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Abstrakt  

 Obsahom mojej bakalárskej práce je popis priebehu mojej praxe, ktorú som vykonával 

vo firme Express Alarm Slovakia s.r.o. Tato práca obsahuje popis odborného zamerania firmy 

a moje zaradenie. V nasledujúcej časti sa nachádza zoznam úloh, ktorými som bol poverený 

a postup ich riešenia. Následné pojednávam o využití nadobudnutých znalostí a zručností 

v priebehu štúdia, ktoré mi pomohli pri riešení úloh ale aj o znalostiach ktoré mi chýbali. Na 

záver hodnotím svoje dosiahnuté výsledky a ich prínos pre firmu. 

Kľúčové slova  

 Express Alarm Slovakia s.r.o., Oracle, SQL, Windows server, sieť, Dochádzkový 

systém Tomst  

Abstract 

 The content of this bachelor work is description me practices, which I doing in company 

Express Alarm Slovakia LLC. This work includes description of professional orientation of the 

company and my inclusion. The next section contains a list of tasks which I was assigned and 

working plan. Follow deals the use gained knowledge and skills in the course of study to help 

me in solving the tasks but also the knowledge that I missed. At the end evaluate my 

achievements and their benefits for the company. 

Keywords 

 Express Alarm Slovakia LLC., Oracle, SQL, Windows server, network, attendance 

system 

  



 

 

Zoznam použitých skratiek  

CCTV  – Closed-circuit television 

DHCP  – Dynamic Host Configuration Protocol  

DNS  – Domain Name System 

DVR   – Digital Video Recorder 

IP  – Internet Protocol 

MS–DOS – Microsoft Disk Operating System 

NVR   – Netvork Video Recorder 

POS  – Počítačové siete 

RAID  – redundant array of independent disks 

RJ–45   – Elektronický konektor pre pripojenie 8 vodičových káblov 

SQL  – Structural Query Language 

VLC  – VideoLan 

WAN  – Wide Area Network 

XML  – eXtensible Markup Language 

atd.   – a tak ďalej  
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1. Úvod 
 Pri voľbe bakalárskej práce som privítal možnosť výberu medzi klasickou bakalárskou 

prácou a absolvovaním individuálnej odbornej praxe. S prihliadnutím na to, že pri hľadaní 

zamestnania je dôležitým faktorom pre získanie miesta prax uchádzača a jeho odborné 

skúsenosti som si vybral možnosť absolvovať individuálnu odbornú prax.  

Túto prax som absolvoval vo firme Express Alarm Slovakia s.r.o. ktorej hlavným predmetom 

činnosti je veľkoobchodný predaj, projektovanie zabezpečovacích a poplachových systémov 

a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte ale má aj 

širšie pole pôsobnosti, ktoré popíšem v nasledujúcich kapitolách. Taktiež priblížim úlohy, ktoré 

mi boli zadané a môj spôsob ich riešenia. Následné uvádzam využitie vedomosti nadobudnutých 

počas štúdia, ktoré mi pomohli pri riešení úloh a vedomosti ktoré mi chýbali. K záveru 

hodnotím výsledky, ktoré som podal v priebehu odbornej praxe. 
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2. Popis odborného zamerania firmy, 

u ktorej študent vykonal odbornú prax 

a popis pracovného zaradenia 

študenta 

2.1. Popis firmy 

 Firma Express Alarm Slovakia s.r.o. má sídlo na strednom Slovensku v meste 

Turčianske Teplice a bola založená v roku 1995, okrem toho má obchodnú kanceláriu v 

Bratislave a sesterskú spoločnosť Express Alarm Czech s.r.o. so sídlom v Prahe. 

 Express Alarm Slovakia s.r.o. pôsobí v oblasti dovozu, distribúcie, a technickej podpory 

zabezpečovacej techniky v týchto sektoroch – CCTV - priemyselná televízia, EZS- elektronické 

zabezpečovacie systémy, EPS – elektronická požiarna signalizácia, OES- ozvučovacie a 

evakuačné systémy, video vstupné systémy, audio vstupné systémy, prístupové a dochádzkové 

systémy a kontrola strážnej služby. 

 Firma úzko spolupracuje s poprednými svetovými spoločnosťami na trhu ao 

zabezpečovacou technikou a CCTV ako sú HikVision, Bosch, Tamron a pod. A využitím 

spätnej väzby od svojich zákazníkov spolupracuje na vývoji a implementovaní nových 

vlastností a funkcií do zabezpečovacích zariadení a systémov CCTV 

2.2. Pracovné zaradenie študenta 

 Vzhľadom k tomu, že firma nemá veľké množstvo zamestnancov a často uskutočňuje 

školenia a zúčastňuje sa výstav, nemá striktne rozdelené pracovné pozície, preto po príchode do 

firmy sú pracovnici vyškolení na prácu vo všetkých oblastiach ako je účtovníctvo, marketing, 

technická podpora atď., aby v prípade neúčasti niektorých zamestnancov ich mohli 

plnohodnotne zastúpiť. 

 Z dôvodu mojej relatívne krátkej pôsobnosti v tejto firme som nebol školený vo 

všetkých smeroch ale boli mi prideľované úlohy, ktoré súvisia z mojim študijným zameraním.  
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3. Zoznam úloh zadaných študentovi 

v priebehu odbornej praxe 

s vyjadrením ich časovej náročnosti 

3.1. Preklad 

  Úlohou bolo vytvoriť slovenskú lokalizáciu pre dochádzkový systém s názvom 

Contactless Cards Management System V 6.9, VSPlazer a DISC CALCULATOR HIKVISION. 

Súčasťou zadania úlohy bolo vytvorenie panelu pre dochádzkový systém ,ktorý má slúžiť na 

reklamné a testovacie učely. 

3.2. Sieť 

 Za úlohu som dostal spracovať správu obsahujúcu zoznam použitých zariadení a urobiť 

schému aktuálnej siete vo firme s ohľadom na polohu jednotlivých zariadení z dôvodu veľkého 

množstva zariadení, ktoré v tejto sieti boli použité a pripojené a tak spôsobovali neprehľadnosť 

a problémy pri častých zmenách v sieti. Následné po konzultácií s pracovníkmi o vyťaženosti 

jednotlivých liniek som mal navrhnúť možné nové riešenie. Ďalej zostaviť zoznam zariadení, 

ktoré sa ponechajú a ktoré bude treba dokúpiť a nainštalovať. Po dokúpení zariadení bolo mojou 

úlohou ich zapojiť a uviesť do prevádzky celú sieť. Následné som mal za úlohu zdokumentovať 

zariadenia a do plánov budovy zakresliť jednotlivé údaje. 

3.3. Tvorba programu pre výpočet ohniskovej vzdialenosti 

 Mojou úlohou bolo nahradiť analógové počítadlo a vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by 

zjednodušovala výber vhodného objektívu. V prvej časti som mal vytvoriť kalkulačku pre 

výpočet ohniskovej vzdialenosti, následné pridať možné vlastnosti objektívov. V druhej časti 

bolo mojou úlohou získať údaje o objektívoch z databázy účtovného programu MRP a vytvoriť 

vlastnú databázu s potrebnými funkciami. Vo finálnej verzii mala aplikácia zobraziť zoznam 

vhodných objektívov pre vypočítané hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 – Počítadlo ohniskovej vzdialenosti objektívu 
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3.4 Školenie spoločnosťou HIKVISION  

 Bolo mi umožnené sa zúčastniť na školení firmou HIKVISION, ktoré prebiehalo 

v obchodnej kancelárii firmy Express Alarm Slovakia v Bratislave. Toto školenie prebiehalo 

v anglickom jazyku a školiteľmi boli zamestnanci firmy HIKVISION z Činy. Hlavnými témami 

bolo predstavenie nových produktov rady DVR, NVR, sieťových kamier a uvedenie beta verzie 

software. Po tomto školení nasledovala diskusia o firemnej politike a dohoda o komunikácii pri 

riešení požiadaviek na nové funkcie systému. 

3.5 Testovanie alfa verzie HikVision software  

 Za úlohu som dostal testovanie a hľadanie chýb v novom software od spoločnosti 

HikVision a vytvorenie dokumentácie s chybami v systéme pripadne možnými vylepšeniami 

systému. K tejto dokumentácie tiež patril súhrn požiadaviek od pracovníkov montážnych firiem 

a zamestnancov firmy na nové funkcie, ktoré od systému požadujú. 

3.6 Školenie a stavba stánku 

 Náplňou mojej práce bola príprava poprípade výroba panelov pre školenie CCTV, 

a zhromaždenie všetkých zariadení potrebných na stavbu celého stánku na školenie CCTV. 

Následne bolo mojou úlohou spolu s pracovníkmi firmy v školiacej miestnosti postaviť stánok 

a zapojiť všetky zariadenia tak, aby všetky fungovali a mohli byť predmetom prezentácie CCTV 

techniky. Následne som sa zúčastnil celého školenia. 

3.7 Server 

 Mojou úlohou bolo získať informácie o druhoch a vlastnostiach jednotlivých 

serverových systémov a ich výhodách pre firmu. Po konzultácii a výbere vhodného operačného 

systému, som dostal za úlohu vytvoriť návrh na nákup vhodného serveru , ktorý by pre firmu 

bol ideálny z pohľadu a potreby firmy/ výkon/cena . ‘  

3.8. Program pre evidovanie odpracovaných hodín zamestnancov 

 Z dôvodu evidencie dochádzky zamestnancov iba v papierovej forme, ktorá už 

nevyhovovala z ekonomického hľadiska ako aj z hľadiska časovej náročnosti pri vypisovaní, 

bolo mojou úlohou vytvoriť program pre zjednodušenú evidenciu a automatický prepočet 

odpracovaných hodín, ktorý teraz využívajú vo firme.  
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3.9. Zmena účtovného programu  

 Vedenie firmy od 1.1.2012 rozhodlo o prechode na nový účtovný program . Doposiaľ 

bol využívaný MRP univerzálny účtovný systém, ktorý fungoval pod MS–DOS, ten nahradil 

nový účtovný program MRP-KS pod Windows . Mojou úlohou bolo po prekopírovaní databázy 

opraviť chyby, vyskytujúce sa v novej databáze účtovného programu, ďalej úprava a doplnenie 

databázy tak, aby bola pripravená na prepojenie s plánovaným novým internetovým obchodom.  
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4. Zvolený postup riešenia zadaných 

úloh 

4.1. Preklad  

 Ako prvá vec, čo som mal urobiť, bolo naštudovať si manuály a prácu s programom 

Visual Localize, ktorý bol doporučený od výrobcu HikVision, ako vhodný nástroj pre tvorbu 

slovenskej lokalizácie. Ako prvé som si vybral programy VSPlazer a DISC CALCULATOR 

HIKVISION, ktoré predstavovali jednoduché programy vhodné pre zoznámenie sa programom 

Visual Localize.  

 Pred začiatkom na preklade Contactless Cards Management System V 6.9 som zhotovil 

panel na ktorom sa nachádzali zariadenia pre dochádzku. Tento panel bol plne funkčný 

a pripojený k programu Contactless Cards Management System V 6.9 . Následne som sa 

zoznamoval s funkciami systému a konzultoval nejasnosti s technikmi. Po zvládnutí 

funkcionality programu som začal pracovať na preklade pomocou programu Visual Localizer. 

4.2. Sieť 

 Pred začiatkom práce na sieti som sa rozhodol vyhľadať vhodný voľne šíriteľný 

program pre kreslenie sieťových schém. Zvolil som Lan Flow Net Diagramer. Následné som 

zdokumentoval rozmiestnenie jednotlivých zariadení a vytvoril schému zapojenia, ktorú 

prikladám v prílohe ako obrázok 3 a rozpis jednotlivých zariadení. Ďalším krokom bolo 

navrhnúť zmeny v sieti, ktorá už nevyhovovala požiadavkám firmy. Z dôvodu veľkého 

množstva sieťových kamier a NVR v sieti, bolo nutné v niektorých uzloch prepočítavať možné 

dátové toky v sieti. Na tento účel som využíval Disk Calculator HikVision ,ktorý okrem 

výpočtu potrebnej veľkosti disku pre záznam poskytne aj dátové toky pre jednotlivé sieťové 

kamery . Po týchto výpočtoch a zohľadnení počtu pripojených zariadení som navrhol zmeny 

,ktoré zahrňovali zakúpenie nových sieťových prvkov.  

 Následné po konzultácii zo zamestnancami som vyhľadal zariadenia ,ktoré by mohli byť 

zakúpené, spracoval zoznam a predložil ho vedeniu firmy. Po nákupe týchto zariadení som mal 

zapojiť tieto zariadenia do siete, kde som použil skúsenosti s tvorbou sieťových káblov 

a pripájaním koncoviek RJ–45 a nastavením sieťových zariadení. Jedno zo zariadení ,ktoré bolo 

treba nastavovať bol Edimax 24 portový manažovateľný switch. Po uvedení celej siete do 

prevádzky bolo mojou úlohou vytvoriť aktuálnu schému, zapísať všetky zariadenia do zoznamu. 

A popišať všetky zariadenia a zásuvky, ktoré sa využívajú. 
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4.3. Tvorba programu pre výpočet ohniskovej vzdialenosti  

 Pri zadaní úlohy som dostal analógové počítadlo pomocou internetu som si naštudoval 

potrebné znalosti k výpočtom ohniskovej vzdialenosti. Tento projekt som použil aj pri svojom 

štúdiu a to ako semestrálny projekt predmetu Vývoj internetových aplikácii. Na počiatku práce 

som vytvoril len kalkulačku pre výpočet ohniskovej vzdialenosti. Ďalším mojim krokom bolo 

štúdium cenníku a po konzultácii s technikmi vytvorenie zoznamu všetkých dôležitých 

vlastnosti objektívov. Z dôvodu odovzdávania projektu do predmetu Vývoj internetových 

aplikácii, som začal prácu na vytváraní XML databázy, a prácu s ňou. V tejto fáze vývoja táto 

aplikácia vedela vypočítať ohniskovú vzdialenosť a podľa zvolených parametrov vyhľadať 

v XML databázy. Tieto vlastnosti boli dostačujúce pre odovzdanie semestrálneho projektu.  

 Po tejto fáze som začal pracovať na ďalšej časti a to vytvorení dokonalejšej databázy. 

Z dôvodu štúdia Databázových a informačných systémov som zvolil databázu Oracle. Vytvoril 

som databázu a začal pracovať na aplikácii pre prácu s databázou, ako je napĺňanie mazanie 

a upravovanie, ktorá zahŕňala aj prácu s obrázkami. Po tomto kroku som začal pracovať na 

upravení kalkulačky pôvodne vytvorenej s databázou XML a upravením tejto aplikácie ,aby 

fungovala aj s databázou Oracle. V tejto dobe spoločnosť Tamron zverejnila aplikáciu pre 

výpočet ohniskovej vzdialenosti s databázou objektívov, ktorá obsahovala totožne funkcie 

s aplikáciou na ktorej som pracoval. Z dôvodu lepšieho grafického spracovania aplikácie 

a hlavne ušetrenia prace s úpravami databázy bola moja práca na tejto úlohe zastavená.  

4.4. Školenie spoločnosťou HIKVISION  

 V popise úlohy som sa zmienil o tomto školení a v tejto časti predstavím niektoré 

zaujímavé vlastnosti nových zariadení. NVR umožňujúce živý prenos obrazu pomocou VLC, 

obsahuje 2 sieťové karty ktoré môžu fungovať v troch režimoch. Prvý režim je rozdelenie 

prenosu do dvoch podsieti, druhý režim obidve sieťové karty fungujú pod jednou IP adresou 

a tretí režim používa druhú sieťovú kartu ako záložňu a automaticky ju použije pri chybe prvej. 

Nová séria NVR používa pre zvýšenie spoľahlivosti zariadenia dva operačné systémy ,ktoré 

fungujú súbežné a keď sa v jednom vyskytne problém okamžite nabehne druhý a prvý buď 

opraví chybu alebo sa reštartuje. Predstaviteľom tejto rady je napríklad HikVision DS–

9100HFI–ST. Nasledujúcim bodom bolo budovanie siete WAN, ktorá je zobrazená v prílohe na 

obrázku 4 a obsahuje päť  hlavných modulov ,ktoré sú popísané na obrázku 5.  

4.5. Testovanie alfa verzie HIKVISION softvéru  

 Svoju prácu som začal inštaláciou alfa verzie softvéru iVMS4200 a pripojením 

potrebných zariadení k tomuto systému. Nasledovalo zoznámenie sa zo systémom a testovaním 

jeho funkcii. Mojim ďalším krokom bolo porovnávanie iVMS4200 s HikVision client software, 

ktorý predstavuje staršiu verziu systému. Na záver som vypracoval dokument obsahujúci 

návrhy na zmeny v software doplnený o požiadavky zákazníkov na nové funkcie. Mojou úlohou 

bola tiež implementácia novej služby VLC streamu na webové stránky firmy. Túto úlohu som 

riešil vytvorením Flash aplikácie, ktorá dokáže zobrazovať VLC stream.  
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4.6. Školenie a stavba stánku  

 Prvým krokom pri tejto úlohe bolo zistiť funkčnosť všetkých komponentov na 

paneloch, nasledovala výmena určitých zariadení z dôvodu nefunkčnosti alebo výmeny za 

novinky. Druhým krokom bolo skontrolovať funkčnosť dátových rozvádzačov a zhromaždenie 

všetkých potrebných komponentov pre tvorbu stánku. Nasledoval prevoz materiálu a zariadení 

do miestnosti, kde prebiehalo školenie a následná stavba stánku. Po postavení stánku som sa 

zúčastnil zapájania jednotlivých CCTV komponentov, ktoré z prevažnej časti tvorili sieťové 

zariadenia. Po pripojení zariadení nasledovala konfigurácia NVR, počítačov, vytvorenie siete 

a pripojenie k internetu. V prílohách prikladám fotky zo školenia a to obrázok 6 a 7 . 

Po nastavení a uistení sa o funkčnosti všetkých systémov som sa zúčastnil školenia, ktorého 

program prikladám v prílohe obrázok 8. Po školení prebiehala demontáž stánku a odvoz na 

firmu.  

4.7. Server 

 Pri tejto úlohe som na začiatku zhromažďoval informácie o serveroch fungujúcich nad 

platformami Windows a Linux. Ale po konzultácií s vedením som sa sústredil len na platformu 

Windows z hľadiska dlhodobého využívania systémov fungujúcich pod Windows. Nasledovalo 

štúdium jednotlivých produktov Microsoftu a tvorba tabuľky s vlastnosťami a výhodami 

jednotlivých systémov. Ako vhodný systém som navrhol Microsoft Windows Server 2008 R2 

Foundation, ktorý z ekonomického hľadiska a využitia funkcii vychádzal najlepšie. Nakoniec sa 

tento systém aj zakúpil a mojou nasledujúcou úlohou bol výber serveru. Vybral som server od 

spoločnosti HP a to ML110G7. Nasledovala štúdia a zhromažďovanie informácii o inštalácii 

serveru.  

4.8. Program pre evidovanie odpracovaných hodín zamestnancov 

 Riešenie tejto úlohy spočívalo v preštudovaní písomných záznamov o evidencii 

dochádzky. Následné mi bolo vybavené stretnutie s účtovníkom firmy, ktorý mi stanovil 

jednotlivé požiadavky pre evidenciu dochádzky a dohodli sme sa na spôsobe vypracovania 

programu. Následné som vytvoril návrh programu v programe Microsoft Excel 2010. Pri tejto 

tvorbe sa vyskytli problémy v oblasti štatistík a kontroly jednotlivých položiek, ktoré som bol 

nútený riešiť prevodmi a vyhľadávaním funkcií na internete, ktoré by sa dali využiť. Po 

dokončení tejto časti som absolvoval druhú konzultáciu a dopracoval požiadavky do programu. 

Poslednou časťou tejto úlohy bolo vysvetlenie práce s programom zamestnancom, ktorí s ním 

budú pracovať.  

 
 

Obrázok 2 – Evidencia Dochádzky 
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4.9. Zmena účtovného programu 

 Po zakúpený nového účtovného programu MRP–K/S bolo nutné prekopírovať databázy 

zo starého MRP účtovaného programu, ktorý fungoval pod MS–DOS. Po prekopírovaní 

databázy sa vyskytlo množstvo chýb, ktoré som mal za úlohu opraviť. Neskôr som začal 

pracovať na úprave databázy pre prepojenie s internetovým obchodom, ktorý je plánovaný a má 

nahradiť aktuálny internetový obchod, ktorý firma používa. 
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5. Teoretické a praktické znalosti 

a zručnosti získané v priebehu štúdia 

uplatnené študentom v priebehu 

odbornej praxe 
 Z dôvodu zadávania mi rôznorodých úloh som mohol využiť svoje znalosti a 

skúsenosti, ktoré som nadobudol počas štúdia na VŠ.  

 Pri prací so sieťou som využil poznatky nadobudnuté v predmete POS a to od použitých 

komponentov v sieti ich značenia, funkcií ,využitia a technických vlastnosti cez upevňovanie  

RJ–45 po celkové nastavenie siete s dynamickou IP, DNS, DHCP . 

Pri programovaní som využil poznatky o databázach a SQL z predmetov Teória spracovania 

Dát a Databázové a informačné systémy, tiež mi boli veľmi užitočné znalosti z predmetu Vývoj 

internetových aplikácii. A v tomto predmete som dokonca použil časť vyvíjanej aplikácie ako 

semestrálny projekt.  

 Pri preklade programu som využil štúdium anglického jazyka ale aj odborné pojmy 

v angličtine, ktoré som nadobudol počas celého štúdia a to z dôvodu častého využívania 

anglicky písaných stránok. 
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6. Znalosti alebo zručnosti chýbajúce 

študentovi v priebehu odbornej praxe 
 V priebehu praxe som z programátorského hľadiska na strane databázy a webových 

aplikácii mal menšie nedostatky v programovaní, pretože preberaná látka na hodinách sa 

zaoberala len základmi a z tohto dôvodu som veľa času strávil vyhľadávaním riešení na 

internete alebo konzultáciou so zamestnancami.  

  Určité nedostatky som spozoroval pri tvorbe programu v Microsoft Excel, kde som mal 

problém vytvoriť niektoré funkcie. A nakoniec som využíval odlišné programátorské postupy 

s akými som sa stretol na vyučovaní. 

 Veľké nedostatky som mal v oblasti serverov ich inštalácie a nastavenia. Tiež mi 

chýbali znalosti v oblasti zálohovania a použitia RAID na diskové polia.  
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7. Dosiahnuté výsledky v priebehu 

odbornej praxe a ich celkove 

zhodnotenie 
 Svoju prax vo firme Express Alarm Slovakia s.r.o. hodnotím kladne, pretože 

predstavuje pre mňa veľký prínos z hľadiska získaných znalostí a skúseností, práce v kolektíve 

aj samostatnom riešení problémov. V priebehu praxe som využil veľké množstvo skúsenosti 

nadobudnutých počas štúdia ,ktoré mi pomohli pri riešení úloh, ktoré mi boli zadané. Okrem 

jedného projektu ktorého vývoj bol zastavený som úspešné dokončil úlohy, ktoré mi boli zadané 

a zamestnanci boli s mojim výkonom spokojní, čo je pre mňa dosť veľkým zadosťučinením.  
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Prílohy 
 

 
 

Obrázok 3 – Schéma siete  
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 Obrázok 4 – Typologická schéma siete 

 

 

 
 

Obrázok 5 – Moduly Systému HikVision 



16 

 

 
 

Obrázok 6 – Fotografia školiacej miestnosti 

 

 

 
 

Obrázok 7 – Fotografia stánku  
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Obrázok 8 – Program školenia 


