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1. Sprievodná správa  
  
1.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  
 
  
Názov stavby:     Projekt na výstavbu WIFI siete pre Obec Kráľová nad Váhom. 
 
 
Miesto stavby:          Obec Kráľová nad  Váhom 

                      Kraj      -   Nitriansky                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                            Okres  -    Šaľa. 
     
Investor:                Obec Kráľová nad  Váhom 
Zhotoviteľ:             Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, Bratislava  
Projektant:            Pavol Hajtún  
Druh investície:      Stavba technologickej povahy  
Charakter stavby:    Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte  
Zahájenie stavby:    ?  
Ukončenie stavby:   ?  
  
1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA  
  
Názov investora:      Obecný úrad Kráľová nad  Váhom 

Sídlo investora:        925 91 Kráľová nad Váhom č. 71 

 

 
1.3   ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  
 
 Výstavbou telekomunikačného zariadenia sa zabezpečí pripojenie lokality zákazníka do siete Internet 
a zrealizuje sa pokrytie WIFI signálom vo vybraných verejné priestoroch v Obci. Projekt WIFI pre Teba. 

 

          1. Obecný úrad     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          2. Futbalový štadión     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          3. Autobusová zastávka ul. Proletárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          4. Budova Materskej školy    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          5. Budova Základnej školy     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          6. Centrálne  námestie     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       7. Ihrisko pri Váhu     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       8. Oddychová zóna Zemník    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       9. Autobusová zastávka Mlynárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory)  
         10.  Obecná Knižnica     – 1 x AP (vnútorné priestory) 
         11.  Klub dôchodcov     – 1 x AP (vnútorné priestory) 
 

Celkovo 9 x vonkajších WIFI AP + 2 x Vnútorné WIFI AP. 
 

Pripojenie do siete Internet bude realizované cez nové pripojenia  objednané od operátora – všetkých lokalitách 
V Obci  je dostupnosť  VDSL technológie v kvalite XL aj Optickej technológie GPON. 
Slovak Telekom, a.s. Prevádzka projektových zariadení nevyžaduje trvalú obsluhu, pretože prevádzka a stav 
zariadení sú monitorované diaľkovým dohľadom 24/7/365. V prípade poruchy bude táto operatívne odstránená, 
spôsobom podľa povahy poruchy.    

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C4%8Dianske_Teplice_(okres)


2.  Stavebno - technologická časť  
 
2.1 Použité technologické zariadenia a príslušenstvo  – pre pokrytie   WIFI signálom + WIFI riešenie 
  
2.1.1.  výrobca:                   Cisco Systems, Inc.  

                 500 Terry A. Francois Blvd, San Francisco,  
                 CA 94158 (415) 432-1000 

 
WIFI AP :                 Meraki MR74  -  Dual-band 2x2 MIMO  

802.11ac Wave 2 access point so  
separátnym rádiom rezervovaným pre  
bezpečnosť, RF Management, a Bluetooth. 

rozmery :                 256 mm x 158 mm x 65 mm  
hmotnosť:               1.09 kg  
Max  výkon:                   21 dBm  
frekvencia:              2,4 GHz + 5 GHz 
prevádzková teplota:  -40 °C to 55 °C, IP 67 
polarizácia:              vertikálna / horizontálna  
napájanie:              po ethernet kábli  
spotreba energie:       11 W max (802.3af) 
  

                                    
  
 
 
2.1.2.  výrobca:                   Cisco Systems, Inc.  

                 500 Terry A. Francois Blvd, San Francisco,  
                 CA 94158 (415) 432-1000 

 
WIFI AP :                 Meraki MR33  -  Dual-band 2x2 MIMO  

802.11ac Wave 2 access point so  
separátnym rádiom rezervovaným pre  
bezpečnosť, RF Management, a Bluetooth. 

rozmery :                 (215 mm x 110 mm x 32 mm) 
hmotnosť:               376,5kg  
Max  výkon:                   21 dBm  
frekvencia:              2,4 GHz + 5 GHz 
prevádzková teplota:  0 °C to 40 °C 
polarizácia:              vertikálna / horizontálna  
napájanie:              po ethernet kábli  
spotreba energie:       15 W max (802.3af) 
 
2.1.3.     napájací zdroj:       Stabilizovaný napájací zdroj POE- 48-24W 

 
Dátové rozhranie:       10/100 Mbps 
Výstupné napätie :     48VDC @ 0,5A 
Vstupné napätie :       90-260VAC @ 47-63Hz 
Vstupný prúd :             0.6A @ 120VAC, 0.4A @230VAC 
Prevádzková teplota :    0 to +40 °C 
Rozmery :      88 x 57 x 33 (mm)  
Hmotnosť:    135,5g 

 
                 



Popis parametrov zariadení pre šírenie WIFI siete : 
 

- kompaktné dvojpásmové WIFI zariadenia (2,4 GHz – 5 GHz) – certifikované pre európsky trh 
o  zariadenia spĺňajú 

- životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov 
o zariadenia spĺňajú 

- stredná doba  medzi poruchami (MTBF) min. 5 rokov 
o zariadenia spĺňajú 

- možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete 
o zariadenia spĺňajú 

 

Ukážka WEB portálu na manažovanie WIFI siete:  
 

 
 

- súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom 
o zariadenia spĺňajú 

- Podpora 802.1xIEEE štandardu 
o zariadenia spĺňajú 

- Podpora 802.11r IEEE štandardu 
o zariadenia spĺňajú 

- Podpora 802.11k IEEE štandardu 
o zariadenia spĺňajú 

- Podpora 802.11v IEEE štandardu 
o zariadenia spĺňajú 

- Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby 
o zariadenia spĺňajú 

- súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program) 
o zariadenia spĺňajú 

- dostatočná internetová konektivita (min 30 Mbit/s) 
o  V riešení je navrhovaná konektivita 80/8 Mbit/s na VDSL, resp.300/30 Mbit/s na GPON. 



2.2 Technické riešenie  
 

Na realizáciu WIFI siete v obci Kráľová nad  Váhom navrhujeme osadiť  11  x WIFI vysielací bod do nasledujúcich 
lokalít obce, podľa obhliadky. 
 

          1. Obecný úrad     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          2. Futbalový štadión     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          3. Autobusová zastávka ul. Proletárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          4. Budova Materskej školy    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          5. Budova Základnej školy     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          6. Centrálne  námestie     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       7. Ihrisko pri Váhu     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       8. Oddychová zóna Zemník    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       9. Autobusová zastávka Mlynárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory)  
       10.  Obecná Knižnica     – 1 x AP (vnútorné priestory) 
       11.  Klub dôchodcov     – 1 x AP (vnútorné priestory) 

 

Prepojenie všetkých WIFI AP do jednej spoločnej siete nie je možné, preto sa navrhuje pripojenie cez Internet do 
spoločného CLOUD manažmentu, ktorý technológie Meraki podporuje. 
Konektivita do Internetu bude v každej lokalite umiestnenia WIFI AP. 
 

Lokality umiestnenia WIFI AP v Obci : 
 

 
 
  



Súpis riešenia pre každú lokalitu je v nasledovnom : 
 

         1. Obecný úrad        – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite Obecného úradu. WIFI AP umiestnené na fasáde 
Obecného úradu. Napájanie WIFI AP po FTP kabeláži z Obecného úradu. Povolenie umiestnenia WIFI AP na 
fasáde zabezpečí obec Kráľová nad Váhom. Realizácia linky z Uzla: ZB:000021:KONV:Kráľová nad Váhom 71 
 

 
 

          2. Futbalový štadión     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite. WIFI AP sa umiestnení na el. stĺpe / stĺpe obce. Pripojenie 
z uzla siete SPODB:000002:KONV:Kráľová nad Váhom 142  vzdušným vedením.  Napájanie  z uzla el. energie 
realizovaného obcou. Privedenie el. kábla do vodeodolnej krabice s ističom  na stĺp el. osvetlenia je 
predpokladom realizácie. – povolenie na umiestnenie technológie na el. stĺp. + El. uzol na el. Stĺpe  - vybaví 
Kráľová nad Váhom. 
 

  



          3.  Autobusová zastávka ul. Proletárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite. WIFI AP sa umiestnení na existujúcom stĺpe el. 

energie / novom stĺpe obce. Privedenie el. kábla do vodeodolnej krabice s ističom  na stĺp el. osvetlenia 

je predpokladom realizácie + zrealizovanie el. prípojky. Realizácia linky z Uzla: 

SPODB:000013:KONV:Kráľová nad Váhom 591. – povolenie na umiestnenie technológie na el. stĺp. + 

El. uzol na el. Stĺpe  - vybaví Kráľová nad Váhom. 
 

 
 
 

         4.  Budova Materskej školy     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite. WIFI AP sa umiestnení na existujúcom stĺpe obce. 

Privedenie el. kábla do vodeodolnej krabice s ističom na stĺp el. osvetlenia je predpokladom realizácie + 

zrealizovanie el. prípojky. Realizácia linky z Uzla: SPODB:000001:KONV:Kráľová nad Váhom 77. – povolenie 

na umiestnenie technológie na stĺp. + El. uzol na el. Stĺpe  - vybaví Kráľová nad Váhom. 
 

 



          5. Budova Základnej školy    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v budove ZŠ. WIFI AP sa umiestnení na el. stĺpe pri Základnej Škole. 
Pripojenie WIFI AP FTP samonosným káblom. Napájanie  z uzla el. energie v budove. Realizácia linky z Uzla: 
ZB:000020:KONV:Kráľová nad Váhom 72   . – povolenie na umiestnenie technológie na el. stĺp. - vybaví Kráľová 
nad Váhom. 
 

 
 

          6.  Centrálne  námestie     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite Miestnej knižnice. WIFI AP umiestnené na fasáde Miestnej 
Knižnice. Napájanie WIFI AP po FTP kabeláži zo budovy Miestnej Knižnice. Realizácia linky z Uzla: 
ZB:000019:KONV:Kráľová nad Váhom 327. Povolenie umiestnenia WIFI AP na fasáde zabezpečí obec Kráľová 
nad Váhom. 
 

 



 

         7.  Ihrisko pri Váhu      – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite. WIFI AP sa umiestnení na existujúcom stĺpe obce. 

Privedenie el. kábla do vodeodolnej krabice s ističom na stĺp el. osvetlenia je predpokladom realizácie + 

zrealizovanie el. prípojky. Realizácia linky z Uzla: SPODB:000007:KONV:Kráľová nad Váhom 26. – povolenie 

na umiestnenie technológie na stĺp. + El. uzol na el. Stĺpe  - vybaví Kráľová nad Váhom. 
 

 
 

          8. Oddychová zóna Zemník    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite. WIFI AP sa umiestnení na existujúcom stĺpe obce. 

Privedenie el. kábla do vodeodolnej krabice s ističom na stĺp el. osvetlenia je predpokladom realizácie + 

zrealizovanie el. prípojky. Realizácia linky z Uzla: SPODB:000022:KONV:Kráľová nad Váhom 309. – povolenie 

na umiestnenie technológie na stĺp. + El. uzol na el. Stĺpe  - vybaví Kráľová nad Váhom. 
 

 



         9. Autobusová zastávka Mlynárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite. WIFI AP sa umiestnení na existujúcom el. stĺpe / stĺpe 

obce. Privedenie el. kábla do vodeodolnej krabice s ističom na stĺp el. osvetlenia je predpokladom realizácie + 

zrealizovanie el. prípojky. Realizácia linky z Uzla: SPODB:000024:KONV:Kráľová nad Váhom 604. – povolenie 

na umiestnenie technológie na stĺp. + El. uzol na el. Stĺpe  - vybaví Kráľová nad Váhom. 
 

 
 

          10.  Obecná Knižnica     – 1 x AP (vnútorné priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite Obecnej knižnice. WIFI AP umiestnené na stene Miestnej 
Knižnice. Napájanie WIFI AP po FTP kabeláži z PoE napájača pri routri. Realizácia linky z Uzla: 
ZB:000019:KONV:Kráľová nad Váhom 327. Povolenie umiestnenia WIFI AP v priestoroch Obecnej knižnice 
zabezpečí obec Kráľová nad Váhom. 
 

 
 



          11.   Klub dôchodcov     – 1 x AP (vnútorné priestory) 
 

Pripojenie z nového Internetového prístupu v lokalite Klubu dôchodcov. WIFI AP umiestnené na stene Klubu 
dôchodcov . Napájanie WIFI AP po FTP kabeláži z PoE napájača pri routri. Realizácia linky z Uzla: 
SPODB:000026:KONV:Kráľová nad Váhom 339. Povolenie umiestnenia WIFI AP v priestoroch Klubu dôchodcov 
zabezpečí obec Kráľová nad Váhom. 

 

 
 
V každej lokalite WIFI AP predpokladáme el. prípojku s miestom pre PoE napájač s istením a IP 67 krytím ( 
v prípade vonkajších priestorov) – podmienka realizácie. 
  
Umiestnenie vysielacích zariadení WIFI AP navrhujeme na existujúcich stožiaroch / fasádach určených na montáž 
takýchto zariadení. Stožiare sú podmieňujúcim prvkom na montáž  zariadené na distribúciu  WIFI signálu v rámci 
obce. 
Na prepojenie vonkajšej vysielacej jednotky WIFI AP s vnútornej napájacej jednotky sa použije Ethernetový kábel, 
ktorý bude od WIFI  AP vedení  po definovanej trase zákazníkom. Ukončenie FTP kábla v boxe s krytím IP67, Istením 
a priestorom pre PoE napájač. 
  

  



2.3 Energetika  
 
NN napájanie technologického zariadenia Slovak Telekom, a.s. bude z existujúcej elektroinštalácie objektu, čo 
nevyžaduje žiadne úpravy na elektroinštalácii objektu.  

 
2.4 Výpočet spotreby elektriny  
  
Spotreba elektrickej energie technologického zariadenia Slovak Telekom, a.s. je maximálne 6W  resp.  9W v prípade 
WIFI AP.  
  
Výpočet spotreby elektrickej energie (max.) pre 11W zariadenie :  
  
 za 1 hodinu: 11 * 1 = 11 Wh  

 za 1 deň: 11 * 24 = 240 Wh  
 za 1 mesiac: 11 * 24 * 31 = 8 184 Wh  
 za 1 rok: 11 * 24 * 365 = 96,36 kWh  
  
Výpočet spotreby elektrickej energie (max.) pre 9W zariadenie :  
  
 za 1 hodinu: 9 * 1 = 9 Wh  

 za 1 deň: 9 * 24 = 216 Wh  
 za 1 mesiac: 9 * 24 * 31 = 6 696 Wh  
 za 1 rok: 9 * 24 * 365 = 78,84 kWh  

 
2.5 Ochrana pred bleskom  
 
Bleskozvodová inštalácia objektu je existujúca.   
Navrhovaná konzola pre uchytenie technologickej antény a samotná anténna bude pripojená na bleskozvodovú 
sústavu objektu v zmysle STN 62 305-4.   
Samotné napájače pre WIFI AP aj pre rádiá majú integrovanú prepäťovú ochranu. 
 
   
  



 4. Sieťový plán WIFI siete pre Obec Kráľová nad  Váhom. 
 

  
Pre pokrytie vybraných lokalít v Obci Kráľová nad Váhom je potrebné napojenie WIFI AP cez MESH pripojenia, 
resp. LAN káblom  do Internetu  cez nové Internet pripojenia s kapacitou min 30 Mbit/s (podmieňujúca časť na 
realizáciu WIFI siete). Následne sa WIFI AP pripoja do CLOUD Manažmentu a budú zaradené do WIFI riešenia. 
 
Lokality pripojené do centrálneho bodu: 
 

          1. Obecný úrad     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          2. Futbalový štadión     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          3. Autobusová zastávka ul. Proletárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          4. Budova Materskej školy    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          5. Budova Základnej školy     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
          6. Centrálne  námestie     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       7. Ihrisko pri Váhu     – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       8. Oddychová zóna Zemník    – 1 x AP (vonkajšie priestory) 
       9. Autobusová zastávka Mlynárska   – 1 x AP (vonkajšie priestory)  
       10.  Obecná Knižnica     – 1 x AP (vnútorné priestory) 
       11.  Klub dôchodcov     – 1 x AP (vnútorné priestory) 

 
4.1 IP adresný plán  
 
Pre WIFI sieť navrhujeme IP adresný plán s priestorom pre cca 2000 užívateľov. 
Prideľovanie IP adries je realizované WIFI riešením priamo,  teda bez potreby podpory od Routra operátora. 
 
IP sieť navrhovaná pre realizáciu je 10.100.0.0/22 * 
*_ v prípade potreby je možné navrhované parametre prispôsobiť 
4.2  Hotspot portál  
Pred pripojením do siete Internet je možné na WIFI riešení realizovať zobrazenie úvodnej stránky na ktorej bude 
užívateľ  WIFI siete upozornený na pravidlá, ktoré musí pred pripojením potvrdiť a bude oboznámený aj kto WIFi sieť 
poskytuje a za akých podmienok. 



Príklad úvodnej stránky : 
 

 
 
WIFI úvodná stránka môže obsahovať logo, podkladový obrázok. Tieto informácie je možné meniť cez WEB interfejs 
WIFI riešenia.  
 

 
 



5. Finančné náklady spojené s prevádzkou, údržbou zariadení (napájanie, servis, 
opravy či aktualizácia firmware - u) 
 

Prevádzka WIFI riešenia v dobe viazanosti je v cene riešenia. 
Údržba WIFI + Aktualizácia firmware  zariadení v dobe viazanosti je v cene riešenia. 
Servis WIFI zariadení v dobe viazanosti je v cene riešenia / bez montáže a demontáže zariadení / je nutné 
uzatvorenie servisnej zmluvy pre montáž/demontáž zariadení. 
 

6. Požadované podmienky na realizáciu WIFI riešenia. 
 

Súčasťou WIFI riešenia je realizácia pokrytia vybraných priestorov v Obci Lozorno WIFI signálom.  
V Centrálnom bode WIFI siete je zabezpečené manažovanie prideľovania IP adries WIFI užívateľom, realizácia 
WIFI Hotspot portálu pre informovanie užívateľov pripájajúcich sa do siete o podmienkach a pravidlách po 
pripojení. 
 

Súčasťou WIFI riešenia nie je ale pripojenie do Internetu, ktoré si musí investor objednať. 
Minimálna kapacita na pripojenie do Internetu je podľa výzvy definovaná na 30 Mbit/s. 
 
Pre pripojenie WIFI riešenia v Obci Kráľová nad Váhom je k dispozícií metalická aj optická infraštruktúra, ktorá 
umožňuje pripojenie rýchlosťami požadovanými vo výzve k projektu WIFI 4EU. 
 
Pre pripojenie do Internetu je možné si objednať rýchlosť pripojenia do Internetu v kapacite 80/8 Mbit/s, resp. 
300/30 Mbit/s, ktorú aj odporúčame. Názov produktu pre objednanie je Magenta Office Internet Štandart 1. 
 
Odporúčame teda zabezpečiť si pripojenie od  operátora v lokalitách s čo najvyššou kapacitou. 
 
 
 

7. Cenová ponuka  
   

 


