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Informácie mesta - (eko)systém
Postupné budovanie kamerového 
systému MsP vrátane riadiaceho 

pracoviska 
Aplikácia S.O.S – prepojenie na 

kamery, verejné osvetlenie, mapu, 
dispečing

2004-2018: Riadiace stredisko

Vernostný systém zliav a benefitov 
pre  
obyvateľov 
mesta

2019-2020: Mestská karta

Unifikácia účtovníctva všetkých mestských 
organizácií /RO, PO, SRO/, transparentnosť, 

zjednodušenie procesov

2016-2017: Zjednotená ekonomika

Spustenie komplexného 
mapového portálu mesta s 
plnohodnotnými 2D, 3D modulmi 
zo všetkých sfér života mesta

2019-2020: Mapový portál

Zber, kumulácia a zdieľanie dát 
so širokou verejnosťou, 
súkromným sektorom a 
inštitúciami

2017-2020: Otvorené dáta

Vízia 2030: Bezpečné mesto s modernou ICT infraštruktúrou otvorené verejnosti

Prepojenie mestských 
inštitúcií, škôl, parkovísk, 
športovísk a bytov 
vysokorýchlostnou 
internetovou sieťou

2015-2017: Optická sieť



Inteligentný kamerový systém



Kamerový systém
- 44 kamier = 7 inteligentných /platforma Avigilon/,  

       16 full HD (do 12/2018 platforma Geovision, presun na platformu Avigilon)  

- napojenie na L2 sieť cez optickú prístupovú linku 
- 8 monitorov



Kamerový systém
7 x Inteligentná kamera: 
• Mpx kompaktná kamera IP exteriérová antivandal,  
• Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR IR LED dosvit 70m, 1/2.8" progressivescan CMOS,  
• rozlíšenie 2048x1536px @ max. 30fps, citlivosť 0.08 lux (F1 .6) color, 0 lux (Fl .6) BAV s IR, motor zoom 

objektív 3-9 mm/F1.3 alebo 9 - 22 mm/Fl .6, uhol záberu 15°-31°, AWB, BLC, TripleExposureUltra-WDR 

16 x kamera:  
• exteriérová kompaktná megapixelová Day&Night IR-LED IP kamera s priechodzím držiakom,  
• krytie IP-67, IK-10, WDR-Pro, 16x Intelligent IR-LED, 3MP Progressive Scan CMOS-IP, VF objektív 

3.6~9mm, kompresia H.264 / MPEG-4 / MJPEG, Dual streaming,  
• rozlíšenie 2048x1536/20 fps, 1920x1080/30fps, 0.08/0.05Lux, F1.2, ATW, Auto Iris-DD, obojsmerné audio 

G.711, 1 poplachový vstup a výstup, BNC video výstup, slot na pamäťovú kartu micro SD/SDHC/SDXC, 
RJ-45, protokoly: ONVIF, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, 3GP RTSP atď, 

•  pracovná teplota: -30/+50°C, napájanie PoE (IEEE 802.3af) a 12V DC / 24V AC, 12W 



Systém napojenia kamier
• Kamery sú pripojené do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky.  

• Prenosová rýchlosť pre kamery je garantovaná 12/12 Mb/s, prenosu pre riadiaci pult         
mestskej polície – prenosová rýchlosť  384/384 Mb/s.  

• Pripojenie je dátovo a časovo neobmedzené. Jedná sa o garantovanú symetrickú            
rýchlosť pripojenia, bez akejkoľvek agregácie s garanciou kvality poskytovaných služieb   
(SLA). 

• Na prípojnom bode je použitý switch s metalickými portami. Úlohou switcha je odovzdanie  
L2 služby. 



Rozmiestnenie kamier



Záznamy z kamier

Záznam z kamery podľa časovej osi:
Deň Noc



Avigilon (ACC)
Avigilon Control Center (ACC): distribuovaná zabezpečná sieťová platforma najvyššej 
triedy. ACC efektivne snímá, spravuje a uchováva multimegapixelové video z monitorovaných 
miest vo vysokom rozlíšení a zároveň efektívne spravuje dátovú priepustnosť siete a ukladania 
dát.  

Záznamový softvér AvigilonControl Center Server Enterprise 6 umožňuje nahrávať až 300 IP 
kamier alebo webserverov na jeden server. Pomocou klientského softvéru sa na server pripojí 
neobmedzené množstvo online klientov. Má funkcia vyhľadávania osôb 
AvigilonAppearanceSearch a má podporu ONVIF kamier, HighDefinition Stream Management 
(HDSM)™, ukladanie pohľadov, POS transakcie, eMapy a rýchle vyhľadávanie pomocou 
náhľadov.  



Podpora pre Android a iOS Umožňuje sledovať aj kamery 
s rozlíšením 30MPx

Neobmedzený počet serverov a 
tým pádom aj kamier

V prípade alarmu (napríklad porušenie 
jednosmerky), môže vyskočiť priamo alarm aj s 
videom na mobilnom telefóne







Zameriava sa na pochopenie 
objektu, využíva znalosti  
pohybu objektu na určenie  
typu

Iba osoba je detekovaná



Možné príklady:
Porušenie jednosmerky
Zákaz parkovania
Skupina osôb v noci

- Samoučiaci sa proces postavený na umelej inteligencii
- Operátor je schopný „doučiť“ systém na chybách
- Systém detekuje osoby a vozidlá
- Vyhľadávanie na základe výzoru v celej lokalite
- Pohlavie, vek, oblečenie horná časť, spodná časť



MSP SOS
• Mobilná aplikácia pre iOS a Android 
• Napojenie na kamerový systém 
• Rôzne upozornenia 
• Priame volanie na 159 
• Zobrazenie kamery v prípade alarmu z  
   oblasti, ktorá je pokrytá kamerami 



Upozornenie - Pocit tiesne
• Meno, priezvisko a telefónne číslo občana 
• Sledovanie osoby po dobu jednej minúty 
• Možnosť definície oblasti, kde má  
   aplikácia fungovať 
• Blokovanie obťažujúcich užívateľov 
• Úprava aplikácie pre konkrétnu MP 



Aktívny život a komunita

Vízia 2030: Mesto ako príjemné miesto pre život všetkých vekových kategórií

Zapojenie firiem a občanov vo verejnom záujme
2018+: Komunitné dni

Každý rok cca 20 tis. ks v lesoch+mesto (ovocné a 
okresné stromy)

2018+: Výsadba a obnova zelene

Skrášlenie verejných budov a priestorov
2018+: Participatívny rozpočet



Ďakujem za pozornosť
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