahu)  Áno 

podpora externých audio a video vstupov/výstupov Áno 

podpora interného a externého zoznamu kontaktov Áno 

podporuje SIP URI vytáčanie  Áno 

podporované video štandardy H.263, H.264  Áno 

podporované audio štandardy G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  Áno 

rozlíšenie prenášaného videa min. 1920x1080, 30 fps Áno 

rozlíšenie prenášaného obsahu min. 1920x1080, 30 fps  Áno 

podporované protokoly TCP/IP, H.323, SIP, DHCP, 802.1x/p/q, 

NTP, DNS, BFCP 

Áno 

vzdialená web administrácia, terminálová administrácia Áno 

 

 

 

Špecifikácia vybavenia miestnosti - do 6 účastníkov (TP6) 

 
 

Ponúknuté zariadenie Cisco MX300 55 je all-in-one systém s jednou obrazovkou, ozvučením a 1 

integrovanou kamerou. Príklad jeho inštalácie je zobrazený na nasledovnom obrázku: 
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Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco MX300 55. Obsahuje stojan s 55" obrazovkou, kamerou a integrované ozvučenie. 

- 1x dotykový panel pre ovládanie 

- 2x mikrofóny, montážne príslušenstvo 

 

 

 
Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

typ teleprezenčného systému je integrovaný all-in-one systém Áno 

miestnosť nevyžaduje nákladné úpravy - svetelné, akustické a 

klimatizačné 

Áno 

- systém nevyžaduje žiadne 

nákladné úpravy 

miestnosti. Predpokladá 

bežné podmienky pre 

kancelárske priestory v 

zmysle osvetlenia, 

akustických a 

klimatizačných pomerov. 

prevedenie stojanu je mobilné - na kolieskach Áno 

počet zobrazovacích jednotiek, ich rozlíšenie, diagonála -1ks 

-min. 1920x1080 

-min 42 palcov 

(palec=2,54cm) 

počet a typ kamier -1ks 
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-min. FullHD (1920x1080) 

-PTZ, min. 4x optické 

priblíženie 

automatické ostrenie kamery  Áno 

Integrovaný ozvučovací systém Áno 

počet mikrofónov  -2 ks 

podpora potĺačania ruchov Áno 

ovládania dotykovým panelom a počet podporovaných ovládacích 

panelov 

Áno 

1ks 

možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie (zdieľania obsahu)  Áno 

podpora externých audio a video vstupov/výstupov Áno 

podpora interného a externého zoznamu kontaktov Áno 

podporuje SIP URI vytáčanie  Áno 

podporované video štandardy H.263, H.264  Áno 

podporované audio štandardy G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  Áno 

rozlíšenie prenášaného videa min. 1920x1080, 30 fps  Áno 

rozlíšenie prenášaného obsahu min. 1920x1080, 30 fps  Áno 

podporované protokoly TCP/IP, H.323, SIP, RTP, SRTP, DHCP, 

802.1x/p/q, NTP, DNS, BFCP 

Áno 

vzdialená web administrácia, terminálová administrácia Áno 

 

 

Personálne Teleprezenčné pracovisko (TP2) 

 

Ponúknuté Cisco DX80 je videokonferenčné zariadenie v kompaktnom stolnom prevedení s dotykovou 

obrazovkou 23" určené pre jedného až dvoch účastníkov na jednom pracovisku.  

Príklad jeho inštalácie je zobrazený na nasledovnom obrázku: 

 

 
 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- Cisco DX80, montážne príslušenstvo 
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Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

typ teleprezenčného systému je integrovaný all-in-one systém Áno 

miestnosť nevyžaduje nákladné úpravy - svetelné, akustické a 

klimatizačné 

Áno 

- systém nevyžaduje žiadne 

nákladné úpravy 

miestnosti. Predpokladá 

bežné podmienky pre 

kancelárske priestory 

v zmysle osvetlenia, 

akustických a 

klimatizačných pomerov. 

zariadenie môže slúžiť ako monitor k PC Áno 

počet zobrazovacích jednotiek, ich rozlíšenie, diagonála - 1ks 

-min. 1920x1080 

-min 22 palcov 

(palec=2,54cm) 

počet a typ kamier -1ks 

-min. FullHD (1920x1080) 

automatické ostrenie kamery  Áno 

možnosť otočiť kameru aby snímala objekty/dokumenty na stole Áno 

počet mikrofónov  -min.1 

ovládanie dotykom Áno 

možnosť externého pripojenia k zariadeniu cez bluetooth, USB a 

HDMI 

Áno 

podpora interného a externého zoznamu kontaktov Áno 

podporuje SIP URI vytáčanie Áno 

podporované video štandardy: H.264 Áno 

podporované audio štandardy G.711, G.722, G.729 a AAC-LD Áno 

rozlíšenie prenášaného videa min. 1920x1080, 30 fps Áno 

rozlíšenie prenášaného obsahu min. 1920x1080, 30 fps Áno 

podporované protokoly TCP\IP, SIP, RTP, SRTP, DHCP, DNS, 

HTTPS, 802.1x/q, 802.11a,b,g,n, BFCP 

Áno 

možnosť obmedzenia prístupu k použitiu zariadenia pomocou 

hesla 

Áno 

 
Konferenčná miestnosť do 100 účastníkov (TP100) 

 

Technologické riešenie konferenčných miestností do 100 účastníkov umožňuje realizáciu streamingových 

prenosov z videokonferenčného systému a existujúcich prvkov infraštruktúry, napr. prezentačnej plochy. 

Riadenie miestnosti zohľadňuje tieto špecifikácie a súčasne poskytuje vysoký komfort ovládania prvkov 

inštalovanej techniky – napr. zapínanie a vypínanie zariadení, prepínanie vstupných prezentačných 
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zdrojov a spustenie streamingových služieb. Riadenie týchto navrhovaných prvkov je intuitívne vďaka 

dotykovej ploche riadenia zdrojov prispôsobenej tomuto typu miestnosti. 

  

 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- video konferenčný kit: Cisco SX80 s príslušenstvom 

- PC, projektor min. 3300 ANSI, prezentačné plátno min. 200x300, dotykové riadenie, ozvučenie, 

montážne príslušenstvo 

 

Schematický nákres typickej miestnosti:  
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Tabuľka zhody 

Názov  Parametre ponúknutého 

systému 

videokonferenčný kit kompatibilný s ostatnými teleprezenčnými 

pracoviskami, v mobilnom prevedení s možnosťou montáže do rack-

u 

Áno 

počet a typ kamier - 3 

-min. FullHD (1920x1080) 

-PTZ, min. 8x optické 

priblíženie 

- automatické zameranie na 

zdroj zvuku - hovoriaceho 

automatické ostrenie kamier Áno 

podpora potĺačania ruchov  Áno 

možnosť lokálnej a vzdialenej prezentácie (zdieľania obsahu)  Áno 

podpora externých audio a video vstupov/výstupov Áno 

- min 6 vstupov na 

pripojenie externého zdroja 

signálu a mikrofónov, z 

týcto musia byť aspoň 2 

symetrické 

podporované video štandardy H.263, H.264  Áno 
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podporované audio štandardy G.711, G.722, G.729 a AAC-LD  Áno 

rozlíšenie prenášaného videa min. 1920x1080, 30 fps Áno 

rozlíšenie prenášaného obsahu min. 1920x1080, 30 fps Áno 

podporované protokoly TCP/IP, H.323, SIP, RTP, SRTP, DHCP, 

802.1x/p/q, NTP, DNS, BFCP 

Áno 

vzdialená web administrácia, terminálová administrácia  Áno 

2x prezentačné PC umiestniteľné do katedry miestnosti – Procesor 

min. 4500 bodov podľa cpubenchmark.net, min. 4GB DD3 operačnej 

pamäte, HDD SSD min. 256GB, DVD-RW, min. 350W zdroj, LAN 

1GB, OS Windows, balík MS Office, 2x monitor: LCD/LED 

monitor, 16:9, Full HD 1920x1080, HDMI, DVI, VGA, dotykový, 

min. 19", bezdrôtový prezentér; 

Áno 

2x projektor WXGA a vyšší, min. 3.000 ANSI, montovateľný na 

strop, podpora DVI, resp. HDMI, RS-232, 2x stropný držiak pre 

projektor, teleskopický, naklápací, 2x projekčné plátno, min. 

3x2m,biele matné, s elektrickým motorom, RS-232; 

Áno 

dotykové riadenie vybraných prvkov miestnosti - riadenie video 

zdroja (DVI resp. HDMI matica), zapínanie a vypínanie projektora, 

spúšťanie plátna, riadenie zvuku miestnosti, audio kabeláž, video 

kabeláž, napájanie, prezentačná katedra integrujúca technické 

vybavenie - počítač, audio a video technika, dotykové riadenie 

zdrojov, sieťový prepínač, 2x min. 24x1Gb, integrácia jednotlivých 

prvkov do katedry a miestnosti. 

Áno 

ozvučenie miestnosti - audio zosilňovač stereo min. 2x50W, echo 

cancellation, equalizér, riadenie RS-232, reproduktory aktívne - min. 

50W, integrácia do miestnosti. 

Áno 

4x prezentačné TV plochy - televízor SMART LED, uhlopriečka 

min. 121cm, min. Full HD 1920x1080, DVB-T2/T/C, vstup HDMI, 

RJ-45, 4x signage zariadenie centrálne riadené, podpora 

streamovania živého vysielania na televízne plochy, nevyhnutná 

video a riadiaca kabeláž, prepojenie s dotykovým riadením prvkov 

miestnosti. 

Áno 

 
 

 

Konferenčná miestnosť nad 100 účastníkov (TP nad 100)  

 

Technologické riešenie konferenčných miestností nad 100 účastníkov umožňuje realizáciu 

streamingových prenosov z videokonferenčného systému a existujúcich prvkov infraštruktúry, napr. 

prezentačnej plochy. Riadenie miestnosti zohľadňuje tieto špecifikácie a súčasne poskytuje vysoký 

komfort ovládania prvkov inštalovanej techniky – napr. zapínanie a vypínanie zariadení, prepínanie 

vstupných prezentačných zdrojov a spustenie streamingových služieb. Riadenie týchto navrhovaných 

prvkov je intuitívne vďaka dotykovej ploche riadenia zdrojov prispôsobenej tomuto typu miestnosti. 

Riadenie miestností do 100 i nad 100 účastníkov zdieľa rovnaký koncept riadenia a používateľského 
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ovládania, kvôli jednoduchosti obsluhy a jej unifikácií. Implementácia v miestnostiach nad 100 

účastníkov však disponuje vyšším počtom riadených zariadení/zdrojov.  

 

 

 

Použité hardwarové a softwarové produkty: 

- 2x video konferenčný kit: Cisco SX80 s príslušenstvom 

- 2x PC, 2x projektor min. 6500 ANSI, prezentačné plátno min. 200x300, dotykove riadenie, ozvučenie, 

prezentačné TV plochy, montážne príslušenstvo 

 

 

 
Schematický nákres typickej miestnosti:  

 



76 
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Zoznam dodávky:   Dôverné! 
 

Na základe skutkového stavu LAN/WAN siete a miestností, ktoré budú zistené až počas inštalácií si 

dodávateľ vyhradzuje právo doleuvedené komponenty v prípade potreby nahradiť/doplniť bez nároku na 

cenu ekvivalentnými alebo vyššími. Zásadne však musia splňovať alebo prekračovať minimálne 

požiadavky podľa prílohy č.1 "Opis predmetu zákazky (časť súťažných podkladov VO)". 

 

I. Centrálny manažment, správa systému a podpora prevádzky 

 

Centrálna podpora prevádzky a kalendár s automatickým manažmentom 

koncových systémov, Pracovisko centrálnej správy siete: 

 

 

 

Centrálny systém riadenia: 

 

Popis Počet 
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II. Centrálna streamovacia platforma pre živé vysielanie  

 

 

Popis Počet 

Servery a VMware licencie sú zahrnuté v zozname materiálu pre Centrálny systém 

riadenia 
 

  

 

 

 

III. Multimediálny archív 

 

Popis Počet 

Dátové úložisko  1 

 

 

 

 

IV. Špecifikácia vybavenia teleprezenčných kolaboračných pracovísk podľa počtu účastníkov 

 

 

Špecifikácia vybavenia miestnosti - do 20 účastníkov (TP 20) 

 

Popis Počet 

Cisco TelePresence IX5200 10 
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Špecifikácia vybavenia miestnosti - do 10 účastníkov (TP10) 

 

Popis Počet 

HUAWEI VPC620 90 

             

 

 

Špecifikácia vybavenia miestnosti - do 6 účastníkov (TP6) 

 

Popis Počet 

Cisco TelePresence MX300  40 
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Personálne Teleprezenčné pracovisko (TP2) 

 

Popis Počet 

Cisco DX80 30 

  

 

 
Konferenčná miestnosť do 100 účastníkov (TP100) 

 

Popis Počet 

Cisco SX80  14 
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Konferenčná miestnosť nad 100 účastníkov (TP nad 100)  

 

Popis Počet 

Cisco SX80  16 
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Príloha č. 3 – Špecifikácia Zmluvnej ceny  - rozpočet  

 

Bod Položka   Podpoložka   

Jednotková 

cena za 

položku bez 

DPH 

Merná 

jednotka 

Celková cena 

bez DPH za 

polozku DPH 

Celková cena za 

položku s DPH 

I. 

  

  

  

Centrálny  

manažment a správa 

 systému 

  

  

  

                

  HW    680,500.00 Projekt  680,500.00  136,100.00  816,600.00 

  SW    1,530,000.00 Projekt  1,530,000.00  306,000.00  1,836,000.00 

  Spolu za I.    2,210,500.00 Projekt  2,210,500.00  442,100.00  2,652,600.00 

II. 

  

  

  

  

Centrálna 

streamovacia 

platforma pre živé 

výsielanie 

  

  

  

  

                

  HW    185,000.00 Projekt  185,000.00  37,000.00  222,000.00 

  SW    200,000.00 Projekt  200,000.00  40,000.00  240,000.00 

  Spolu za II.    385,000.00 Projekt  385,000.00  77,000.00  462,000.000 

                

III. 

  

  

  

Multimediálny 

archív 

  

  

  

                

  HW    420,000.00 Projekt  420,000.00  84,000.00  504,000.00 

  SW    572,000.00 Projekt  572,000.00  114,400.00  686,400.00 

  Spolu za III.    992,000.00 Projekt  992,000.00  198,400.00  1,190,400.00 
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IV. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Teleprezenčné a 

videokonferenčné 

kolaboračné 

pracoviská 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

A) 

  

  

  

  

Miestnosti do 20 

účastníkov 

  

  

  

            

            

HW  298,000.00 10  2,980,000.00  596,000.00  3,576,000.00 

SW  29,000.00 10  290,000.00  58,000.00  348,000.00 

Spolu 

za A)  327,000.00 10  3,270,000.00  654,000.00  3,924,000.00 

  

B) 

  

  

  

  

Miestnosti do 10 

účastníkov 

  

  

  

            

            

HW  60,500.00 90  5,445,000.00  1,089,000.00  6,534,000.00 

SW  6,000.00 90  540,000.00  108,000.00  648,000.00 

Spolu 

za B)  66,500.00 90  5,985,000.00  1,197,000.00  7,182,000.00 

  

C) 

  

  

  

  

Miestnosti do 6 

účastníkov 

  

  

  

            

            

HW  34,000.00 40  1,360,000.00  272,000.00  1,632,000.00 

SW  4,000.00 40  160,000.00  32,000.00  192,000.00 

Spolu 

za C)  38,000.00 40  1,520,000.00  304,000.00  1,824,000.00 

  

D) 

  

  

  

  

Personálne 

pracoviská 

  

  

  

            

            

HW  4,750.00 30  142,500.00  28,500.00  171,000.00 

SW  150.00 30  4,500.00  900.00  5,400.00 

Spolu 

za D)  4,900.00 30  147,000.00  29,400.00  176,400.00 
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E) 

  

Konferenčná 

miestnosť do 100 

účastníkov 

  

            

HW  60,000.00 14  840,000.00  168,000.00  1,008,000.00 

SW 4,500.00 14 63,000.00 12,600.00 75,600.00 

Spolu 

za E) 64,500.00 14 903,000.00 180,600.00 1,083,600.00 

        

F) 

Konferenčná 

miestnosť pre 

viac ako 100 

účastníkov 

      
HW 75,000.00 8 600,00.00 120,000,00 720,000.00 

SW 7,500.00 8 60,000.00 12,000.00 72,000.00 

Spolu 

za F) 82,500.00 8 660,000.00 132,000.00 792,000.00 

          

V. 

Pričlenenie 

existujúcich systémov 
 

služby 

 

1,450.00 10 14,500.00 2,900.00 17,400.00 

        

          

VI. Celková cena 

 

Celková cena za 

HW 

  

Projekt 12,653,000.00 2,530,600.00 15,183,600.00 

 

Celková cena za 

SW 

  

Projekt 3,419,500.00 683,900.00 4,103,400.00 

 

Celková cena za 

služby 

  

Projekt 14,500.00 2,900.00 17,400.00 

        

 

Celková cena za 

I. až VI. 

  

Projekt 16,087,000.00 3,217,400.00 19,304,400.00 
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  Príloha č.4 – Časový harmonogram (časť súťažných podkladov VO)  

 

Při realizácii Diela sa bude postupovať v zmysle následovného časového harmonogramu: 

 

Aktivita Obsah aktivity Termín realizácie 
TELE1 Kompletná dodávka a oživenie telekonferenčnej 

miestnosti pre Funkčný prototyp 
Do 14 dní od podpisu 

Zmluvy 
TELE2 Kompletná dodávka a oživenie telekonferenčnej 

miestnosti pre Funkčný prototyp 
Do 14 dní od podpisu 

Zmluvy 

TELE3 Pričlenenie existujúcej telekonferenčnej 

Miestnosti pre Funkčný prototyp 

Do 14 dní od podpisu 

Zmluvy 

Funkčný 

prototyp 
Predvedenie funkčného prototypu 14. deň od podpisu 

Zmluvy 

TELE4–TELE192 Kompletná dodávka a oživenie 

telekonferenčnej miestnosti 

Do 30.11.2015 

Pričlenenie existujúcich 

systémov 
Pričlenenie existujúcich systémov do 

siete 

Do 30.11.2015 

Centrálny Manažment 

a správa systému 
Kompletná dodávka a oživenie centrálneho 

manažmentu 

Do 30.11.2015 

Centrálna streamovacia 

platforma 
Kompletná dodávka a oživenie Do 30.11.2015 

Multimediálny archív Kompletná dodávka a oživenie Do 30.11.2015 

Testovanie a akceptácia  Do 30.11.2015 

Záverečný preberací 

protokol 
 30.11.2015 
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  Príloha č. 5 – Zoznam špecialistov na projekte  

 

Číslo Pozícia Meno a priezvisko E-mail Telefón 

1 

Projektový 

manažér - vedúci 

projektu 
   

2 Hlavný architekt 
   

3 

Expert pre 

hlasové a video 

systémy 
   

4 

Špecialista 

archivácie a 

uchovávanie dát 
   

5 

Supervízor pre 

riadenie 

inštalácie 

elektrických a 

elektronických 

zariadení 

   

6 
Implementačný 

špecialista    

7 
Bezpečnostný 

špecialista    
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  Príloha č. 6 – Plán školení 

 

Plán školení pre projekt projektu „Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu 

výskumu, vývoja a transferu technológií“ 

 

Plán školení je vytvorený v súlade so Zmluvou a požiadavkami na dĺžku a kvalitu školení 

V rámci dodávky budú uskutočnené nasledovné školenia: 

a) Školenia prevádzky a údržby systému: 

- dĺžky trvania v rozsahu 1 dňa 

- počet opakovaní školenia: 2 

- max počet účastníkov 1 školenia: 10 

- miesto realizácie školení: sídlo objednávateľa alebo miesto dohodnuté medzi zhotoviteľom a 

objednávateľom 

 

b) Školenia školiteľov: 

- dĺžky trvania v rozsahu 1 dňa 

- počet opakovaní školenia: 2 

- max počet účastníkov 1 školenia: 10 

- miesto realizácie školení: sídlo objednávateľa alebo miesto dohodnuté medzi zhotoviteľom a 

objednávateľom 

 

Všeobecné požiadavky: 

- Školenia budú uskutočnené podľa dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom 

preferovaným miestom je sídlo objednávateľa 

- Zhotoviteľ uskutoční školenia tak, aby nenarušili priebeh dodávky a nasadenia technológií 

- Harmonogram bude postavený tak, aby všetky školenia boli uskutočnené do 30.11.2015 

- Súčasťou školení bude dodávka školiaceho materiálu v elektronickej podobe pre každého účastníka 

školenia 

- Objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi po uskutočnení školenia jeho vykonanie, t.j. potvrdí 

uskutočnenie školenia a prezenčnú listinu o školení 

Zoznam školení: 

a) Prevádzka a údržba 

a1) centrálne časti teleprezenčnej siete (oblasť centrálneho manažmentu, multimediálneho archívu, 

streamovacej platformy) 

a2) prevádzka a údržba teleprezenčných pracovísk (oblasť teleprezenčných pracovísk do 20, 10, 6 

a personálnych prcovísk) 

a3) prevádzka a údržba teleprezenčných pracovík do 100 a nad 100 účastníkov 

požadované vstupné znalosti: práca s PC, skúsenosti s prevádzkou a údržbou IKT zariadení 

obsah školení: prevádzka a údržba centrálneho sytému pre teleprezenčnú sieť a teleprezenčných 

pracovísk rôznej veľkosti 

b) Školenia školiteľov 

b1) školenie pre ovládanie teleprezenčných pracovísk 

požadované vstupné znalosti: práca s PC 
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obsah školení: školenie pre budúcich školiteľov, ktorých úlohou bude odovzdávať vedomosti 

o ovládaní teleprezenčných pracovísk v miestach inštalácie pracovísk 

Harmonogram školení 

Školenia navrhujeme absolvovať najskôr po nasadení a spustení do prevádzky centrálnych častí 

teleprezenčnej siete, teda v čase, kedy už bude nainštalovaná a spustená do prevádzky aj značná 

časť teleprezenčných pracovísk. 

Podľa celkového harmonogramu je to v mesiaci 11/2015 (november 2015). 

Presný termín realizácie bude dohodnutý na projektovej úrovni poverenými pracovníkmi zmluvných strán 

(projektoví manažéri). 

 




