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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením projektu vybudovania 

počítačovej siete pre Strednú odbornú školu v Tisovci. V teoretickej časti práce 

sú vysvetlené jednotlivé pojmy týkajúce sa danej problematiky. Praktická 

časť práce je zameraná na konkrétny návrh počítačovej siete, kde je 

obsiahnutý výber vhodných komponentov pre sieť, grafické zobrazenie potiahnutia 

kabeláže a rozmiestnenia jednotlivých dátových zásuviek. Keďže sa jedná o vytvorenie 

projektu, je v praktickej časti taktiež rozpísaný návrh počítačovej siete z hľadiska 

projektového riadenia. 

Abstract 

The aim of this thesis is to create a computer network for Secondary Professional 

School in Tisovec.  In the theoretical part we explain the terms connected to our issue. 

The practical part focuses on the creation of a computer network. This part includes a 

selection of suitable network components, graphical display of network wiring and data 

connector arrangement. The thesis deal with the project creation, thus in the practical 

part we describe computer network from a project management point of view.  
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ÚVOD 
 

 
V súčasnej dobe sú počítačové siete neoddeliteľnou súčasťou každej väčšej 

firmy alebo inštitúcie. Vďaka počítačovým sieťam môžu firmy, školy a rôzne inštitúcie 

komunikovať, získavať a vzájomne zdieľať rôzne dáta, ktoré môžu následne triediť, 

ukladať a v konečnom kroku analyzovať a vyvodzovať z nich ďalšie postupy riadenia 

spoločnosti.  

Pre správne fungovanie počítačovej siete je nevyhnutá jej bezchybná 

realizácia, podľa bežných štandardov. Pri jej budovaní alebo rozširovaní zohráva 

významnú úlohu projekčná a plánovacia činnosť pri prípravných prácach, ale tiež 

správne riadenie pri realizácii naplánovaného projektu. Nezvládnutie tejto časti 

realizácie sa často krát premietne do chýb pri budovaní siete a následne do jej 

nesprávnej funkčnosti.  Už v prípravných fázach je preto nutné detailne naplánovať 

nielen technické časti počítačovej siete, ale stanoviť aj presný finančný rozpočet celého 

projektu. Vhodné je tiež určiť zodpovedné osoby alebo firmy, ktorým budú pridelené 

jednotlivé úlohy/časti projektu. Detailná príprava výrazne zvýši úspešnosť celej 

realizácie počítačovej siete.  
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CIEĽ PRÁCE A METODIKA 
 
 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť projekt, podľa ktorého 

bude prebiehať budovanie počítačovej siete v priestoroch Strednej odbornej školy 

v Tisovci.  

V teoretickej časti práce sa zameriam na jednotlivé pojmy a definície, ktoré 

musia byť známe pri navrhovaní počítačovej siete a taktiež pri riadení projektu.  

Prvá časť praktickej časti bude zameraná na technický návrh počítačovej 

siete. Následne tam bude opísané projektové riadenie realizácie takéhoto typu projektu.  
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1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 
 

Táto časť práce je zameraná na popis strednej školy, pre ktorú som vytváral 

projekt realizácie počítačovej siete. Ďalšou časťou tejto kapitoly je analýza súčasného 

stavu danej strednej školy. 

Analýza súčasného stavu je zameraná na popis jednotlivých učební a 

ostatných priestorov, ktoré sa v škole nachádzajú, vrátane popisu súčasného stavu 

informačných technológií, ktorými škola disponuje. Zanalyzovaná je tiež súčasná 

počítačová sieť, ktorá bola v škole vybudovaná už dávnejšie.  

Následne sú v tejto kapitole uvedené požiadavky vedenia pre realizáciu 

projektu a taktiež je tu zhrnutá aj celá analýza.  

1.1. Základné údaje o škole 
 

V práci je riešená škola nazvaná, ako Stredná odborná škola v Tisovci. 

Škola teda sídli v meste Tisovec na Jesenského ulici číslo 903. Jedná sa o štátnu strednú 

školu, ktorá bola založená v roku 1951 a od tej doby sa mnohokrát zmenilo jej 

zameranie. Na začiatku to bola hutnícka škola, neskôr chemická.  

V súčasnosti ponúka táto škola tri študijné odbory a to Elektrotechnika, 

Grafik digitálnych médií a Manažment cestovného ruchu a tým pripravuje svojich 

študentov, či už na štúdium na vysokých školách, a tiež aj na okamžité nastúpenie do 

pracovného pomeru po ukončení štúdia.  
 

Organizačná štruktúra: 
 

 
• Riaditeľ školy: Ing. Anna Kožiaková  

• Zástupca riaditeľa: Ing. Miroslav Sihelský 

• Výchovná poradkyňa: Mgr. Alena Majerská, Ph.D.  

 

V škole okrem týchto ľudí pracuje ešte ďalších 12 členov pedagogického 

zboru a 4 ľudia pracujúci na školskom internáte.  
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1.2.   Popis IT v škole 

1.2.1.  Hardware 
 

V súčasnosti škola vlastní 57 ks pracovných staníc a 10ks učiteľských 

notebookov.  

Okrem toho je v škole prevádzkovaný jeden server na ktorom sú uložené 

oddelene spoločné dáta pre učiteľov a žiakov. Server je zabezpečený proti výpadku 

napájania elektrickým záložným zdrojom a dáta zálohuje na externý pevný disk. 

Z periférií sa v priestoroch školy nachádza aj 6 ks tlačiarní a multifunkčných 

zariadení, ktoré sú zdieľané prostredníctvom sieťového pripojenia.  

1.2.2.  Software 
 

Na všetkých školských pracovných staniciach a notebookoch sa používa 

jednotné softvérové prostredie - operačný systém Microsoft Windows 10 a balík 

kancelárskych aplikácií Microsoft Office 2013. Ako ochrana pred vírusmi a iným 

škodlivým kódom je používaný systém Esset Endpoint Security. Žiacke pracovné 

stanice majú obmedzené práva len pre potreby práce s programami potrebnými pre 

proces výučby.  

 Školský server používa operačný systém Windows Server 2008 Standard.  

1.2.3.  Počítačová sieť 
 

V škole je vybudovaná počítačová sieť, ktorá bola postupne realizovaná už 

od roku 2001, ako súčasť projektu Infovek, ktorý sa zameriaval na rozvoj informatizácie 

regionálneho školstva. Budovanie existujúcej siete však bolo realizované čiastkovo, 

nekoncepčne, len podľa aktuálnej potreby jednotlivých tried a učební na rozšírenie 

počtu prípojných miest.    

Existujúca počítačová sieť je typu štruktúrovaná a skladá sa z viacerých 

menších sietí v tvare hviezd, ktoré sú vzájomne prepojené aktívnymi sieťovými 

prvkami. Káblové trasy pasívnej vrstvy sú vedené nesystematicky, prostredníctvom 

nevhodných prvkov vedenia a v niektorých častiach sa dokonca vyskytuje aj voľne 

uložená kabeláž na podlahe. Časť kabeláže je na strane prípojných miest ukončená 

zásuvkami RJ45 a v centrálnej časti je zakončená v patch paneli umiestnenom 
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v dátovom rozvádzači. Niektoré časti kabeláže sú však na obidvoch stranách ukončené 

len RJ45 konektorom, bez zásuviek alebo ukončenia v prepojovacom paneli. Tento stav 

je zapríčinený svojpomocnou realizáciou rozširovania siete, bez akéhokoľvek 

plánovania, a hlavne požiadavkou na čo najnižšiu cenu.  To spôsobuje časté výpadky a 

vysokú poruchovosť, preto sa vedenie rozhodlo pre čiastočné prerobenie tejto 

počítačovej siete  podľa štandardov, na základe podmienok, ktoré sú uvedené v kapitole 

1.4.   

Prepojenie jednotlivých budov a poschodí: Hlavná budova, Prístavba 

a Internát (viď Obrázok 1) sú prepojené kabelážou cez vnútorné priestory. Budova 

dielní nie je do počítačovej siete pripojená. Medzi jednotlivými poschodiami budov 

existujú jednoduché prierazy pre káblové trasy, z ktorých väčšina má malý priemer a je 

technicky nevyhovujúca. 

1.2.4. Organizácia ICT 
 

Za oblasť ICT je riaditeľkou školy poverená osoba - učiteľ informatiky, 

ktorý však nemá potrebné odborné vzdelanie a prešiel len základnými školeniami 

v oblasti výučby informatiky. Ten sa stará o základné nastavenie počítačov, servera 

a rozširovanie počítačovej siete. 

                   Pri náročnejších realizáciách je oslovovaná externá IT firma, s ktorou má 

škola za týmto účelom zmluvný vzťah. 

1.3.   Popis priestorov 
 

Hlavným priestorom školy je trojposchodová budova so suterénom, v ktorej 

tesnej blízkosti  stojí  budova školského internátu. Tieto dve budovy sú spojené 

prostredníctvom prístavby. V areáli školy sa nachádza vlastná telocvičňa a remeselnícke 

dielne.  

Konštrukcia budov: Budovy majú skeletovú konštrukciu zo železobetónu, 

priečky sú vyplnené klasickým murivom, prípadne v najnovších úpravách 

sadrokartónom. V niektorých častiach/miestnostiach budov sú stropné kazetové 

podhľady.  
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Obrázok 1 Areál strednej školy (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

1.3.1.  Popis jednotlivých častí administratívnej budovy a ich účel 
 
 

 
Obrázok 2 Legenda k nasledujúcim nákresom (zdroj:  vlastné spracovanie) 
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Suterén 
 

Suterén v hlavnej časti budovy sa skladá z niekoľkých miestností. Nachádza 

sa tam posilňovňa so šatňou, kotolňa, WC, tri miestnosti slúžiace ako dielne a tiež tri 

miestnosti, kde sa v súčasnosti skladujú chemikálie, kovy a nástroje Civilnej ochrany.   

 
Obrázok 3 Hlavná budova - suterén (zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Suterén v prístavbe sa nachádza blízko školskej jedálne, ktorá je umiestnená 

v budove školského internátu. Z tohto dôvodu sa v tejto časti nachádzajú prevažne 

sklady potravín a zeleniny.  

 

 
Obrázok 4 Prístavba - suterén ( zdroj: vlastné spracovanie) 
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Prvé poschodie 

Na prvom poschodí sa v hlavnej časti budovy nachádza vstupný vestibul, 

z ktorého vedie schodisko na nižšie aj vyššie poschodia. Taktiež sa tam nachádza 

vrátnica, šatne, 3 učebne (dve špecializované na matematiku), 3 chemické laboratória, 3 

kabinety, WC a bufet. V každom z týchto kabinetov je umiestnený jeden počítač, takže 

na celom poschodí sa nachádzajú tri. 

 

 
Obrázok 5 Hlavná budova - 1.poschodie (zdroj: vlastné spracovanie) 

 
V prístavbe sa na prvom poschodí nachádza len knižnica, ktorá zaberá celé poschodie.  
 
 

Druhé poschodie  

Jedna časť poschodia je vyčlenená pre učiteľov. V tejto časti sa nachádza 

zborovňa, riaditeľňa, jeden nevyužívaný kabinet, sídlo ekonómky a taktiež tu má svoju 

kanceláriu aj zástupca riaditeľa. Na zvyšnej časti poschodia sa nachádza 6 učební a 4 

kabinety. V kabinetoch (okrem toho nevyužívaného), v zborovni a v kanceláriách pre 

riaditeľku, zástupcu riaditeľa, sekretárku a ekonómku je umiestnených spolu  9 

pracovných staníc. Taktiež sa v každej z kancelárií (pre riaditeľku, ekonómku, 

sekretárku a zástupcu riaditeľa) nachádza jedno multifunkčné zariadenie a v zborovni sú 

umiestnené dve takéto zariadenia. 
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Obrázok 6 Hlavná budova - 2.poschodie (zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Druhé poschodie pristavanej časti je tvorené dvomi počítačovými učebňami 

a tromi kabinetmi. V každej z  učební sa nachádza 10 pracovných staníc určených pre 

študentov a jeden učiteľský počítač. Okrem toho sa v každom kabinete nachádza jeden 

počítač pre učiteľov.   

 

 
Obrázok 7 Prístavba - 2. poschodie (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Tretie poschodie  

Posledné, tretie poschodie je tvorené v hlavnej budove najmä učebňami 

a kabinetmi. Konkrétne sa tu nachádza 7 učební, 4 kabinety, WC a sklad. Rovnako ako 

na druhom poschodí, aj tu je v každom kabinete umiestnený jeden počítač (4ks).  

 

 
Obrázok 8 Hlavná budova - 3. poschodie ( zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Tretie poschodie v prístavbe obsahuje 5 učební a jeden kabinet. V rámci 

nich je aj jedna špecializovaná počítačová  učebňa, v ktorej sa nachádza 15 počítačov 

určených pre študentov a jeden učiteľský počítač. Kabinet nachádzajúci sa na tomto 

poschodí slúži ako telekomunikačná miestnosť, kde sa nachádza dátový rozvádzač 

s prepojovacím panelom ukončujúcim časť kabeláže, aktívne sieťové prvky a školský 

server.  
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Obrázok 9 Prístavba - 3.poschodie (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

1.4.   Požiadavky vedenia školy 
 

Projekt modernizácie školskej počítačovej siete bude financovaný zo 

školského rozpočtu, preto je potrebné splniť podmienky a požiadavky, ktoré sú zadané 

vedením školy. Medzi hlavné požiadavky vedenia patria:  

• Implementácia sieťovej infraštruktúry podľa počtu požadovaných 

prípojných miest 

• Vybudovanie dostatočného počtu sieťových pripojení vrátane 

rezervy 

• Káblové trasy a súčasti kabeláže realizovať tak, aby dochádzalo 

k minimálnym stavebným zásahom (lišty a zásuvky na omietku)  

• Žiadne sieťové pripojenia v budove internátu, suteréne a dielňach 

• Dodržať rozpočet vo 3800 € 
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1.5.  Zhrnutie analýzy 
 

V priebehu analýzy boli preštudované jednotlivé dodané podklady ako sú 

pôdorysy a popis účelov jednotlivých priestorov v škole. Taktiež bola súčasťou analýzy 

konzultácia s  riaditeľkou a učiteľmi strednej školy, kde boli stanovené a skonzultované 

jednotlivé požiadavky na novú počítačovú sieť, najmä rozpočet a počty a rozmiestnenie 

sieťových prípojných miest.  

Počítačová sieť sa bude realizovať len v hlavnej budove a v prístavbe na 

prvom, druhom a treťom poschodí do kabinetov a učební určených pre prácu s 

počítačom. V suteréne, v dielňach a v budove internátu si vedenie nežiada žiadne 

sieťové pripojenia, preto sa tam vytvorí len predpríprava, v prípade, že v budúcnosti, by 

vedenie zmenilo svoje požiadavky. Navyše sú niektoré časti existujúcej počítačovej 

siete vo vyhovujúcom stave, realizované na základe noriem a po vhodných káblových 

trasách. Tieto časti budú zachované a prípadne rozšírené ako súčasť novovybudovanej 

kabeláže. Taktiež je potrebné celý návrh vytvoriť v čo najlepšom pomere cena/kvalita.  
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2. TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1.   Počítačová sieť 
 

Základom je definícia pojmu počítačová sieť. Pod týmto pojmom 

môžeme rozumieť spojenie najmenej dvoch a viacerých zariadení, ktoré sú fyzicky 

prepojené prenosovým médiom, za účelom vzájomnej komunikácie resp. výmeny 

informácií. Zariadenia v počítačovej sieti teda môžu medzi sebou zdieľať rôzne dáta, 

správy, tlačiarne, grafiku a podobne. [1] 

 
2.1.1. Delenie počítačovej siete podľa rozlohy 

 
V úvode sa budeme venovať najpoužívanejšiemu typu siete - sieti typu 

LAN (Local Area Network), alebo aj lokálna počítačová sieť. Sieť LAN je obmedzená 

len na určité miesto, ako napríklad budova alebo samostatné poschodie. Bežná 

prenosová rýchlosť u týchto sietí je v súčasnosti 1 Gb/s. [1] 

Ďalší druh sietí je z pohľadu rozlohy najmenší zo všetkých topológií. 

Nazýva sa PAN (Personal Area Network), v preklade osobná sieť. Tento druh siete 

slúži na prepojenie zariadení jednej osoby (napr. prepojenie PDA, počítača a mobilu). 

[2] 

Ďalej existujú mestské siete tzv. MAN (Metropolitan Area Network). 

Túto sieť môžeme chápať ako spojenie viacerých sietí LAN do jednej. Rýchlosť 

prenosu u týchto sietí je vyššia, ako u sietí typu LAN, ale stále sa tieto rýchlosti radia 

do skupiny LAN. [2] 

Posledný druh siete sa nazýva WAN (Wide Area Network), alebo aj 

rozsiahla, široká sieť. Rýchlosť prenosu pri tomto druhu sietí má široké spektrum. 

Prenosová rýchlosť sa pohybuje od desiatok Kb/s až k rádovo Gb/s. [2]
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2.2.  Topológia LAN siete 
 

Topológiou  siete  LAN  je  označovaný spôsob,  akým  sú  sieťové  

zariadenia v sieti  organizované.  Medzi  základné  topológie  siete  patrí  zbernica,  

kruh,  hviezda a strom. Topológie sú tvorené logickým zostavením siete a skutočné 

fyzické prepojenie sa môže od toho logického líšiť. [3] 

 

Zbernicová topológia 
 

Zbernicová topológia je tvorená lineárnou architektúrou siete. V tomto 

type sa informácie prenášajú z jedného uzla k cieľovým, pozdĺž pasívneho 

prenosového média. Táto topológia prináša niekoľko výhod, ako je napríklad to, že 

sa dá ľahko rozširovať a tiež nezávislosť staníc na výpadku ľubovoľnej inej stanice.  

[3] 

 

 
Obrázok 10 Zbernicová topológia (zdroj: www-old.gt12.sk)  

 

 
Kruhová topológia 

 
Kruhová topológia je založená na vzájomnom prepojení sieťových 

zariadení tak, že každé zariadenie je prepojené so svojím susedom jednosmerným 

spojom a celok tvorí uzavretú slučku Pre kruhovú sieť je charakteristická celá rada 

výhod, ktoré vyplývajú nielen z jej topológie, ale aj z jej deterministického 

chovania. Nevýhodou bolo, že výpadok ľubovoľnej stanice zapríčinil výpadok celej 

siete. [3]
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Obrázok 11 Kruhová topológia (zdroj: oinformatike.szm.com) 

 
Hviezdicová topológia 
 
 

Topológia, kde sú všetky sieťové zariadenia prepojené prostredníctvom 

centrálneho  uzla  –  aktívneho  prvku  (napr.  switch,  hub),  sa  nazýva  

hviezdicová. K plusom  tejto  topológie  patrí  to,  že  je  odolná  voči  výpadkom  

jednotlivých  uzlov a pripojovacích liniek . K mínusom môžeme zaradiť fakt, že je 

veľmi citlivá na poruchu už spomínaného centrálneho uzla. [3] 
 

 
Obrázok 12 Hviezdicová topológia (zdroj: oinformatika.szm.com) 

 
Stromová topológia 
 
 

Prirodzeným rozšírením hviezdicovej topológie nám vznikne topológia 

stromová.  Vyskytuje  sa  najmä  u širokopásmových  sietí  a u sietí,  ktoré  k 

prenosu
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používajú vlákna vodiace svetlo. Vlastnosťami sa veľmi podobá hviezdicovej topológií. 

[3] 

 
 
 

 
Obrázok 13 Stromová topológia (zdroj: www-old.gt12.sk) 

2.3.   Referenčný model  ISO/OSI 
 
 

Referenčný model OSI bol navrhnutý medzinárodným ústavom pre 

normalizáciu  ISO,  ktorý  prácu  v sieti  rozdelil  medzi  7  vzájomne  

spolupracujúcich vrstiev (fyzická, linková, sieťová, transportná, relačná, prezentačná, 

aplikačná ). [4] 
 
Spomínaný   model   bude   implementovaný   ako   vo   vysielajúcom   

tak   aj v príjmacom zariadení. Jeho princípom je to, že vyššia vrstva v modeli 

prevezme úlohu  od  podriadenej  vrstvy,  spracuje  ju  a predá  nadriadenej  vrstve.  

Tento  model odporúča, ako by mali vrstvy spolupracovať horizontálne. [4] 
 

2.4.   Architektúra  TCP/IP 
 
 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol, alebo aj TCP/IP, je 

sieťová architektúra obsahujúca niekoľko desiatok protokolov, ktoré pokrývajú všetky 

vrstvy sieťového modelu pre rozsiahle siete typu internet. Na rozdiel od referenčného 

modelu OSI má táto architektúra len 4 vrstvy, čo je znázornené na obrázku č. 6. 

Spája linkovú a fyzickú vrstvu do jednej vrstvy zvanej tiež vrstva sieťového 

rozhrania. Táto vrstva pokrýva všetky možnosti fyzického prepojenia počítačov do 
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internetu ako napr. modemové pripojenie cez analógovú telefónnu linku, Wireless 

(bezdrôtové pripojenie ako WiFi), resp. najčastejšie používané pripojenie cez lokálnu 

sieť Ethernet. Taktiež nerieši ani aplikačnú vrstvu, ktorú necháva ako zbierku 

podporných aplikácií. Architektúra TCP/IP detailne rieši sieťovú a transportnú vrstvu. 

[5] 
 
 
 

 
Obrázok 14 Porovnanie vrstiev (zdroj: Peterka, 2011)  

2.5.   Štandardy LAN Ethernet 
 
 
Ethernet 
 

Tento typ ethernetu je v súčasnej dobe už nedostačujúci. Prenosová 

rýchlosť tohto  typu  je  10  Mb/s.  Ako  prenosové  prostredie  sa  v tomto  štandarte  

využíva koaxiálny kábel a UTP kábel kat. 3. [6] 
 
Fast Ethernet 
 

Fast Ethernet disponuje prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s. Prenosovým 

prostredím u tohto štandardu môže byť buď UTP typ káblu kat. 5, UTP typ káblu 

kat. 3,4, alebo optický MMF alebo SMF kábel. [6] 
 
 
Gigabit Ethernet 
 
 

Gigabit Ethernet umožňuje dosiahnuť prenosovú rýchlosť až 1 Gb/s. 

Prenosovým prostredím môže byť optický MMF kábel, optický SMF kábel a tiež 

aj UTP káble kat.5  [6] 
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2.6.            Káblový systém 
 

Pod pojmom káblový systém rozumieme pravidlá pre tvorbu pasívnej 

vrstvy počítačovej siete. Univerzálnu sieťovú kabeláž označujeme ako základný prvok 

infraštruktúry moderných LAN sietí. Jej základnou vlastnosťou je jej univerzálnosť, 

ktorá  zaručuje  použiteľnosť  jednotnej  kabeláže  pre  potreby prenosu  dát,  hlasu  a 

aj obrazu. [7] 

2.7.             Normy 
Celá  sieťová  infraštruktúra  musí  byť  tvorená  podľa  noriem.  Normy  sa 

využívajú  najmä  pre  kompatibilitu  zariadení  od  rôznych  výrobcov  a aby  boli  

vo vybudovanej sieti splnené všetky požadované vlastnosti. [8] 
 
STN EN 50173 – 1   - Univerzálne káblové systémy 
 
 

Je to norma definujúca štruktúru a najmenší rozsah univerzálneho 

káblového systému, požiadavky na realizáciu a takisto aj výkonnostné požiadavky 

na jednotlivé 

úseky kabeláže a ich prvky. [8] 
 

Označenie normy  Obsah 

STN EN 50174 – 1 Inštalácia káblových rozvodov – špecifikácia a zabezpečenie kvality 

STN EN 50174 – 2 Inštalácia káblových rozvodov – plánovanie a výstavba v budovách 

STN EN 50174 – 3 Inštalácia káblových rozvodov – projektová príprava a výstavba mimo budov 

EN 50167 Rámcová špecifikácia pre káble podlažia so spoločným tienením 

EN 50168 Rámcová špecifikácia pre káble pripojenia prístrojov so spoločným tienením 

EN 50169 Rámcová špecifikácia pre rozvodné káble so spoločným tienením 

EN 55022 EMC – limity a metódy merania vyžarovaného rušenia 

Tabuľka č. 1: Ďalšie dôležité normy (zdroj: Vlastné spracovanie podľa [8]) 
 

 

2.8.       Sekcie  káblového systému 
 

2.8.1. Horizontálna sekcia  
 

Časť  káblového  systému,  ktorá  vykonáva  rozvod  z uzlu  (patch  

panelu) nachádzajúceho    sa    v telekomunikačnej    miestnosti    k jednotlivým    
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užívateľským výstupom (TO – Telecommunications outlet) v pracovnej oblasti. 

Fyzická topológia tejto sekcie je vždy hviezda. Dĺžka horizontálnej sekcie nesmie 

presiahnuť 90 m. Pri tejto sekcií sa používa krútená dvojlinka typu drôt a tiež aj 

optické vedenie. [8] 

 
2.8.2. Pracovná sekcia  

 
Pracovnú sekciu tvoria prepojovacie káble, pod ktorými sa rozumie šnúra 

zariadenia (strana v dátovom rozvádzači) a pripojovacie káble, čiže šnúra 

pracoviska (pripojenie od TO – portu dátovej zásuvky k zariadeniu) V dátovom 

rozvádzači by nemala dĺžka pracovného vedenia prekročiť 5 m. V tejto sekcií 

musia byť metalické pracovné a prepojovacie káble zhotovené z pružného káblu s 

vodičom typu lanko. [8] 

 
2.8.3. Chrbticová sekcia  

 
Norma STN EN 50 173 definuje topológiu pre túto sekciu ako 

hierarchickú hviezdu s možnosťou doplniť ďalšie voliteľné káble a uzly. Chrbticové 

vedenie prepája komunikačné  uzly  fyzicky  tvorené  dátovými  rozvádzačmi.  Môže  

teda  prepájať napríklad centrálny uzol jednej budovy s centrálnym uzlom druhej 

budovy. V najväčšej miere sa v tejto sekcií využívajú hlavne optické káble. [8] 

2.9.   Základné pojmy káblového systému  
 
Linka 
 

Prenosová   cesta   medzi   dvoma   ľubovoľnými   rozhraniami   

univerzálnej kabeláže. Linka nezahrňuje pripojovacie káble zariadení a pracoviska. [8] 

Kanál 
 
 

Je to prenosová cesta medzi dvoma bodmi, ktoré spájajú dva ľubovoľné 

zariadenia. Kanál do seba zahrňuje pripojovacie káble zariadení a pracoviska a taktiež 

aj linku.  [8] 
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Pracovná oblasť (Work Area) 
 
 

Priestor v budove , napr. kancelária, v ktorom užívateľský výstup (TO) 

tvorí rozhranie medzi koncovým zariadením a vlastnou kabelážou. [9] 
 
Telekomunikačná miestnosť 
 
 

Miestnosť v budove, v ktorej je umiestnený dátový rozvádzač. Aby mohol 

byť rozvádzač do takejto miestnosti umiestnený, mala by táto telekomunikačná 

miestnosť spĺňať nasledovné požiadavky: 
 

• Dostatočný priestor 

• Dostupnosť dostatočne dimenzovaného AC napájania 

• Ochrana proti prepätiu 

• Dostatočné uzemnenie rozvádzačov 

• Ventilácia, alebo aj klimatizácia zabezpečujúca vhodné podmienky 

• (teplota cca. 21 °C a vlhkosť vzduch zhruba 30 – 50%) 

• Dostatočné osvetlenie miestnosti 

• Podlaha odolná proti vytváraniu statickej elektriky 

• Protipožiarne zabezpečenia – protipožiarne dvere a automat. hasenie 

• Odolnosť    voči    poveternostným    vplyvom    a iným    haváriam 

(vytopenie, atď.) [9] 

  

2.10. Prvky káblového systému 
 

2.10.1. Prvky organizácie kabeláže (MANAGE) 
 

Do tejto skupiny radíme prvky, ktoré slúžia pre organizáciu sekcií 

kabeláže. Zahrňujeme tam hlavne dátový rozvádzač a jeho príslušenstvo. 

 

Dátový rozvádzač 
 
 

Tento prvok spolu s jeho príslušenstvom je systémovo fyzickou 

realizáciou uzlu. Dátové rozvádzače môžu byť rôzne skonštruované, ako napr. : 
 

• Otvorené rámy ( rámy na zem, rámy pre montáž na múr ) 
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• Skriňové rozvádzače ( stojanové, nástenné ) 

• Špeciálne rozvádzače 

• Mobilné rozvádzače [8] 

 

Veľkosti dátových rozvádzačov sa udávajú podľa toho, koľko montážnych 

jednotiek (unít) sa dá do nich umiestniť. Montážna jednotka má veľkosť 44,5 mm, čo je 

1,75“. Montážna šírka je väčšinou 19“, ale môžeme sa stretnúť aj s 21“ a 23“. [8] 
 

Často sa dátové rozvádzače ukladajú do telekomunikačných miestností. 

V týchto prípadoch je výhodnejšie použiť konštrukciu rozvádzača s otvoreným 

rámom. Dôvodmi pre toto riešenie sú lepší prístup k prvkom výbavy a prirodzené 

prúdenie vzduchu a teda aj chladenie aktívnych prvkom   umiestnených v rozvádzači. 

V prípadoch,  kde  sa   z nejakého   dôvodu  nemôže  umiestniť   dátový   rozvádzač s 

otvoreným rámom, sa využívajú skriňové rozvádzače. Z praktického hľadiska sa vždy 

oplatí   zaobstarať dátový   rozvádzač   s možnosťou   umiestnenia väčšieho počtu 

montážnych jednotiek a to nielen kvôli lepšej manipulácií, ale aj kvôli 

prípadnému osadeniu ďalších unít v budúcnosti. [8] 

Je  nutné  aby  bol  každý  dátový  rozvádzač  uzemnený  podľa  normy  

STN 332000-7-707 a to aj v prípade, keď sa jedná o netienenú kabeláž. U tej 

tienenej sa uzemňuje vždy len   v rozvádzači, najlepšie do jedného spoločného  bodu s 

odchádzajúcim uzemňovacím káblom. Uzemnenie druhej strany linky je realizované 

cez užívateľské zariadenie pracoviska. [8] 
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Obrázok 15 Dátový rozvádzač (zdroj: Krugel.sk) 

Príslušenstvo dátového rozvádzača 
 
 
Medzi doplnky rozvádzača patria prvky ako: 

• Organizér kabeláže – slúžiaci k usporiadaniu káblov 

• Polička k umiestneniu sieťového prepínača 

• Rozvodný panel – umožňuje nám do rozvádzača dostať napätie 

[9] 

 
2.10.2. Prvky vedenia kabeláže (ROUTE) 

 
Táto skupina prvkov slúži k vedeniu a ochrane káblov a káblových 

zväzkov. Pri výbere prvkov vedenia kabeláže sa musí brať ohľad na dodržanie 

minimálneho polomeru ohybu optických a aj metalických káblov. Medzi tieto prvky 

radíme: 

• Ochranné lišty 

• Parapetné žľaby 

• Drôtené rošty do podhľadov 

• Zemné trubky 

• Závesné trubky 

• Zväzkovacie špirály [8] 
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Obrázok 16 Ochranná lišta (zdroj: gme.sk) 

 
 

2.10.3. Spájacie prvky kabeláže (CONNECT) 
 

Spojovacie   prvky   kabeláže   slúžia   pre   ukončenie   káblov   v 

pracovných miestnostiach a v dátovom rozvádzači. Medzi tie najpoužívanejšie patria 

prepojovacie panely ( Patch Panel) a dátové zásuvky. [8] 

Prepojovacie panely sa používajú pre ukončenie káblov v rozvádzači a 

dátové zásuvky pre ukončenie  káblov  v pracovných  miestnostiach.  V súčasnosti  je 

na trhu obrovský  počet  variant  týchto  spájacích  prvkov,  vďaka  čomu  sa  dá  v 

rozvádzači výhodne rozdeliť osadenie na jednotlivé funkčné celky a v pracovných 

miestnostiach sa dajú dátové zásuvky prispôsobiť estetickej stránke prostredia. [8] 

 

 
Obrázok 17 Patch panel (zdroj: excel-networking.com) 
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2.10.4. Prvky identifikácie kabeláže (IDENTIFY)  
 

Aby  mohol  byť  káblový  systém  dobre  spravovaný  a prehľadný,  je  pre  

to potrebné detailne identifikovať jeho jednotlivé komunikačné linky. Čo všetko má 

byť v káblovom systéme označené, nám ozrejmuje norma EIA/TIA 606 a teda 

označené majú byť: [8] 

• Všetky káble (minimálne na oboch koncoch) 

• Káblové zväzky (na koncoch, v miestach vetvenia a kríženia) 

• Patch panely a aj ich jednotlivé porty 

• Zásuvky a ich jednotlivé porty 

• Rozvádzače 

• Technické miestnosti 

• Aktívne prvky a ich porty [9] 

2.11. Aktívne prvky počítačovej siete 
 

Pod pojmom aktívne prvky LAN sietí rozumieme zariadenia, ktoré 

navzájom prepájajú všetky komponenty počítačovej siete vo vnútri budovy alebo 

areálu, ako sú napríklad tlačiarne, servery, IP telefóny, IP kamery a počítače. Práve 

tieto aktívne prvky ovplyvňujú kľúčové parametre sietí. Medzi aktívne prvky 

počítačovej siete patria opakovač (repeater), prevodník (transceiver), rozbočovač (hub), 

most (bridge), prepínač (switch), smerovač (router). [7] 

 

Opakovač 
 

Opakovač slúži v sieti na zosilnenie a zregenerovanie prenášaného 

elektrického signálu. Zo všetkých aktívny prvkov je opakovač ten najjednoduchší. 

Používa sa na prepojovanie rovnakých typov sieťových segmentov. [7] 

 

Prevodník 
 

Prevodník zosilňuje prenášaný signál a premieňa ho z jedného typu na iný. 
[7] 
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Rozbočovač 
 

Základná  funkcia  rozbočovača  je  rozbočovanie  signálu  a vetvenie  

siete.  Je dôležitým  prvkom  u hviezdicovej  topológie.  Používa  sa  na  prepojenie  

viacerých koncových zariadení. [7] 

 

Most 
 

Most je určený pre prepojenie dvoch LAN sietí. Hlavnou úlohou mostu je 

preposielať pakety do vzájomne prepojených sietí na základe analýzy ich adries. 

Taktiež tento aktívny prvok aj zosilňuje prenášaný signál.   Jeho hlavný význam je 

možnosť rozdeliť rozsiahlu sieť na menšie časti a tým zlepšiť jej parametre. Slúži aj 

na ochranu voči  nebezpečným  sieťovým  chybám  a umožňuje  predĺženie  danej  

siete.  Výhodou mostu je aj to, že dokáže prepojiť dve siete rôznych štandardov.  [7] 

 

Prepínač 
 

Prepínač   je   funkciami   podobný   ako   most.   Niekedy   sa   označuje   

ako viacportový most. Prepínač posiela údaje len na ten konkrétny port, ktorému sú 

dané zasielané údaje určené. Pakety sa filtrujú medzi jednotlivými portami. Pakety, 

ktoré prichádzajú, filtruje na základe adresy alebo protokolu a posiela ich ďalej. [7] 

 

Smerovač 
 

                   Smerovač sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo aj viacerými 

počítačovými  sieťami.  Jeho  hlavné  využitie  spočíva  v tom,  že  prepája  rôzne  siete 

s rovnakým prenosovým protokolom. Jeho hlavnou úlohou je smerovať dáta v sieti. [7]
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2.12.       Teória riadenia projektu  
 

Termín projekt môžeme definovať ako akúkoľvek neopakovateľnú 

postupnosť činností v hocijakej možnej oblasti, kde táto činnosť vedie vždy k určitému 

výsledku (cieľu). Hoci sa projekty vyskytujú v rôznych sférach (stavebníctvo, financie, 

informatika, a pod.), majú tri spoločné črty a to že sú dočasné, neopakovateľné 

a jedinečné. [10] 

2.12.1. Definícia projektu a jeho vlastnosti 
 
Síce sme uviedli definíciu termínu projekt, existuje ešte mnoho ďalších 

možností ako tento termín definovať, záleží na uhle pohľadu akým sa na projekt 

pozeráme. Existujú viaceré definície a pár z nich uvedieme v nasledujúcich odrážkach.  

• Pod pojmom projekt rozumieme riadený proces činností, ktorý má 

začiatok a koniec, je riadený a regulovaný presnými pravidlami, 

a taktiež je zdrojovo a časovo obmedzený. [10] 

• Taktiež ho môžeme chápať ako dočasné úsilie vynaložené na tvorbu 

konkrétneho produktu alebo služby alebo iného stanoveného 

výsledku. [10] 

• Iná definícia hovorí, že je to výsledok materiálnej ale tiež aj 

nemateriálnej povahy, ktorý je založený na strategickom pláne, 

navrhnutý, organizovaný a realizovaný pod dohľadom zodpovednej 

osoby v záujme zadávateľa projektu. [11] 

• Projekt je taktiež definovaný aj pomocou normy ČSN ISO 10 006 

(2006) ako jedinečný proces, ktorý sa skladá z organizovanej rady 

koordinovaných a riadených jednotlivých činností, ktoré majú 

definované dátumy zahájanie a ukončenia a sú vykonávané za 

účelom dosiahnutia určitého cieľu. Cieľ musí vyhovovať 

špecifickým požiadavkom zadávateľa a dodržiavať časové, 

nákladové a zdrojové obmedzenia. [11]  
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Projekt má určité vymedzenia, ktoré sú popísané nižšie: 

•  Každý projekt musí mať jasne definované konkrétne ciele. 

•  Projekty majú presne stanovené termíny zahájenia a ukončenia. 

•  Projekty majú len obmedzené zdroje na realizáciu a taktiež aj  

obmedzené náklady.  

• Musia mať definovanú stratégiu, ktorá bude viesť k dosiahnutiu 

stanoveného cieľu.  

• Je potrebné špecifikovať, aký bude prínos projektu po jeho realizácií 

(konkurenčná výhoda, zvýšenie zisku spoločnosti a podobne)  

• Projekt by mal byť tvorený s ohľadom na rôzne aspekty ako 

napríklad ekologické a pod. [12] 

 

Jeho súčasťou sú rôzne zdroje. Medzi tieto zdroje  patria zdroje ľudské, 

slúžiace pre jeho realizáciu (personál). Taktiež je potrebné zaistiť materiálne zdroje 

potrebné pre realizáciu projektu. Personál je za svoje výkonný peňažne hodnotený, čiže 

tam patria aj mzdové náklady. [10] 

 

2.12.2.   Životný cyklus projektu 
 

Každý projekt musí mať presne definovaný svoj počiatok a koniec. Projekt 

počas svojho vývoja prechádza viacerými fázami. Koľko týchto fáz bude projekt mať 

závisí na tom aký je projekt zložitý a rozsiahli. Jednotlivé fázy sa v projekte môžu 

prekrývať. [13] 

Najčastejšie sa v projekte vyskytujú fázy ako zahájenie projektu, 

plánovanie, riadenie a koordinácia, monitorovanie a kontrola a v neposlednom rade jeho 

uzavrenie.  [13] 

Zahajovacia fáza je fáza, v ktorej sa pripravuje všetko okolo projektu, čiže 

preberajú sa všetky možné riešenia problematiky riešenej v projekte. Táto fáza vlastne 

vyjadruje schôdzu všetkých ľudí zúčastnených na realizácií projektu, kde sa hľadá také 

riešenie, ktoré bude najjednoduchšie a najrýchlejšie. [13] 

Vo fáze plánovania už projektový tím vie, aké činnosti sa budú v projekte 

vykonávať a ako. V tejto fáze sa upresňujú doby trvania jednotlivých činností a väzby 
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medzi jednotlivými činnosťami. V neposlednej rade sa v tejto fáze prideľujú zdroje 

jednotlivým činnostiam. [13] 

Hlavnou fázou projektu je jeho riadenie a koordinácia. V tejto fáze sa už 

vykonávajú jednotlivé úlohy. [13] 

Monitorovacia a kontrolná fáza slúži pre kontrolu priebehu projektu. 

Kontroluje sa či sa činnosti vykonávajú podľa stanoveného harmonogramu a taktiež sa 

koordinujú jednotlivé úlohy a fáze. [13] 

Poslednou fázou je fáza uzavretia projektu. V tejto fáze sa finálny projekt 

odovzdáva zadávateľovi projektu. [13] 

 

 
Obrázok 18 Životný cyklus projektu (zdroj [13]) 

 

2.13. Projektové riadenie 
 
 

Pod týmto pojmom rozumieme činnosť, ktorá slúži k rozplánovaniu 

a realizácií zložitých, spravidla jednorazových akcií, ktoré musia byť vykonané 

v požadovanom termíne s vopred naplánovanými nákladmi tak, aby sa dosiahli 

stanovené ciele projektu. V skratke môžeme povedať že riadenie projektu je akési 

účinné a efektívne dosahovanie zmien. [15] 



39 39 

 
 
 

Cieľom tohto riadenia je zaistiť naplánovanie a realizáciu úspešného 

projektu. Pod pojmom úspešný projekt môžeme rozumieť taký projekt, kde boli 

dosiahnuté stanovené ciele v stanovenom čase a s plánovanými nákladmi. [15] 

 
Úspešné riadenie projektu musí obsahovať 5 základných manažérskych 

činností:  

• Musia byť definované ciele daného projektu a taktiež jeho obsah. 

• Plánovanie - musia byť naplánované zdroje podľa ich odbornosti, 

zaneprázdnenosti na iných projektoch a podľa skúseností 

a požiadavkou na rýchlosť a kvalitu práce. (úloha projektového 

manažéra)  

• Vedenie – práca na projekte musí byť manažérom dobre 

zorganizovaná a pracovníci musia byť riadení podľa potrieb.  

•  Je nutné sledovať stavy jednotlivých činností v projekte, aby 

zbytočne nedošlo k nedodržaniu termínov jednotlivých činností 

a následne k predĺženiu celého projektu.  

• Ukončenie projektu, kde sa overí to, či boli stanovené ciele 

dosiahnuté a projekt sa predá zadávateľovi. [15] 

 

Projekt je potrebné počas celého jeho priebehu sledovať a analyzovať 

pomocou časovej analýzy, nákladovej analýzy, analýzy zdrojov a analýzy rizík. [15] 

2.13.1.   Časová analýza  
 

Táto analýza sa zaoberá dobou trvania jednotlivých činností v projekte ako 

aj dobou trvania projektu celého. Pomocou tejto analýzy dokážeme určiť ktorá činnosť 

sa má uskutočniť skôr, ktorá neskôr a taktiež kedy má začať a skončiť. Táto analýza 

nám poskytuje aj informáciu o tom, či máme v projekte nejaké časové rezervy 

u niektorých činností. Taktiež ňou zistíme, dobu práce jednotlivých pracovníkov na 

danej činnosti. [11] 

Časová analýza v sebe teda zahŕňa riadenie, štruktúru odhady a časové 

rozloženie jednotlivých činností a pomáha nám čo najlepšie rozvrhnúť zdroje na 

základe času. [8] 
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Časová analýza nám určuje tzv. Kritickú cestu. Metódou nájdenia kritickej 

cesty nachádzame také činností v danom projekte, ktoré nemajú žiadnu časovú rezervu 

a nedodržanie ich termínu zahájenia a ukončenia by mohlo ovplyvniť dobu trvania 

celého projektu. Túto cestu môžeme obmedziť zvolením časových rezerv napríklad na 

konci etáp a tým predísť prípadným oneskoreniam doby dokončenia projektu. [11] 

2.13.2.  Nákladová analýza  
 

Jedná sa o dôležitú súčasť celého projektu. Pomocou tejto analýzy sme 

schopní určiť taký priebeh projektu, ktorý bude pre nás z hľadiska nákladovosti čo 

najvýhodnejší. Vďaka tejto analýze sme schopní vypočítať náklady na materiál, na 

pracovníkov a ostatné zdroje. [15] 

V tejto analýze musíme počítať aj s nákladmi vyplývajúcich 

z neštandardných situácií ako je napríklad zranenie alebo ochorenie pracovníka, kedy 

musíme hľadať náhradu. Je preto vhodné pri tejto analýze počítať aj  s finančnou 

rezervou, ktorá nám takéto situácie pokryje. [15] 

2.13.3.  Analýza rizík  
Pod pojmom riziká v projekte rozumieme všetky druhy rizík, ktoré môžu 

akýmkoľvek spôsobom ohroziť realizáciu a dokončenie projektu. Plán rizík by mal byť 

teda obsiahnutý v každom projektovom pláne. Tento plán zahŕňa definíciu, predvídanie, 

sledovanie a obmedzovanie dôsledkov vznikania rizikových udalostí. Rizikové udalosti 

teda najčastejšie ovplyvňujú 3 oblasti:  

• Čas: prekročenie vopred stanoveného termínu dokončenia projektu. 

• Náklady: prekročenie plánovaného rozpočtu schváleného pre 

projekt.  

• Kvalita: projekt nebol dokončený podľa plánovaných predstáv alebo 

nebol realizovaný v plánovanom množstve.  [11] 

 

Medzi ciele, kvôli ktorým vykonávame plánovanie rizík patrí:  

• Odstránenie príčin vzniku potencionálnych udalostí. 

• Obmedzenie negatívnych dôsledkov vzniku rizikových udalostí 

• Príprava na možné dôsledky vyplývajúce z rizikových udalostí. 
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• Vytvorenie rizikového scenára pre prípad, že sa v projekte vyskytne 

nejaká riziková udalosť [11] 

 

Projektové riziká vznikajú z dvoch najčastejších príčin:  

1) Môže sa jednať o príčiny, ktoré sú predvídateľné a ovplyvniteľné. 

Patrí tam napríklad rozsah projektu, finančná stabilita, projektová 

kultúra a zmluvné vzťahy. 

2) Ďalšie sú príčiny, ktoré sa nedajú ovplyvniť. Medzi tieto príčiny 

patria politické podmienky, legislatíva, makroekonomická situácia, 

chovanie odberateľov, disponibilita zdrojov a podobne. [11] 

 

SWOT analýza 

Táto analýza je braná ako univerzálna analytická technika, ktorú používame 

pri hodnotení vonkajších a vnútorných faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť projektu, 

organizácie alebo konkrétneho zámeru. Túto analýzu vytvoril autor, ktorý sa volal 

Albert Humphrey, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. [14] 

 

Skratka SWOT je zložená z prvých písmen vecí, ktoré táto analýza skúma 

a to sú:  

• (S)trenghts – silné stránky  

• (W)eaknesses – slabé stránky  

• (O)pportunities – príležitosti 

• (T)hreats – hrozby [14] 

 

Jedná sa veľmi univerzálnu a najpoužívanejšiu analytickú techniku, ktorá 

ma široké využitie v praxi. Hodnotiť pomocou nej môžeme celú organizáciu, 

potenciálnych uchádzačov o pracovné miesto, jednotlivé produkty a podobne. Taktiež je 

zahrnutá aj v riadení rizík, pretože obsahuje hrozby (kľúčové zdroje rizík) a pomáha tak 

nastaviť protiopatrenia. [14] 

Podstatou tejto analýzy je identifikovať v čom je organizácia alebo jej časť 

dobrá alebo zlá (silné a slabé stránky) v jej vnútri. Taktiež je potrebné poznať aj 

kľúčové príležitosti a hrozby nachádzajúce sa vo vonkajšom prostredí, teda mimo 
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organizácie. Jej cieľom je teda identifikovať slabé stránky a následne sa ich snažiť 

obmedziť alebo úplne eliminovať a tiež podporovať silné stránky. Taktiež ňou hľadáme 

aj nové príležitosti a poznávame možné hrozby. Príležitosti by mali byť využívané 

a hrozbám by sa malo predchádzať. [14] 

 
Obrázok 19 SWOT analýza (zdroj: www.excel-navod.fotopulos.net)  

2.13.4. Analýza zdrojov  
 

Touto analýzou zaisťujeme vyťaženosť a spotrebu jednotlivých zdrojov, 

ktoré sú v projekte zúčastnené a ich nasadenie na jednotlivé činnosti. Medzi zdroje 

radíme ľudské zdroje, prostriedky a stroje, materiál, energie a finančné zdroje.  Cieľom 

tejto analýzy je rovnomerné rozloženie zdrojov a zaistenie ich optimálneho množstva. 

[15] 

Táto analýza nám zobrazí materiál ktorý budeme potrebovať a koľko ho 

budeme potrebovať. Vďaka tomu môžeme materiál objednávať vopred a tým zamedziť 

prípadné meškanie dodávok. [15] 

2.13.5.  Dokumentácia  
 

Dokumentácia projektu vzniká priebežne počas celého plynutia projektu. 

Cieľom je zachytenie dôležitých faktov týkajúcich sa návrhu a implementácie projektu 
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a to pomocou textu, obrázkov, grafov, tabuliek a podobne. Delíme ju do dvoch 

základných skupín:  

• Dokumentácia riadiaceho rámca – patria do nej zmluvy, 

harmonogram projektu, zápisy zo stretnutí, akceptačné protokoly 

a podobne.  

• Dokumentácia výkonného rámca – vytvára sa v prípade, keď sa 

jedná o zákaznícku požiadavku. Je to technický typ dokumentácie 

popisujúci výstupy projektu. [16]    

 

 Pravidlá v dokumentácií sú také, že musí byť presne definované kto, kedy, 

ako a čo má dokumentovať. Taktiež by mala mať čo najjednoduchšiu formu pre dobrú 

orientáciu v nej. Mala by byť stále aktualizovaná a tieto aktualizácie by sa mali riadne 

označiť. V neposlednom rade musí byť dokumentácia prístupná všetkým oprávneným 

osobám, ktoré s ňou pracujú. [16]    

2.13.6.  Microsoft PROJECT 
 

Pre kvalitné riadenie projektov, je vhodné mať kvalitný počítačový 

program, ktorý nám uľahčí plánovanie a realizáciu projektu. Jedným z najznámejších 

programov používaných pre riadenie projektov je práve zmienený MS Project. 

Jedná sa o program, ktorý nám uľahčuje plánovanie projektov. 

Prostredníctvom tohto programu môžeme dosiahnuť vyššiu produktivitu a úspešnú 

realizáciu všetkých typov projektov. Medzi jeho hlavné funkcie patrí podpora 

projektového riadenia, správa činností, zdrojov a zobrazovanie aktuálneho stavu 

projektu. MS Project nám vo finále ponúka viaceré výstupy ako sú Ganttov diagram, 

analýza EVA a PERT, kalendáre a podobne. [17]    
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3. REALIZÁCIA POČÍTAČOVEJ SIETE  

3.1.  Návrh počtu a rozmiestnenia prípojných miest 
 

V súčasnosti je v škole používaných 57ks počítačov a 6 ks multifunkčných 

zariadení, ktoré sú pripojené do lokálnej počítačovej siete. Škola plánuje v budúcnosti 

nákup ďalších 10ks počítačov. Pri navrhovaní počtu prípojných miest som bral ohľad na 

veľkosť jednotlivých miestností, ich účel a počet koncových zariadení, ktoré sa tam 

nachádzajú. S ohľadom na budúce rozširovanie ICT, som bral do úvahy aj rezervu 

prípojných miest oproti súčasnému stavu.  

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený súčasný počet prípojných miest, 

rovnako ako aj ten plánovaný, ktorý bol skonzultovaný s vedením školy. Okrem toho je 

v tabuľke aj zhodnotenie stavu siete z pohľadu na plánovaný počet prípojných miest. 

Suterén neposkytuje priestory, kde by v budúcnosti bola potrebná počítačová sieť 

a preto sa tam ani nebudú umiestňovať žiadne prípojné miesta. Pri miestnostiach, kde je 

stav siete vyhovujúci, nie sú potrebné žiadne ďalšie prípojné miesta. Jedná sa najmä 

o kabinety v prístavbe a niektoré kabinety v hlavnej budove, kde sa aj na základe 

zníženia rozpočtu rozhodlo, že súčasný počet prípojných miest je postačujúci.  

 

Objekt Súčasný PPM Plánovaný PPM Stav siete 

Hlavná budova 

Suterén Bez počítačovej siete 

Poschodie 1 – kabinet 1 1 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – kabinet 2 1 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – kabinet 3 1 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – učebňa 1 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – učebňa 2 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – učebňa 3 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – laboratórium 1 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – laboratórium 2 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – laboratórium 3 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – vrátnica 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 1 – školník 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 - zborovňa 4 6 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 - sekretárka 2 4 Nevyhovujúci 
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Poschodie 2 – riaditeľka 2 4 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – ekonómka 2 4 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – zástupca riaditeľa 2 4 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 1 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 2 1 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 3 1 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 4 1 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 5 1 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – učebňa 1 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – učebňa 2 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – učebňa 3 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – učebňa 4 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – učebňa 5 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – učebňa 6 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – kabinet 1 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 3 – kabinet 2 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 3 – kabinet 3 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 3 – kabinet 4 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 1 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 2 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 3 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 4 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 5 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 6 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 7 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – laboratórium 1 0 2 Nevyhovujúci 

Prístavba 

Poschodie 2 – poč. učebňa 1 12 14 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – poč. učebňa 1 12 14 Nevyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 1 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 2 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 2 – kabinet 3 2 2 Vyhovujúci 

Poschodie 3 – poč. učebňa 1 18 20 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 1 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 2 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 3 0 2 Nevyhovujúci 

Poschodie 3 – učebňa 4 0 2 Nevyhovujúci 
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Poschodie 3 – kabinet 1 2 2 Vyhovujúci 

Sumár 79 154  

Tabuľka č. 2: Počet prípojných miest (zdroj: vlastné spracovanie) 
 
 
 

Na nasledujúcich obrázkoch sú vykreslené rozmiestnenia všetkých 

prípojných miest, vrátane tých nových (zakreslené červenou farbou) a to ako v hlavnej 

budove (HB), tak aj v prístavbe (P). Na obrázku 21 je zakreslený nový dátový rozvádzač 

v hlavnej budove.  

 

 
Obrázok 20 Plánovaný počet prípojných miest /1.poschodie HB/ (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Obrázok 21 Plánovaný počet prípojných miest /2.poschodie HB/ (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 
Obrázok 22 Plánovaný počet prípojných miest /3.poschodie HB/ (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Obrázok 23 Plánovaný počet prípojných miest /2. Poschodie P/ (zdroj: vlastné spracovanie)  

 

 
Obrázok 24 Plánovaný počet prípojných miest /3.poschodie P/ (zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.2. Návrh technológie prenosu 
 

Vzhľadom na potreby pripojených zariadení navrhujem použiť ako 

technológiu prenosu Gigabit Ethernet typu 1000 Base-T. Kabeláž pre tento typ 

prenosovej technológie  musí  byť  minimálne  triedy  D.  K dosiahnutiu  parametrov  

daných  touto triedou je potrebné použiť káble a spojovacie prvky minimálne 

kategórie 5. Rozhodol som sa práve pre túto kategóriu aj z hľadiska toho, že 

požiadavkou vedenia školy bolo, aby bol dosiahnutý čo najlepší pomer cena/výkon. 

Zároveň je to kategória s úplne  dostačujúcou prenosovou rýchlosťou pre potreby 

školskej siete. Samozrejme norma určuje, že maximálna dĺžka linky v horizontálnej 

sekcií je 90 metrov, n a čo som bral ohľad pri celkovom návrhu počítačovej siete. 
 

3.3.  Návrh komponentov pasívnej vrstvy 
 

V nasledujúcej kapitole sú postupne opísané všetky komponenty pasívnej 

vrstvy, ktoré sa použijú pri návrhu počítačovej siete strednej školy. Kapitola obsahuje 

popis káblov, dátových zásuviek, rozvádzača, patch panelov a taktiež prvkov vedenia 

kabeláže, ktoré tu budú použité.   

3.3.1. Kabeláž v horizontálnej sekcií 
 

Pre inštaláciu linky do tejto sekcií som zvolil metalickú kabeláž kategórie 

5E, ktorá sa používa pri technológií Gigabit Ethernet typu 1000 Base-T. Vzhľadom na 

zachovanie čo najnižšej ceny návrhu sa použije netienené prevedenie, konkrétne druh 

UTP, ktoré je pre danú počítačovú sieť úplne dostačujúce.  Konkrétne som sa rozhodol 

pre kábel od firmy GEMBIRD. Jedná sa o UTP kábel typu drôt. Tento typ kábla sa 

predáva v baleniach po 305 metrov za 24,90 €  s DPH. 

3.3.2. Kabeláž v chrbticovej sekcií 
 

Bude sa jednať o kabeláž spájajúcu existujúci dátový rozvádzač v prístavbe 

a nový dátový rozvádzač na chodbe druhého poschodia hlavnej budovy. Do dátového 

rozvádzaču v hlavnej budove budú pripojené zariadenia, ktoré sa nachádzajú v hlavnej 

budove a do rozvádzaču v prístavbe, budú pripojené tie z prístavby. Dátové rozvádzače 

budú spojené pôvodnou kabelážou, ktorá spájala dátový rozvádzač v prístavbe 
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s dátovou zásuvkou v kancelárií ekonómky. Jedná sa o najbližšiu miestnosť k novému 

dátovému rozvádzaču s pôvodnou kabelážou, ktorá vedie cez podhľady až do 

rozvádzača v prístavbe.  Toto káblové vedenie je v kvalitatívne veľmi dobrom stave, 

s dostatočnou dĺžkovou rezervou.  

3.3.3. Kabeláž v pracovnej sekcií 
 

Nasledovná sekcia je zameraná na prepojovacie káble jednotlivých  

aktívnych prvkov v dátovom rozvádzači. Metalický kanál v tejto sekcií nesmie mať 

dĺžku väčšiu ako 5 metrov. Pri metalickom kanále, prepájajúcom patch panely a 

switch, použijem patch káble CRONO CRUTPS1M-N. Je to netienený (UTP) patch 

kábel kategórie  5E  s konektormi  RJ45  na  oboch  stranách.  V hlavnej budove 

strednej školy sa nachádza 22 zariadení, ktoré budú zapojené do nového dátového 

rozvádzača na druhom poschodí hlavnej budovy. Tým pádom budem potrebovať 25 

kusov týchto prepojovacích káblov s dĺžkou 1 meter (3 kusy sú rezervné, uložené 

v rozvádzači pre potreby zapojenia ďalších zásuviek). Kvôli nízkemu finančnému 

rozpočtu som po dohode s vedením školy použil nevyužité prepojovacie káble 

z pôvodného dátového rozvádzača v prístavbe, ktoré budú pred použitím premerané 

a otestované. Z tohto rozvádzača sa teda zoberie 22 prepojovacích káblov a nainštalujú 

sa do nového rozvádzača v hlavnej budove. V prístavbe sa nachádza celkovo 41 

zariadení, ktoré sú už funkčne zapojené do dátového rozvádzača a nie je potrebné sa 

nimi zaoberať. Kvôli rezerve sa dokúpia 3 prepojovacie káble do dátového rozvádzača 

v hlavnej budove a 4 do rozvádzača v prístavbe.  Cena za jeden kus prepojovacieho 

káblu metalického kanálu dlhého 1 meter je 1,06 € s DPH,  spolu  7,42 €  s DPH.   

3.3.4. Dátové zásuvky 
 

Vzhľadom na vyhovujúci stav existujúcich nadomietkových dátových 

zásuviek, ktoré sa už v škole nachádzajú, sa zakúpi len požadovaný počet chýbajúcich 

zásuviek podľa prípojných miest. Rozhodol som sa použiť dátové zásuvky na omietku 

s dvomi prípojnými miestami. Zásuvky, ktoré sú v škole nainštalované, majú  rovnako 

dve prípojné miesta. Konkrétne som zvolil zásuvky DATACOM KAT5E, UTP, 2* RJ45. 

Cena jedného kusu tohto typu zásuvky je 4,29 € s DPH. Pri návrhu počtu a umiestnenia 
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prípojných miest bolo zistené, že je potrebné dokúpiť 41 kusov týchto dátových 

zásuviek. Celková cena za tieto komponenty bude 175,89 € s DPH.  

3.3.5. Dátový rozvádzač 
 

Kvôli väčšej jednoduchosti siete a tiež z ekonomického hľadiska som sa po 

konzultácií s vedením školy rozhodol doplniť do existujúcej školskej počítačovej siete 

druhý dátový rozvádzač. Vďaka tomu sa výrazne skrátia káblové trasy a dĺžky káblov 

v hlavnej budove.  

Ako bolo vyššie spomenuté, nový dátový rozvádzač bude umiestnený na 

stenu chodby druhého poschodia hlavnej budovy, vedľa učebne 2P-U03. Konkrétne 

som vybral 19“ 4X RACK nástenný rozvádzač rady COMFORT.  Jedná sa o dátový 

rozvádzač pre 15 montážnych jednotiek. Tento typ má odnímateľné bočnice a predné 

dvere sú tvorené z bezpečnostného skla s možnosťou uzamknutia. Cena tohto dátového 

rozvádzača je 156,90 € s DPH. V prístavbe sa nachádza 19“ dátový rozvádzač 

s priestorom pre 42 montážnych jednotiek, čo je pre našu počítačovú sieť vyhovujúce 

a netreba ho teda meniť.  

 

3.3.6. Patch Panely 
 

V dátovom rozvádzači v prístavbe sa nachádzajú 4 patch panely. Konkrétne 

sa jedná o typ Solarix 19“ patch panel 24xRJ45 CAT5E UTP čierny 1U. Jedná sa o 

19“, netienený (UTP) prepojovací panel s 24 portami RJ45 kategórie 5E. Tento typ 

má veľkosť 1U. Takýto typ prepojovacieho panelu je vyhovujúci a preto ich nie je 

potrebné meniť. Po inštalovaní druhého dátového rozvádzača do hlavnej budovy sa 

zníži počet potrebných portov prepojovacieho panelu v prístavbe na 64 a teda je 

možné, premiestniť jeden prepojovací panel do dátového rozvádzača v hlavnej budove. 

Do rozvádzača v hlavnej budove, kde je 90 prípojných miest, bude postačovať dokúpiť 

3 kusy prepojovacích panelov. Pre zachovanie kompatibility som rozhodol o kúpe 

rovnakých typov prepojovacích panelov, aké sú použité v prístavbe. Cena za jeden kus 

tohto typu prepojovacieho panelu je 32,40 € s DPH. Spolu za prepojovacie panely je to 

97,2 € s DPH.  
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3.3.7. Ostatné prvky v rozvádzači 
 
V tejto podkapitole sa zameriame len na nový dátový rozvádzač v hlavnej 

budove, pretože ten v prístavbe obsahuje všetko, čo je potrebné. Do dátového 

rozvádzača bude okrem patch panelov umiestnené aj ostatné príslušenstvo, ako 

rozvodný panel držiak patch káblov, montážne skrutky a vyväzovacie háčiky.  

 

Rozvodný panel 
 

Keďže je potrebné do rozvádzača dostať napätie, je preto potrebné 

nainštalovať do dátového rozvádzača aj rozvodný panel. K tomuto účelu využijeme 

19“ rozvodný panel 9x250V. Tento rozvodný panel má deväť 250V sieťových 

zásuviek. Prívodný kábel má dĺžku 2,3m. Daný komponent zaberá v dátovom 

rozvádzači jednu montážnu jednotku. Cena rozvodného panelu je 18,00 € s DPH. 
 
 
Organizér kabeláže 
 
 

Organizér kabeláže (držiak patch káblov) sa využije pre usporiadanie 

káblov v rozvádzači. Rozhodol som sa pre 19“ držiak patch káblov RAB-VP-X01-A2. 

Organizéry takéhoto typu sa taktiež nachádzajú aj v dátovom rozvádzači v prístavbe. 

Držiak sa skladá z 5 kovových úchytiek a zaberá v rozvádzači veľkosť jednej 

montážnej jednotky. Cena tohto doplnku je 4,00 € s DPH a pretože potrebujeme 6 

kusov držiakov, cena spolu je 24,00 € s DPH. 
 
Vyväzovacie háčiky 
 
 

Pre  lepšiu  v e r t i ká l nu  organizáciu  káblov  v rozvádzači  budú  

použité  aj  vyväzovacie háčiky, ktoré sú určené pre tento účel. Konkrétne som vybral 

háčiky od firmy TRITON, model RAX–D3–A44–X3. Jedná sa o kovové vyväzovacie 

háčiky z lešteného nerezu. Pre 19“ dátový rozvádzač sa bežne používa cca. 4 – 6 

kusov týchto háčikov podľa potreby. Vzhľadom k väčšiemu počtu kabeláže bude 

použitých 6 kusov vyväzovacích háčikov. Cena jedného kusu je 2,30 € s DPH, čiže 

spolu to vyjde 13,80 € s DPH. 
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Montážna sada skrutiek 
 
 

Súčasťou niektorých prvkov v dátovom rozvádzači, ako aj samotného 

rozvádzača je aj základná sada skrutiek, no vzhľadom na počet montovaných prvkov je 

potrebných viac sád. Vybral som montážnu sadu TRITON s označením RAX-MS-X19-

X1. Táto montážna sada obsahuje 4 kusy plávajúcej matice, 4 skrutky a 4 plastové 

podložky. Cena sady montážnych skrutiek je 0,75 € s DPH, spolu pri 4 sadách je to 

3,00 € s DPH. 

3.3.8. Prvky vedenia kabeláže 
 

Táto podkapitola je zameraná na jednotlivé prvky vedenia kabeláže, ktoré 

budú použité pri realizácií môjho návrhu štruktúrovanej kabeláže. Keďže vedenie školy 

zadalo požiadavku minimálnych stavebných zásahov počas realizácie vedenia 

káblových trás, budú káble vedené cez podhľady a ochranné lišty. Pri vedení káblov sa 

využijú už existujúce podhľady a aj niektoré z ochranných líšt. V podhľadoch budú 

káble vedené voľne, fixované budú pomocou sťahovacích plastových pásikov a spojené 

do zväzkov. Podhľady sa nachádzajú na chodbách hlavnej budovy a tiež aj prístavby 

a z chodieb do miestností budú káble vedené pomocou líšt až k jednotlivým prípojným 

miestam.  Zvolil som ochranné lišty EIP s rozmermi 25x20 mm, do ktorých sa vojde 

maximálne 6 káblov a taktiež aj rovnaký druh ochrannej lišty s rozmermi 30x25mm.  

Cena za 2 metre lišty menšieho prierezu je 1,74 € s DPH, lišty s väčším prierezom 

potom 2,11 € s DPH.  
 

3.4.  Návrh značenia  
 

Značenie je veľmi podstatné pre jednoduchú a prehľadnú prácu do budúcna. 

Značenie navrhovanej univerzálnej kabeláže musí byť v súlade so slovenskou normou 

STN EN 50173. V tejto podkapitole bude postupne popísané, ako budú označené 

jednotlivé dátové zásuvky, káble a porty v prepojovacom panely. Všetko bude značené 

pomocou alfanumerického kódu. Taktiež treba pripomenúť, že sa preznačia aj všetky 

pôvodné zásuvky, porty a káble, ktoré ostávajú v sieti.  
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3.4.1. Značenie miestností 
 

Najprv je potrebné si označiť jednotlivé miestnosti. Rozhodol som sa ich 

označiť kombináciou čísla poschodia na ktorom sa nachádzajú, v prípade prístavby aj 

skratkou P a prvého písmena z ich názvu s poradovým číslom. Kabinety v hlavnej 

budove sa teda budú značiť 1P-K01 (prvé poschodie, kabinet č.1), učebne 2P-U02 

(druhé poschodie, učebňa č.2) a laboratóriá 1P-L01 (prvé poschodie, laboratórium č.1).  

Takisto sa v hlavnej budove nachádza aj vrátnica 1P-V, miestnosť školníka 1P-S, sídlo 

riaditeľky 2P-R, sídlo ekonómky 2P-E, sídlo sekretárky 2P-SEK, sídlo zástupcu 

riaditeľa 2P- Zr a zborovňa 2P-Zb. V prístavbe budú kabinety značené 2P-P-K03 (druhé 

poschodie, prístavba, kabinet č. 3), učebne 2P-P-U03 (druhé poschodie, prístavba, 

učebňa č.3) a počítačové učebne 3P-P-PU2 (tretie poschodie, prístavba, počítačová 

učebňa č.2) 

3.4.2. Značenie dátových zásuviek 
 

Zásuvky budú značené samolepiacimi štítkami jednotne pomocou čísiel 

proti smeru hodinových ručičiek. Treba pripomenúť, že každá dátová zásuvka na 

pracovisku obsahuje 2 porty. Na každej zásuvke označíme jeden port písmenom A a  

druhý písmenom B. Každá zásuvka bude teda identifikovaná jedným číslom a 

písmenom. Pre väčšiu prehľadnosť budú zásuvky v prístavbe značené číslami od 1 do 

40 a v hlavnej budove od 41 vyššie.  

3.4.3. Značenie káblov 
 

Každý kábel bude podľa normy označený na oboch koncoch 

nezmazateľnou fixkou. Označované budú podobne ako aj dátové zásuvky. Na kábli 

bude napísané označenie dátovej zásuvky a konkrétneho portu tej zásuvky, do ktorej 

daný kábel smeruje. Pre príklad, ak bude na kábli označenie 12A, znamená to, že kábel 

smeruje  do  portu  A dvanástej  zásuvky.  Káble chrbticovej sekcie prepájajúce dátové 

rozvádzače v hlavnej budove a v prístavbe, budú označené na oboch koncoch fixkou 

a to buď P1, alebo P2. Káble  s rovnakou  trasou  budú  na  začiatku viazané do 

zväzkov sťahovacími plastovými pásikmi a označené farbou prislúchajúcou tej v 

prílohe 2.   
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3.4.4. Značenie portov v patch panely 
 

Pri  značení  portov  v patch  panely je potrebné použiť rovnaké značenie 

ako na dátových zásuvkách, aby bolo možné jednoznačne identifikovať prepojenia na 

jednotlivé dátové zásuvky v priestoroch školy. Samolepiacim štítkom sa teda označí 

vonkajší port na patch panely podľa čísla zásuvky, ktorou je ukončený. 

3.5.  Návrh káblových trás  
 

Ako bolo vyššie spomenuté, niektoré káblové trasy existujúcej počítačovej 

siete sú vyhovujúce a budú zachované, ako súčasť novo vybudovanej kabeláže. Jedná sa 

najmä o prístavbu, kde sa do niektorých miestností len pridajú prípojné miesta. Tam sa 

využijú existujúce káblové trasy, ktoré sú dostatočne dimenzované na pridanie ďalšej 

kabeláže (dostatočne veľké prierazy v stenách a aj lišty). V priestoroch, kde sú káblové 

rozvody voľne kladené na zemi a kabeláž nie je zakončená zásuvkami, bude táto 

odstránená a nahradená novou. Káblové trasy povedú vo zväzkoch cez podhľady na 

chodbách a z nich pôjdu do miestností k jednotlivým dátovým zásuvkám pomocou 

ochranných líšt. Lišty budú vedené po strope miestnosti až nad miesto, kde sa nachádza 

zásuvka. Výška každej miestnosti (od stropu k podlahe) je 2,5 metra. Dátové zásuvky sú 

všade umiestnené vo výške 0,3 metra. Dĺžka párov káblov vedúcich od stropu ku 

zásuvke bude teda 2,6 metra. Všetky trasy káblov budú uvádzané o 20% dlhšie, kvôli 

rôznym ohybom, obchádzaniu stavebných prekážok a podobne. Povolená dĺžka linky je 

90 metrov, čo musí byť dodržané.   

3.5.1. Káblové trasy v hlavnej budove 
 
Fialová trasa 

Vychádza z dátového rozvádzača na druhom poschodí hlavnej budovy 

a končí na treťom poschodí hlavnej budovy. Na tejto trase sa nachádza 5 učební (3P-

U02, 3P-U03, 3P-U04, 3P-U05, 3P-U06), jeden kabinet (3P-K02) a laboratórium (3P-

L01). Spolu sa na tejto trase nachádza 7 dátových zásuviek. Z rozvádzača na druhom 

poschodí ide spolu 14 káblov 1 meter cez nový prieraz na tretie poschodie hlavnej 

budovy. Tu sa táto trasa delí na dve vetvy. Jedna vetva, skladajúca sa z 8 káblov vedie 

z podlahy od prierazu do ochrannej lišty s rozmermi 30x25 mm, ktorou sa dostáva do 

podhľadu vo výške 2,5 metra. Tam idú tieto 4 páry spolu ďalších 0,5 metra, kde sa od 
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nich oddeľuje prvý pár a novým prierazom vstupuje do učebne 3P-U03. Tam sa novou 

ochrannou lištou po 2,2 metroch dostáva tento pár do dátovej zásuvky 44AB. Ďalšie 3 

páry pokračujú ďalej ďalších 8 metrov, po ktorých sa dostávajú pred učebňu 3P-U04. 

Tu sa od nich oddeľujú ďalšie dva káble, ktoré sa prierazom dostávajú nad zásuvku 43 

AB a po 2,2 metroch v ochrannej lište sa dostávajú do nej. Ostávajúce 2 páry pokračujú 

spolu ďalej ďalších 16,5 metra pred učebňu 3P-U05. Tu sa oddeľujú predposledné 2 

káble, ktoré sa taktiež novým prierazom dostávajú do zmienenej učebne a tam 

ochrannou lištou po 2,2 metroch do zásuvky 42AB. Posledný pár pokračuje ďalej 

ďalších 11,3 metrov, kde sa taktiež novým prierazom dostáva do učebne 3P-U06 a tam 

po 2,2 metroch v ochrannej lište do dátovej zásuvky 41AB. Druhá vetva sa skladá z 3 

párov káblov a ide z prierazu v podlahe do ochrannej lišty s rozmermi 25x20 mm 

a postupuje smerom k podhľadu ďalších 2,5 metra. V podhľade idú tieto káble spoločne 

ďalších 0,5 metra, kde sa od nich oddeľuje pred kabinetom 3P-K02 prvý pár. Tento pár 

potom  vstupuje cez pôvodný prieraz do kabinetu, kde sa pomocou pôvodnej ochrannej 

lišty dostáva o 7 metrov až nad dátovú zásuvku 45AB, do ktorej sa dostane za 2,2 

metrov v pôvodnej ochrannej lište. Zvyšné dva páry pokračujú ďalej ďalších 7,5 metra 

pred učebňu 3P-U02, kde sa oddelí ďalší pár. Tento pár prejde novovybudovaným 

prierazom do učebne, kde sa pomocou novej ochrannej lišty dostáva o 2,2 metra do 

zásuvky 46AB. Posledný pár ide ďalších 13,5 metrov v podhľade ku laboratóriu 3P-

L01, kde sa cez nový prieraz do tohto laboratória dostáva. Tu prejde 2,2 metrov do 

novej ochrannej lišty, ktorou ide až do dátovej zásuvky 47AB. Celkovo sa na tejto trase 

použije 304,2 metrov metalickej kabeláže. 

 

Ružová trasa 

Vychádza z dátového rozvádzača na druhom poschodí hlavnej budovy 

a končí na treťom poschodí hlavnej budovy. Na tejto trase sa nachádzajú dve učebne 

(3P-U01, 3P-U07) a tri kabinety (3P-K01, 3P-K03, 3P-K04). Spolu sa na tejto trase 

nachádza 5 dátových zásuviek. Z dátového rozvádzača na druhom poschodí ide spolu 

10 káblov podhľadom 3 metre. Tu tieto káble spoločne vstupujú do prierazu a ním sa 

dostávajú na tretie poschodie hlavnej budovy. Následne sa rozdeľujú na dve vetvy, kde 

jedna vetva obsahujúca 3 páry káblov vstupuje do jednej ochrannej lišty a druhá vetva, 

obsahujúca 4 káble vstupuje do druhej ochrannej lišty. Tieto dve lišty potom súbežne 
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idú 2,6 metrov od podlahy k podhľadu. Následne ide vetva so 6 káblami podhľadom 5,5 

metra. Tu sa od nej oddeľujú dva páry, ktoré prechádzajú pôvodným prierazom do 

kabinetu 3P-K04. V tomto kabinete idú spoločne pôvodnou ochrannou lištou ďalších 

3,5 metra. Tu sa páry rozdeľujú. Jeden pár pokračuje v ochrannej lište ďalej ďalšie 3 

metre nad zásuvku 51AB, kde schádza 2,2 metra dole do zásuvky. Druhý pár prechádza 

pôvodným prierazom do kabinetu 3P-K03, kde ide v pôvodnej ochrannej lište nad 

zásuvku 2,6 metra a potom dole do zásuvky 50AB ďalších 2,2 metra. Posledný pár 

vetvy pokračuje podhľadom ďalších 18,6 metra ku učebni 3P-U07. Tu prechádza 

novovybudovaným podhľadom nad zásuvku 52AB a novou ochrannou lištou schádza 

2,2 metrov dole do zásuvky. Druhá vetva ide podhľadom spoločne ďalších 17,3 metra 

ku kabinetu 3P-K01. Tu sa od vetvy odpája jeden pár, ktorý prechádza pôvodným 

podhľadom cez pôvodnú ochrannú lištu do zásuvky 49AB, vzdialenej 7,8 metrov. 

Zvyšok vetvy ide podhľadom ďalej ďalších 7,5 metra k učebni 3P-U01. Tu prechádza 

novovybudovaným prierazom do učebne a tam ide ochrannou lištou ďalších 2,6 metra 

do zásuvky 48AB. Celkovo sa na tejto trase použije 272.4 metrov metalickej kabeláže. 

 

Čierna trasa 

Vychádza z dátového rozvádzača umiestneného na chodbe druhého 

poschodia hlavnej budovy a končí v učebni 2P-U06. Na tejto trase sa nachádzajú 4 

učebne (2P-U03, 2P-U04, 2P-U05, 2P-U06), kde v každej z nich je inštalovaná jedna 

nová dátová zásuvka. Z rozvádzača ide všetkých 8 káblov do podhľadu, kde sa od nich 

hneď na začiatku oddeľuje jeden pár smerujúci do učebne 2P-U03. Do učebne sa 

z podhľadu dostáva cez novovybudovaný prieraz a stadiaľ ide novou ochrannou lištou 

2,2 metrov dole do zásuvky 56AB. Ostatné 3 páry pokračujú ďalej ďalších 9,5 metra ku 

učebni 2P-U04, kde sa od nich oddeľuje ďalší pár, ktorý sa cez nový prieraz dostáva do 

danej učebne. Tento pár taktiež vstupuje do novej ochrannej lišty, ktorou ide ďalších 2,2 

metra do dátovej zásuvky 55AB. Zvyšné dva páry pokračujú ďalej 17 metrov pred 

učebňu 2P-U05, kde sa oddeľuje predposledný pár, ktorý taktiež vedie novým 

prierazom do učebne a stadiaľ 2,2 metrov dole ku dátovej zásuvke 54AB. Posledný pár 

pokračuje ďalej ďalších 11 metrov pred učebňu 2P-U06, kde sa cez novovybudovaný 

prieraz dostáva do učebne a tam smeruje ochrannou lištou ďalších 2,2 metra do dátovej 

zásuvky 53AB. Celkovo sa na tejto trase použije 168,2 metrov metalickej kabeláže. 
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Zelená trasa 

Vychádza z dátového rozvádzača na chodbe druhého poschodia hlavnej 

budovy a končí na prvom poschodí hlavnej budovy. Na tejto trase sa nachádzajú 2 

učebne (2P-U01. 2P-U02), sídlo ekonómky (2P-E), riaditeľky (2P-R) a sekretárky (2P-

SEK), zástupcu riaditeľa (2P-Zr), zborovňa (2P-Zb), tri kabinety (2P-K01, 1P-K01, 1P-

K02) a tri laboratóriá (1P-L01, 1P-L02, 1P-L03). Spolu sa na tejto trase nachádza 19 

dátových zásuviek. Z rozvádzača ide všetkých 38 káblov spoločne podhľadom ďalších 

1,5 metra ku učebni 2P-U02. Tu sa od zväzku oddeľuje prvý pár, ktorý prechádza 

novovybudovaným prierazom do učebne a tam novou ochrannou lištou 2,2 metrov dole 

do zásuvky 57AB. Ostatné káble pokračujú ďalej ďalších 7,1 metra ku učebni 2P-U01. 

Tu sa od nich oddeľujú ďalšie dva káble, ktoré novým prierazom prechádzajú do učebne 

a tam sú vedené novou ochrannou lištou 7,1 metra nad dátovú zásuvku 58AB. Stadiaľ 

sa tento pár dostáva po 2,2 metroch do dátovej zásuvky. Zvyšné káble pokračujú ďalej 

ďalších 6,5 metra. Tu sa od nich odpája 14 káblov. Tieto potom idú cez pôvodný prieraz 

do 2P-E, kde sa hneď jeden pár púšťa ochrannou lištou 2,2 metrov dole do dátovej 

zásuvky 59AB. Zvyšných 12 káblov pokračuje ďalej pôvodnou ochrannou lištou 

ďalších 7,3 metrov ku dátovej zásuvke 60AB, kde sa odpája do tejto zásuvky vzdialenej 

2,2 metrov ďalší pár káblov. Ostatných 10 káblov pokračuje pôvodným prierazom ďalej 

ďalších 3,1 metra do 2P-R. Tu sa od nich odpája ďalší pár, ktorý smeruje pôvodnou 

ochrannou lištou 2,2 metrov dole do zásuvky 62AB.  Ďalšie 4 páry smerujú pôvodným 

prierezom ďalších 2.8 metra do 2P-SEK. Tu sa od nich odpája jeden pár smerujúci 

pôvodnou lištou 2,2 metrov dole do zásuvky 63AB. Po ďalších 1,2 metroch v lište sa od 

nich odpája ďalší pár, ktorý vstupuje do novej ochrannej lišty, ktorou ide 3,1 metra nad 

zásuvku 64AB a tam ochrannou lištou ďalších 2,2 metra dole do zásuvky. Posledné dva 

páry prechádzajú pôvodný prierazom do 2P-Zb. Tu sa po 2,2 metroch odčleňuje ďalší 

pár, ktorý potom ide pôvodnou lištou 2,2 metrov dole do dátovej zásuvky 65AB. 

Posledný pár tejto vetvy potom pokračuje ďalších 12,6 metrov pôvodnou ochrannou 

lištou do dátovej zásuvky 66AB. Zvyšných 20 káblov ide podhľadom ďalej ďalších 2,5 

metra. Tu sa od nich odpája jeden pár, ktorý prechádza novým prierazom do 2P-R nad 

zásuvku 61AB, do ktorej sa po 2,2 metroch v novej ochrannej lište dostáva. Ostatné 

káble smerujú podhľadom ďalej ďalších 5,5 metrov ku 2P-Zb. Tu sa od nich odpája 

ďalší pár, ktorý sa prierazom dostáva nad zásuvku 67AB a potom v novej ochrannej 
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lište po 2,2 metroch priamo do nej. Ostatné káble pokračujú podhľadom ďalšie 2 metre. 

Tu sa od nich odpája 10 káblov, ktoré sa cez ochrannú lištu rozmerov 30x25 mm 

dostávajú po 2,6 metroch do nového prierazu v podlahe a cez neho na prvé poschodie 

hlavnej budovy. Na prvom poschodí sa v podhľade hneď na začiatku odpájajú dva páry, 

ktoré idú cez novovytvorený prieraz do laboratória 1P-L01. Tam sa dostávajú do novej 

ochrannej lišty, ktorou sú vedené ďalších 6,1 metrov nad dátovú zásuvku 81AB. Tam 

ide jeden pár priamo do nej ochrannou lištou 2,2 metrov. A druhý ide 

novovybudovaným prierazom do laboratória 1P-L02 a tam novou ochrannou lištou dole 

ďalších 2,2 metrov do dátovej zásuvky 80AB. Ostatných 6 káblov pokračuje 

podhľadom ďalej ďalších 3,3 metra ku kabinetu 1P-K01. Tu sa novým prierazom tieto 

káble dostávajú do kabinetu, v ktorom pokračujú spoločne v novej ochrannej lište 

ďalších 5,1 metrov. Na konci sa jeden pár oddeľuje do nového prierazu do laboratória 

1P-L03. Tam pokračuje 2,6 metrov nad dátovú zásuvku 82AB, do ktorej po 2,2 metroch 

vstupuje. Zvyšné dva páry pokračujú v kabinete ďalších 2,5 metra nad zásuvku 83AB. 

Tu sa oddeľuje jeden pár a smeruje novou ochrannou lištou 2,2 metra dole do zásuvky. 

Posledný pár pokračuje ochrannou lištou ďalej ďalších 2,8 metra cez prieraz do 

kabinetu 1P-K02 , kde sa dostáva novou ochrannou lištou po 2,2 metroch do dátovej 

zásuvky 84AB.  Ostatné 3 páry na treťom poschodí idú ďalej 4,2 metra ku 2P-K01. Tu 

sa oddeľuje jeden pár a prechádza pôvodným prierazom do kabinetu, kde sa dostáva cez 

pôvodnú ochrannú lištu 2,2 metrov dole do dátovej zásuvky 68AB. Zvyšné káble 

pokračujú podhľadom ďalej 3,4 metrov ku 2P-Zr. Tu sa oddeľuje ďalší pár, ktorý sa 

novým prierazom dostáva nad zásuvku 69AB a stadiaľ po 2,2 metroch v novej 

ochrannej lište do danej zásuvky. Posledný pár ide podhľadom ďalšie 3 metre 

a následne sa pôvodným prierazom dostáva do 2P-Zr. Tam ide pôvodnou ochrannou 

lištou 6,2 metra do dátovej zásuvky 70AB. Celkovo sa na tejto trase použije 1173,8 

metrov metalickej kabeláže. 
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Červená trasa 

Vychádza z dátového rozvádzača na chodbe druhého poschodia hlavnej 

budovy a končí v kabinete 2P-K05. Na tejto trase sa nachádzajú 4 kabinety (2P-K02, 

2P-K03, 2P-K04, 2P-K05) a v každom z týchto kabinetov sa nachádza jedna nová 

dátová zásuvka. Z dátového rozvádzača ide do podhľadu všetkých 8 káblov, ktoré sú 

spoločne vedené v tomto podhľade 13 metrov. Tu sa od nich oddeľujú dva páry, ktoré 

potom spoločne vstupujú do kabinetu 2P-K03 cez novovybudovaný prieraz. V tomto 

kabinete sú spoločne vedené novou ochrannou lištou ďalších 3,5 metra. Tu sa tieto dva 

páry rozdeľujú na opačné strany. Jeden pár pokračuje ďalších 2,5 metra cez nový 

prieraz a ochrannú lištu do kabinetu 2P-K02, kde potom ďalšou novou ochrannou lištou 

ide ďalších 2,2 metra dole do zásuvky 71AB. Druhý pár pokračuje v kabinete 2P-K03 

ochrannou lištou ďalej 2,5 metra nad zásuvku 72AB, kde schádza ďalšou ochrannou 

lištou 2,2 metra dole do nej. Dva zvyšné páry pokračujú v podhľade ďalej ďalších 10 

metrov a tam oba prechádzajú novým prierazom do kabinetu 2P-K04. Tu idú spoločne 

ďalších 3,5 metra ochrannou lištou, kde sa od seba oddeľujú na opačné strany. Jeden 

pokračuje v kabinete ochrannou lištou ďalších 3,6 metra nad zásuvku 73AB do ktorej sa 

po ďalších 2,2 metroch v lište dostáva a druhý prechádza novým prierazom do kabinetu 

2P-K05, kde sa dostáva do novej ochrannej lišty v ktorej pokračuje ďalších 3,6 metra 

nad zásuvku 74AB, do ktorej sa po 2,2 metroch v ochrannej lište smerom nadol dostáva. 

Celkovo sa na tejto trase použije 217,2 metrov metalickej kabeláže.  

 

Žltá trasa 

Vychádza z dátového rozvádzača umiestneného na druhom poschodí 

hlavnej budovy a končí na prvom poschodí hlavnej budovy. Na tejto trase sa nachádzajú 

tri učebne (1P-U01, 1P-U01, 1P-U01), kabinet (1P-K03), vrátnica (1P-V) a miestnosť 

školníka (1P-S). Spolu sa na tejto trase nachádza 6 dátových zásuviek. Z dátového 

rozvádzača ide všetkých 12 káblov 2,6 metra novou ochrannou lištou dole do nového 

prierazu v podlahe. Týmto prierazom sa trasa dostáva na prvé poschodie. Tu sa 

oddeľujú 4 káble. 2 z nich smerujú na vrátnicu. Keďže vo vestibule nie je podhľad, 

káble idú novou ochrannou lištou 6,7 metra nad dátovú zásuvku 79 AB. Tam vstupujú 

do ďalšej ochrannej lišty, ktorou sú vedené 2,2 metra dole do zásuvky. Ďalšie dva káble 

smerujú do miestnosti školníka. Tieto káble idú podhľadom 3,6 metra ku 1P-S.  Tu sa 
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prierazom dostávajú do miestnosti, kde pokračujú ďalších 2,2 metra nad dátovú zásuvku 

85AB, do ktorej sa dostávajú ďalšou novou ochranou lištou po 2,6 metroch. Zvyšok 

káblov pokračuje 4,2 metra ku učebni 1P-U01. Tu sa od  nich oddeľuje ďalší pár, ktorý 

sa dostáva novým prierazom do učebne a tam ide 2,6 metrov prostredníctvom ochrannej 

lišty dole do zásuvky 78AB. Ostatné káble idú podhľadom ďalej ďalších 12,6 metrov. 

Tu sa oddeľuje ďalší pár, ktorý tak isto vstupuje prierazom do učebne 1P-U02. 

Z prierazu ide do lišty, ktorou ide 2,6 metrov do zásuvky 77AB. Zvyšné dva páry 

pokračujú v podhľade ďalej ďalších 3,9 metra. Tu sa oddeľuje predposledný pár, ktorý 

prechádza prierazom do kabinetu 1P-K03. Z prierazu ide do ochrannej lišty, v ktorej je 

vedený ďalších 8,2 metra nad dátovú zásuvku 76AB. Tu pomocou ďalšej lišty po 2,2 

metroch vstupuje do zásuvky. Posledný pár trasy pokračuje podhľadom ďalších 10,1 

metra ku učebni 1P-U03. Tu prechádza novým prierazom, ktorým sa dostáva do 

ochrannej lišty, ktorou je vedený 5,4 metra nad zásuvku 75AB a stade ďalších 2,2 metra 

do zásuvky. Celkovo sa na tejto trase použije 259,6 metrov metalickej kabeláže. 

 

3.5.2. Káblové trasy v prístavbe 
 
Zelená trasa  

Vychádza z 3P-P-K01 a končí v 3P-P-PU1. Na tejto trase nachádza len 3P-

P-PU1, v ktorej sa nachádza len jedna nová dátová zásuvka, ktorú je potrebné pripojiť 

do siete. Z rozvádzača v kabinete idú cez pôvodnú ochrannú lištu a pôvodný prieraz 

(oba s dostatočne veľkým priemerom, pre všetky káblové trasy) 2 káble 2,5 metra do 

podhľadu na chodbe. Podhľadom vedie táto trasa ďalšie 4 metre ku počítačovej učebni. 

Tam sa pôvodným prierazom dostáva do počítačovej učebni. Tam sa cez pôvodnú 

ochrannú lištu dostáva za 10,15 metrov až nad zásuvku 4AB. Nad zásuvkou sa táto trasa 

oddelí a pokračuje nadol ku zásuvke ďalších  2,2 metra cez novo inštalovanú ochrannú 

lištu. Celkovo sa na tejto trase použije 38,5 metrov metalickej kabeláže.  

 

Žltá trasa 

Vychádza z 3P-P-K01 a končí v 3P-P-U04. Na tejto trase sa nachádza len 

koncová učebňa, v ktorej je tiež len jedna dátová zásuvka, ktorú je potrebné zapojiť. 

Z dátového rozvádzača vychádzajú dva káble 2,5 metra cez pôvodnú ochrannú lištu 
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a prieraz až do podhľadu na chodbe. V podhľade ide ako jediná trasa doľava ďalších 1,3 

metra. Tam sa cez novovytvorený prieraz dostáva do 3P-P-U04, kde sa prostredníctvom 

novej ochrannej lišty dostáva po 2,2 metroch až do dátovej zásuvky 15AB. Na tejto 

trase sa spolu použije 12,8 metrov metalickej kabeláže.  

 

Červená trasa 

Vychádza z 3P-P-K01 a končí v 3P-P-U01. Na tejto trase sa nachádzajú 

celkovo 3 učebne (3P-P-U03, 3P-P-U02, 3P-P-U01), v ktorých sú spolu 3 nové dátové 

zásuvky. Z dátového rozvádzača vedie zväzok 6 káblov 2,5 metra cez ochrannú lištu 

a prieraz do podhľadu na chodbe. Stadiaľ ide ďalších 5,5 metra pred učebňu 3P-P-U03, 

kde sa jeden pár káblov oddeľuje a cez novovybudovaný prieraz vchádza do učebne. 

Tam je prostredníctvom novej ochrannej lišty vedený 6 metrov až nad zásuvku 14AB, 

kde je ďalšou novo inštalovanou ochrannou lištou vedený 2,2 metra až do zmienenej 

dátovej zásuvky. Zvyšná štvorica káblov pokračuje ďalšie 2 metre pred učebňu 3P-P-

U02, kde sa oddeľuje ďalšia dvojica káblov. Tie vstupujú taktiež cez novovybudovaný 

prieraz do učebne a tam prostredníctvom novej ochrannej lišty ďalších 6 metrov nad 

zásuvku 13AB. Tu tento pár prechádza 2,2 metra prostredníctvom druhej novo 

inštalovanej lišty do dátovej zásuvky. Posledný pár pokračuje pred poslednú učebňu 3P-

P-U01 ďalšie 4 metre. Tu sa podobne, ako predchádzajúce dva páre, dostáva cez nový 

prieraz do učebne, kde sa prostredníctvom novej lišty dostáva za 6 metrov až nad 

zásuvku 12 AB. Nad zásuvkou prechádza do druhej novej lišty a ňou ide 2,2 metra až 

do danej zásuvky. . Na tejto trase sa spolu použije 115,6 metrov metalickej kabeláže.  

 

Čierna trasa 

Táto trasa prechádza z 3P-P-K01 až na druhé poschodie prístavby, do 

počítačových učební 2P-P-PU1 a 2P-P-PU2, v ktorých sú spolu dve nové dátové 

zásuvky. Z dátového rozvádzača vychádza zväzok 4 káblov 2,5 metra cez ochrannú lištu 

a prieraz do podhľadu na chodbe. Tam spolu s modrou trasou pokračuje cez pôvodnú 

ochrannú lištu ďalších 2,8 metra smerom k podlahe, kde sa cez pôvodný prieraz dostáva 

na druhé poschodie prístavby. Tam ide podhľadom ďalších 7,4 metra, kde sa tieto dva 

páry rozdeľujú na opačné strany. Jeden pár ide novovybudovaným prierazom nad 

zásuvku 23AB, kde sa po 2,2 metroch v novej ochrannej lište dostáva do zásuvky. 



63 63 

 
 
 

Druhý pár ide podhľadom ďalších 3,4 metra a tam sa taktiež novovybudovaným 

podhľadom dostáva nad zásuvku 25AB. Po 2,2 metroch v novovybudovanej ochrannej 

lište sa do tej zásuvky dostáva. Na tejto trase sa spolu použije 68 metrov metalickej 

kabeláže.  

3.5.3. Kabeláž chrbticovej sekcie 
 

Na schémach v prílohe 2 je označená modrou farbou. Pre túto káblovú trasu 

nie je potrebné vymedziť v projekte žiadne materiálne zdroje, pretože, ako bolo 

spomenuté v podkapitole 3.3.2, sa využije kabeláž pôvodnej počítačovej siete. Táto 

kabeláž, ktorá pôvodne viedla z rozvádzaču v prístavbe až do dátovej zásuvky  

v kancelárií ekonómky, sa skráti a zapojí do switchu v novovybudovanom rozvádzači 

v hlavnej budove. Stadiaľ ide pôvodnou trasou cez podhľady na chodbe až do prístavby 

na druhé poschodie, kde sa cez prieraz dostáva na tretie poschodie prístavby spolu 

s čiernou trasou. S čiernou trasou pokračuje ďalej pomocou ochrannej lišty pôvodnej 

kabeláže 2,8 metra ku stropu do podhľadu. V podhľade sa spája so všetkými ostatnými 

trasami a cez prieraz z pôvodnej kabeláže sa dostáva do telekomunikačnej miestnosti, 

kde pokračuje s ostatnými trasami cez pôvodnú ochrannú lištu až do dátového 

rozvádzača, kde je ukončená na vlastnom porte patch panelu.  

3.6.  Schéma sieťovej infraštruktúry 
 

Logická architektúra siete bude mať hviezdicovú topológiu. Tak ako 

v hlavnej budove, tak aj v prístavbe, budú všetky koncové uzly pripojené na jeden 

switch. Na nasledujúcom obrázku je znázornené logické zapojenie zariadení  v sieti 

a tiež aj prepojenie sietí hlavnej budovy a prístavby.  
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Obrázok 25 Schéma sieťovej infraštruktúry (zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.7.  Návrh komponentov aktívnej vrstvy  
 
Switch  

Pretože celá sieť je navrhnutá pre prenosovú rýchlosť 1000 Mb/s, bolo 

potrebné na to brať ohľad aj pri výbere konkrétneho switchu. Nový switch bude 

osadený nielen do nového dátového rozvádzača v hlavnej budove, ale aj do toho 

v prístavbe, kvôli nedostatočným parametrom pôvodného switchu. Zvolil som switch 

D-Link DGS-1210-52. Jedná sa o 48 portový switch zaberajúci jednu jednotku 

v rozvádzači. Aj keď je v celej budove viac dátových zásuviek, v súčasnosti postačuje 

kúpiť dva takéto switche, jeden do dátového rozvádzača v hlavnej budove a jeden do 

rozvádzača v prístavbe. V prípade potreby oživenia viac aktívnych dátových zásuviek sa 

do dátového rozvádzača osadí ďalší switch, do ktorého sa zapoja. Cena jedného kusu 

tohto switchu je 331,90 € s DPH a teda cena spolu je 663,8 € s DPH.  

 

Záložný zdroj  

Pre bezpečnosť a bezporuchovosť serverov a aktívnych prvkov je záložný 

zdroj veľmi dôležitý prvok v dátovom rozvádzači. V dátovom rozvádzači v prístavbe je 

umiestnený kvalitný záložný zdroj, ktorý nie je potrebné meniť. Preto je potrebné kúpiť 

záložný zdroj len do nového dátového rozvádzača v hlavnej budove. Rozhodol som sa 

pre záložný zdroj APC Back-UPS ES 700. Je to záložný zdroj s kompaktnými 
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rozmermi, ktorý môžeme umiestniť na dno dátového rozvádzača. Cena tohto záložného 

zdroja je 101,54 € s DPH.  

 

U1 Organizér kabeláže1 

U2 Patch panel 1 

U3 Organizér kabeláže 2 

U4 Patch panel 2 

U5 Organizér kabeláže 3 

U6 Patch panel 3 

U7 Organizér kabeláže 4 

U8 Patch panel 4 

U9 Organizér kabeláže 5 

U10 Switch 
        U11 Organizér kabeláže 6 

    U12-U14 Rezerva pre ďalšie switche 

        U15 Rozvodný panel 

Tabuľka č.3 : Zapojenie prvkov v dátovom rozvádzači /hlavná budova/ (zdroj: vlastné spracovanie) 
 

3.8.  Prehľad etáp projektu 
V nasledujúcej podkapitole budú zosumarizované všetky etapy, potrebné 

k úspešnej realizácií počítačovej siete. Celkovo sa projekt skladá zo 41 činností, ktoré 

sú rozdelené do nasledovných etáp:   

Zahájenie projektu   

Obsahom tejto etapy je jednanie so zákazníkom o podobe projektu. 

Výstupom etapy je podpísanie zmluvy, na ktorú sa berie obrovský ohľad.  

Príprava projektu  

V tejto fáze sa vytvára dokumentácia k projektu pre technikou a tiež aj pre 

zákazníka, čiže školu.  

Realizácia projektu  

Obsahom tejto etapy je už samotná inštalácia kabeláže a všetkých ostatných 

prvkov.  
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Ukončenie projektu  

Fáza, v ktorej sa čaká na zaplatenie za projekt a vypracovanie záverečnej 

správy.  

3.9.  Časová analýza projektu 
 

3.9.1. Harmonogram projektu 
 

Na nasledujúcom obrázku je znázornený Ganttov diagram vytvorený pre 

tento projekt. Sú v ňom zobrazené jednotlivé činnosti, ktoré sú rozdelené do vyššie 

pomenovaných etáp a taktiež je tam znázornená aj doba trvania týchto činností a osoba, 

ktorá bude danú činnosť vykonávať. Ganttov diagram je zhotovený v programe MS 

Project a zobrazuje nám synchronizáciu jednotlivých činností a to, ako sú na seba 

viazané.  
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Obrázok 26 Ganttov diagram (zdroj: vlastné spracovanie) 
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V nižšie uvedenej tabuľke sú zobrazené doby trvania jednotlivých etáp 

projektu. Celkovo všetky etapy dokopy zaberú 52,19 dní. Ak by sme chceli skrátiť 

celkovú dobu trvania projektu, museli by sme prijať viac pracovníkov, alebo zvýšiť 

pracovnú dobu.  

 

Etapa Doba trvania Dátum zahájenia Dátum ukončenia 

Zahájenie projektu 12,19 dní 02.07.2018 18.07.2018 

Príprava projektu 5 dní 18.07.2018 25.07.2018 

Realizácia projektu 24,5 dní 25.07.2018 28.08.2018 

Ukončenie projektu 10,5 dní 28.08.2018 12.09.2018 

Spolu 52,19 dní  
Tabuľka č. 4: Doba trvania etáp (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

3.9.2. Kritická cesta 
 

Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, kritickú cestu (označená červenou 

farbou) tvorí väčšina činností projektu.  Zapríčinené je to tým, že na realizácií projektu 

pracujú len dvaja technici. Tým pádom nie je možné vykonávať viacej činností zároveň.  
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Obrázok 27 Kritická cesta projektu (zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.10. Analýza zdrojov  

3.10.1. Zdroje 
 

Každá z činností, ktoré sú popísané vyššie musí využívať nejaký zdroj. 

V tomto projekte sú zdrojmi pracovná sila a materiál. Pracovníci pracujú 8 hodín každý 

pracovný deň. V tabuľke nižšie sú uvedené všetky zdroje použité pre realizáciu 

projektu.  

 

Názov zdroja Typ zdroja Jednotka 

Asistentka pracovník hodina 

Obchodník pracovník hodina 

Ekonóm pracovník hodina 

Projektant pracovník hodina 

Technik 1 pracovník hodina 

Technik 2 pracovník hodina 

Metalická kabeláž (horizontálna sekcia) – Gembird 
 
UTP Cat5E drôt 

materiál m 

Metalická kabeláž (pracovná sekcia) – Crono  
Crupts1m-N 

materiál m 

Dátové zásuvky - Datacom CAT5E, UTP, 2* RJ45 materiál ks 

Dátový rozvádzač - 19“ 4X RACK Comfort materiál ks 

Patch panel - Solarix 19“24xRJ45 CAT5E UTP 1U materiál ks 

Rozvodný panel materiál ks 

Organizér kabeláže - RAB-VP-X01-A2 materiál ks 

Vyväzovacie háčiky – Triton RAX–D3–A44–X3 materiál ks 

Montážna sada skrutiek–Triton RAX-MS-X19-X1  materiál ks 

Ochranné lišty- EIP 25x20 mm materiál m 

Ochranné lišty- EIP 30x25 mm materiál m 

Plastové viazacie pásiky - VPC 2,4x200 materiál ks 

Switch - D-Link DGS-1210-52 materiál ks 

Záložný zdroj - APC Back-UPS ES 700 materiál ks 

Tabuľka č.5 : Zdroje projektu (zdroj: vlastné spracovanie) 
 

3.10.2. Kalkulácia zdrojov 
 

V tabuľke nižšie je zobrazená práca na projekte jednotlivých zdrojov 

vyjadrená v závislosti na type zdroja buď časom, kusmi alebo dĺžkou.  
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Názov zdroja Práca na projekte 

Asistentka 1h 

Obchodník 16h 

Ekonóm 4,5h 

Projektant 84h 

Technik 1 124h 

Technik 2 100h 

Metalická kabeláž (horizontálna sekcia) – Gembird 
 
UTP Cat5E drôt 

2630,3 m 

Metalická kabeláž (pracovná sekcia) – Crono  
Crupts1m-N 

7 m 

Dátové zásuvky - Datacom CAT5E, UTP, 2* RJ45 41 ks 

Dátový rozvádzač - 19“ 4X RACK Comfort 1 ks 

Patch panel - Solarix 19“24xRJ45 CAT5E UTP 1U 3 ks 

Rozvodný panel 1 ks 

Organizér kabeláže - RAB-VP-X01-A2 6 ks 

Vyväzovacie háčiky – Triton RAX–D3–A44–X3 6 ks 

Montážna sada skrutiek–Triton RAX-MS-X19-X1  4 ks 

Ochranné lišty- EIP 25x20 mm 194 m 

Ochranné lišty- EIP 30x25 mm 4 m 

Plastové viazacie pásiky - VPC 2,4x200 300 ks 

Switch - D-Link DGS-1210-52 2 ks 

Záložný zdroj - APC Back-UPS ES 700 1 ks 

Tabuľka č.6 : Kalkulácia zdrojov (zdroj: vlastné spracovanie) 
 
 

3.11. Nákladová analýza projektu  

3.11.1. Náklady na zdroje 
 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené náklady za jednotlivé zdroje. Náklady 

sa udávajú buď v sadzbách za hodinu (ľudské zdroje), alebo v nákladoch na meter 

a v nákladoch za jeden kus (materiálne zdroje).   
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Názov zdroja Jednotka Sadzba 

Asistentka hodina 5 €/h 

Obchodník hodina 7 €/h 

Ekonóm hodina 5 €/h 

Projektant hodina 8 €/h 

Technik 1 hodina 5 €/h 

Technik 2 hodina 5€ /h 

Metalická kabeláž (horizontálna sekcia) – Gembird 
 
UTP Cat5E drôt 

305 m (1 balenie) 24,90 €   

Metalická kabeláž (pracovná sekcia) – Crono  
Crupts1m-N 

m 1,06 € 

Dátové zásuvky - Datacom CAT5E, UTP, 2* RJ45 ks 4,29 € 

Dátový rozvádzač - 19“ 4X RACK Comfort ks 156,90 € 

Patch panel - Solarix 19“24xRJ45 CAT5E UTP 1U ks 32,40 € 

Rozvodný panel ks 18,00 € 

Organizér kabeláže - RAB-VP-X01-A2 ks 4,00 € 

Vyväzovacie háčiky – Triton RAX–D3–A44–X3 ks 2,30 € 

Montážna sada skrutiek–Triton RAX-MS-X19-X1  ks 0,75 € 

Ochranné lišty- EIP 25x20 mm 2m 1,74 € 

Ochranné lišty- EIP 30x25 mm 2m 2,11 € 

Plastové viazacie pásiky - VPC 2,4x200 100 ks (balenie) 0,018 € 

Switch - D-Link DGS-1210-52 ks 331,90 € 

Záložný zdroj - APC Back-UPS ES 700 ks 101,54 € 

Tabuľka č.7 : Náklady jednotlivých zdrojov (zdroj: vlastné spracovanie) 
 
 

3.11.2. Náklady na celý projekt 
 

Nasledujúca tabuľka je zameraná na rozpočet nákladov na celý projekt. Sú 

v nej uvedené sumy za materiál, inštaláciu navrhovanej počítačovej siete a ostatné 

činnosti spojené s projektom.  
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Názov zdroja Cena za jednotku Práca na 

projekte 

Cena s DPH 

Asistentka 5 €/h 1h 5 € 

Obchodník 7 €/h 16h 112 € 

Ekonóm 5 €/h 4,5h 22,5 € 

Projektant 8 €/h 84h 672 € 

Technik 1 5 €/h 124h 620 € 

Technik 2 5€ /h 100h 500 € 

Metalická kabeláž (horizontálna sekcia) – 
Gembird UTP Cat5E drôt 

24,90 €  / 305m 
(balenie) 

2 745 m  
(9 bal.) 

224,1 € 

Metalická kabeláž (pracovná sekcia) – 
Crono Crupts1m-N 

1,06 €/m 7 m 7,42 € 

Dátové zásuvky - Datacom CAT5E, UTP, 2* 

RJ45 

4,29 €/ks 41 ks 175,89 € 

Dátový rozvádzač - 19“ 4X RACK Comfort 156,90 €/ks 1 ks 156,90 € 

Patch panel - Solarix 19“24xRJ45 CAT5E UTP 

1U 

32,40 €/ks 3 ks 97,2 € 

Rozvodný panel 18,00 €/ks 1 ks 18 € 

Organizér kabeláže - RAB-VP-X01-A2 4,00 €/ks 6 ks 24 € 

Vyväzovacie háčiky – Triton RAX–D3–A44–X3 2,30 €/ks 6 ks 13,8 € 

Montážna sada skrutiek–Triton RAX-MS-X19-

X1  

0,75 €/ks 4 ks 3 € 

Ochranné lišty- EIP 25x20 mm 1,74 €/ 2m 194 m 168,78 € 

Ochranné lišty- EIP 30x25 mm 2,11 €/ 2m 6 m 6,33 € 

Plastové viazacie pásiky - VPC 2,4x200 0,018 €/ 100ks 
(balenie) 

300 ks 5,4 € 

Switch - D-Link DGS-1210-52 331,90 €/ks 2 ks 663,8 € 

Záložný zdroj - APC Back-UPS ES 700 101,54 €/ks 1 ks 101,54 € 

Cena celkom s DPH                                                      3597,66 € 

Tabuľka č.8 : Náklady na celý projekt (zdroj: vlastné spracovanie) 
 

3.12. Analýza rizík projektu 
 

Nasledujúca podkapitola je zameraná na analýzu možných rizík, ktoré tento 

projekt ohrozujú. Výstupom tejto časti je aj zistenie, ako riziká minimalizovať tak, aby 

sa čo najviac zvýšila úspešnosť dokončenia projektu.   
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3.12.1. SWOT analýza 

Pre analyzovanie rizík som sa rozhodol využiť SWOT analýzu. 

V nasledujúcich tabuľkách sú postupne analyzované silné a slabé stránky projektu a tiež 

aj jeho príležitosti a hrozby.   

Medzi silné stránky som zaradil rýchlosť realizácie projektu, kvalitu práce 

a prax v realizácií podobných projektov. Každej z týchto stránok som priradil váhu 

dôležitosti pre môj projekt (dokopy musia tieto váhy dávať 1) , ďalej hodnotenie tejto 

stránky z môjho pohľadu a v poslednom stĺpci je súčin týchto dvoch hodnôt. Ostatné 

tabuľky sa budú skladať z rovnakých stĺpcov, ako táto prvá.   

SILNÉ STRÁNKY Váha Hodnotenie Váha * hodnotenie 

Rýchlosť 0,3 4 1,2 

Kvalita 0,4 5 2,0 

Prax 0,3 3 0,9 

Súčet 4,1 

Tabuľka č.9 : SWOT Silné stránky (zdroj: vlastné spracovanie) 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje slabé stránky projektu. Medzi slabé stránky 

som zaradil dodržiavanie termínov, neochotu zamestnancov pracovať nadčasy a počet 

technikov.  

SLABÉ STRÁNKY Váha Hodnotenie Váha * hodnotenie 

Dodržiavanie termínov 0,3 -2 -0,6

Neochota pracovať nadčasy 0,2 -2 -0,4

Počet technikov 0,5 -5 -2,5

Súčet -3,5

Tabuľka č.10 : SWOT Slabé stránky (zdroj: vlastné spracovanie) 

V nasledujúcej tabuľke sú vyobrazené príležitosti, ktoré môžem s riešeným 

projektom získať. Ako príležitosti som uviedol odporučenie pre ďalších 

potencionálnych zákazníkov a spravovanie vytvorenej počítačovej siete.  
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PRÍLEŽITOSTI Váha Hodnotenie Váha * hodnotenie 

Doporučenie 0,6 3 1,8 

Spravovanie siete 0,4 4 1,6 

Súčet 3,4 

Tabuľka č.11 : SWOT Príležitosti (zdroj: vlastné spracovanie) 

Posledná tabuľka uvádza hrozby, ktoré môžu nastať pri realizácií projektu. 

Môže sa zdržať realizácia projektu, alebo môžu stúpnuť náklady na jeho realizáciu.  

HROZBY Váha Hodnotenie Váha * hodnotenie 

Zdržanie 0,6 -4 -2,4

Zvýšenie nákladov 0,4 -3 -1,2

Súčet -3,6

Tabuľka č.12 : SWOT Hrozby (zdroj: vlastné spracovanie) 

Po sčítaní celkových výsledkov ([4,1-3,5]+[3,4-3,6]) dostaneme celkový 

výsledok SWOT analýzy = 0,4.  

Celkový výsledok SWOT analýzy je rovný hodnote 0,4. Jedná sa o nie príliš 

veľkú hodnotu, ale podstatné je, že je kladná a teda výsledok je relatívne dobrý. Po 

vypracovaní jednotlivých tabuliek je možné vidieť, ktorá časť ponúka najväčší priestor 

na zlepšenie. Jedná sa o tabuľku slabých stránok a konkrétne sa jedná o nízky počet 

technikov. Je to položka, ktorej je priradená vysoká váha (až 0,5) a tiež je aj najhoršie 

hodnotená (-5). Tento problém je možné vyriešiť zamestnaním ďalších technikov 

k realizácií tohto projektu.  
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ZÁVER 
 
 

Táto diplomová práca bola zameraná na vytvorenie návrhu lokálnej 

počítačovej siete pre Strednú odbornú školu v Tisovci. Pri vytváraní tohto návrhu musel 

byť braný ohľad na požiadavky vedenia školy a tiež som sa počas celého návrhu musel 

riadiť platnými normami. Návrh počítačovej siete je zhotovený tak, aby bola táto 

počítačová sieť vyhovujúca aj do budúcnosti a to minimálne ďalších 10 rokov. 

V priebehu vytvárania tohto návrhu, som každý krok konzultoval ako s vedením školy, 

tak aj s odborníkom na navrhovanie počítačových sietí.  

Ďalšou časťou tejto práce bolo aj riadenie projektu návrhu počítačovej siete. 

V MS Project som vytvoril simuláciu celého projektu, kde boli jednotlivým činnostiam 

priradené zdroje a doby trvania. Časová analýza projektu ukázala, že pri 

bezproblémovom chode celého projektu bude celková doba trvania 52,19 dní.  

Závažným problémom pri riadení projektov je podceňovanie rizík, ktoré projekt 

ohrozujú. Vyhotovená SWOT analýza ukázala, že najväčším rizikom je nedodržanie 

termínov projektu. Zapríčinené je to nízkym počtom technikov pracujúcich na projekte.  

Taktiež boli v časti riadenia projektu analyzované aj zdroje a náklady na 

projekt. Celkové náklady na projekt som vykalkuloval na 3597,66 € s DPH. Rozpočet 

projektu bol vedením strednej školy stanovený na 3800 € s DPH, čo sa teda podarilo 

dodržať. 
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Príloha I 
 

Patch Panel Port Označenie portu Číslo zásuvky Miestnosť Dĺžka kábla 
1 1 41A 41 3P-U06 42,7 
1 2 41B 41 3P-U06 42,7 

         1 3 42A 42 3P-U05 31,4 
1 4 42B 42 3P-U05 31,4 
1 5 43A 43 3P-U04 14,9 
1 6 43B 43 3P-U04 14,9 
1 7 44A 44 3P-U03 6,9 
1 8 44B 44 3P-U03 6,9 
1 9 45A 45 3P-K02 13,9 
1 10 45B 45 3P-K02 13,9 
1 11 46A 46 3P-U02 14,4 
1 12 46B 46 3P-U02 14,4 
1 13 47A 47 3P-L01 27,9 
1 14 47B 47 3P-L01 27,9 
1 15 48A 48 3P-U01 32,4 
1 16 48B 48 3P-U01 32,4 
1 17 49A 49 3P-K01 30,9 
1 18 49B 49 3P-K01 30,9 
1 19 50A 50 3P-K03 20 
1 20 50B 50 3P-K03 20 
1 21 51A 51 3P-K04 20,4 
1 22 51B 51 3P-K04 20,4 
1 23 52A 52 3P-U07 32,5 
1 24 52B 52 3P-U07 32,5 
2 1 53A 53 2P-U06 40,2 
2 2 53B 53 2P-U06 40,2 
2 3 54A 54 2P-U05 29,2 
2 4 54B 54 2P-U05 29,2 
2 5 55A 55 2P-U04 12,1 
2 6 55B 55 2P-U04 12,1 
2 7 56A 56 2P-U03 2,6 
2 8 56B 56 2P-U03 2,6 
2 9 57A 57 2P-U02  4,1 
2 10 57B 57 2P-U02 4,1 
2 11 58A 58 2P-U01 11,2 
2 12 58B 58 2P-U01 11,2 
2 13 59A 59 2P-E 17,7 
2 14 59B 59 2P-E 17,7 
2 15 60A 60 2P-E 25 
2 16 60B 60 2P-E 25 
2 17 61A 61 2P-R 20,2 
2 18 61B 61 2P-R 20,2 
2 19 62A 62 2P-R 28,1 
2 20 62B 62 2P-R 28,1 



 

2 21 63A 63 2P-SEK 30,9 
2 22 63B 63 2P-SEK 30,9 
2 23 64A 64 2P-SEK 35,2 
2 24 64B 64 2P-SEK 35,2 
3 1 65A 65 2P-Zb 34,3 
3 2 65B 65 2P-Zb 34,3 
3 3 66A 66 2P-Zb 44,3 
3 4 66B 66 2P-Zb 44,3 
3 5 67A 67 2P-Zb 25,7 
3 6 67B 67 2P-Zb 25,7 
3 7 68A 68 2P-K01 31,9 
3 8 68B 68 2P-K01 31,9 
3 9 69A 69 2P-Zr 35,3 
3 10 69B 69 2P-Zr 35,3 
3 11 70A 70 2P-Zr 41,9 
3 12 70B 70 2P-Zr 41,9 
3 13 71A 71 2P-K02 21,6 
3 14 71B 71 2P-K02 21,6 
3 15 72A 72 2P-K03 21,6 
3 16 72B 72 2P-K03 21,6 
3 17 73A 73 2P-K04 32,7 
3 18 73B 73 2P-K04 32,7 
3 19 74A 74 2P-K05 32,7 
3 20 74B 74 2P-K05 32,7 
3 21 75A 75 1P-U03 41,4 
3 22 75B 75 1P-U03 41,4 
3 23 76A 76 1P-K03 34,1 
3 24 76B 76 1P-K03 34,1 
4 1 77A 77 1P-U02 22 
4 2 77B 77 1P-U02 22 
4 3 78A 78 1P-U01 9,4 
4 4 78B 78 1P-U01 9,4 
4 5 79A 79 1P-V 11,9 
4 6 79B 79 1P-V 11,9 
4 7 80A 80 1P-L02 36,4 
4 8 80B 80 1P-L02 36,4 
4 9 81A 81 1P-L01 36,4 
4 10 81B 81 1P-L01 36,4 
4 11 82A 82 1P-L03 41,9 
4 12 82B 82 1P-L03 41,9 
4 13 83A 83 1P-K01 41,8 
4 14 83B 83 1P-K01 41,8 
4 15 84A 84 1P-K02 44,6 
4 16 84B 84 1P-K02 44,6 
4 17 85A 85 1P-S 11 
4 18 85B 85 1P-S 11 



 

5 1 1A 1   
5 2 1B 1   
5 3 2A 2   
5 4 2B 2   
5 5 3A 3   
5 6 3B 3   
5 7 4A 4 3P-P-PU1 19,25 
5 8 4B 4 3P-P-PU1 19,25 
5 9 5A 5   
5 10 5B 5   
5 11 6A 6   
5 12 6B 6   
5 13 7A 7   
5 14 7B 7   
5 15 8A 8   
5 16 8B 8   
5 17 9A 9   
5 18 9B 9   
5 19 10A 10   
5 20 10B 10   
5 21 11A 11   
5 22 11B 11   
5 23 12A 12 3P-P-U01 22,6 
5 24 12B 12 3P-P-U01 22,6 
6 1 13A 13 3P-P-U02 18,6 
6 2 13B 13 3P-P-U02 18,6 
6 3 14A 14 3P-P-U03 16,6 
6 4 14B 14 3P-P-U03 16,6 
6 5 15A 15 3P-P-U04 6,4  
6 6 15B 15 3P-P-U04 6,4 
6 7 16A 16   
6 8 16B 16   
6 9 17A 17   
6 10 17B 17   
6 11 18A 18   
6 12 18B 18   
6 13 19A 19   
6 14 19B 19   
6 15 20A 20   
6 16 20B 20   
6 17 21A 21   
6 18 21B 21   
6 19 22A 22   
6 20 22B 22   
6 21 23A 23 2P-P-PU1 15,3 
6 22 23B 23 2P-P-PU1 15,3 



 

6 23 24A 24   
6 24 24B 24   
7 1 25A 25 2P-P-PU2 18,7 
7 2 25B 25 2P-P-PU2 18,7 
7 3 26A 26   
7 4 26B 26   
7 5 27A 27   
7 6 27B 27   
7 7 28A 28   
7 8 28B 28   
7 9 29A 29   
7 10 29B 29   
7 11 30A 30   
7 12 30B 30   
7 13 31A 31   
7 14 31B 31   
7 15 32A 32   
7 16 32B 32   

 



 

Príloha II 

 
1. Poschodie Hlavná budova 



 

 
2. Poschodie Hlavná budova 



 

 
3. Poschodie Hlavná budova 



 

 
2. Poschodie Prístavba 



 

 
3. Poschodie Prístavba 



 

Príloha III 
 

 
PP1 – Hlavná budova 
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PP2 – Hlavná budova 
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PP3 – Hlavná budova 
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PP4 – Hlavná budova 
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PP1 – Prístavba 
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