
cWatch Stadium je modulárne riešenie bezpečnosti štadió-
nov spĺňajúce podmienky Zákona č. 479/2008 a Vyhlášky 
MV SR č. 332 z roku 2009. Je plne založené na digitálnych 
technológiách prenosu údajov a digitálnom snímaní a spra-

ÚVOD

Celé riešenie možno rozdeliť na nie-
koľko základných častí: 

 Snímacie zariadenia – kamery
 Prenosové trasy
 Úložisko údajov – NVR (Network 

Video Recorder)
 Ovládací a záznamový softvér
 Režim pracoviska operátora

POPIS SYSTÉMU

V súlade s vyhláškou č.332/2009 sa 
celý systém skladá z dvoch navzá-
jom spolupracujúcich podsystémov:

 Identifikačný podsystém pri vstu-
poch do areálu, ktorý zabezpečí 
zosnímanie tvárí, následnú identi-
fikáciu osoby a porovnanie s da-
tabázou osôb v evidencií.

 Monitorovací podsystém tribún a 
priestorov určených pre účastní-
kov podujatí.

popis systému

Riešenie bezpečnosti štadiónov, založené na 
digitálnom  spracovaní a prenose údajov

sk

 Maximálne využitie možností 
moderných technológií

 Modularita systému
 Efektívnosť pri spracovaní a 

vyhľadávaní udalostí
 Jednoduchosť obsluhy
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 ZELENÁ – osoba bola rozpoznaná a osoba nie 
je v evidencií informačného systému.

 ŽLTÁ – osoba nespolupracuje, nebolo možné 
ju rozpoznať. Tento stav vyžaduje aby uspo-
riadateľ požiadal návštevníka o spoluprácu.

 ČERVENÁ – osoba bola rozpoznaná a nachá-
dza sa v evidencií informačného systému. Aj v 
tomto prípade je nutná spolupráca usporiada-
teľa, ktorý musí zabezpečiť dodržanie zákona.
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Identifikačný podsystém
Na zosnímanie tváre pri vstupe do areálu slúži turniket s biometrickým modulom. Biometrický modul je umiestnený 
tak, aby zaručoval presné zosnímanie tváre pri ľubovoľných svetelných podmienkach a telesnej výške návštevníka 
podujatia. Obraz tváre zosnímaný kamerou s HDTV rozlíšením sa vyhodnocuje v centrálnom serveri, ktorý vyhodnotí 
a odošle na terminál tri možné stavy:

 Monitorovací podsystém tribún
Vzhľadom na potrebu snímania rozľahlého priestoru, ktorý je navyše rôzny na každom štadióne, sme zvolili modu-
lárnu systém kamerových stojanov. Stojany združujú kamery potrebné na pokrytie jedného sektora tribún, nebránia 
výhľadu divákov a snímajú tváre z ideálnej pozície viď. obrázok nižšie. Stojany môžu byť osadené kombináciou 
niekoľkých pevných a jednej dome kamery.

Biometrický systém je schopný spracovať snímky z kamier, naskenovanú fotografiu alebo štandardizovaný template 
tváre tzn. je pripravený na ľubovoľný spôsob distribúcie biometrických informácií.

Monitorovací podsystém
Monitorovací podsystém sa skladá z troch častí, konkrétne ho tvorí:

 Monitorovací podsystém tribún
 Monitorovací podsystém vstupov a okolia štadióna
 Pracovisko operátora

75
cm

3096cm

25,8°

1750cm100cm

13,0°

1405cm

www.watchsystem.com



sk

popis systému

Pevné kamery trvale zaznamenávajú dianie na tribúne v danom sektore. V prípade incidentu obsluha nasmeruje 
otočnú kameru pomocou dotykovej obrazovky na miesto incidentu a rovnakým spôsobom nastaví veľkosť snímanej 
scény. Ak stretnutie prebieha pokojne, pohyblivá kamera prechádza automaticky všetky pozície v sektore a zazna-
menáva ich s najvyšším možným rozlíšením. Po skončení jedného cyklu skenovania, nasledujú automaticky ďalšie 
cykly. Keď vznikne incident, operátor prevezme riadenie kamery. V prípade, že operátor aktívne neriadi otočnú ka-
meru, po nastavenom čase sa kamera vracia do režimu skenovania a pokračuje v mieste kde bol cyklus prerušený.

   Monitorovací podsystém vstupov a okolia štadióna
Monitorovací podsystém vstupov a areálu štadióna je špecifický pre každý štadión a musí tak byť aj navrhovaný. 
Informacie z tohoto podsystému zobraziteľné na konzole operátora alebo, čo býva častejší prípad, sú zobrazované 
na inom mieste na počítači osoby zodpovednej za ochranu štadióna.    
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Podsystémy sú inštalované a vzájomne prepojené v počítačovej sieti, čo zaručuje štandardizáciu, modularitu a ľah-
kú modifikovateľnosť riešenia. Riešenie je naznačené na pripojenej blokovej schéme.

 Pracovisko operátora
Pracovisko operátora je navrhnuté s prihliadnutím na ergonómiu a jednoduchú obsluhu. Celé ovládanie je navrhnuté 
ako dotykové a operátor pri bežnej činnosti nepotrebuje 
ani klávesnicu ani myš. Logické rozmiestnenie kamier na 
obrazovky uľahčuje orientáciu operátora.

Ľavý a pravý monitor zobrazujú stojany s kamerami na 
ľavej a pravej časti tribún. Horný monitor zobrazuje hlav-
nú a protiľahlú tribúnu. Stredný monitor slúži na ovláda-
nie ľubovoľnej kamery. 

Na monitoroch je možné zobraziť ľubovoľnú kombináciu 
kamier podľa nastavených scenárov zobrazenia. Tak je 
možné jedným dotykom zobraziť napr. všetky kamery na 
vstupoch alebo okolie štadióna cez prestávky.

ZÁVER
Naše riešenie založené na IP technológii, je úspešne realizované na štadiónoch Bratislava-Pasienky, Banská Bystri-
ca-Štiavničky a v Seneckom národnom tréningovom centre. Úspešnosť nasadenia a reálne výsledky pri zdokumen-
tovaní prípadov vandalizmu a násilností potvrdzujú prípady úspešne vyriešené políciou s použitím dôkazov z nášho 
systému. 
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