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1.                                                                                                                  

Digitálna zdrkadlovka:

 - plnoformátový 20,2 MP snímač  typu CMOS 

Veľkosť snímača  Full Frame (24×36 mm)

 - súvislé fotografovanie rýchlosťou až 14 snímok za sekundu so 

sledovaním objektov (AF/AE tracking) a 16 snímok za sekundu v režime 

Live View

 -   61-bodový systém automatického zaostrovania so 41 bodmi krížového 

typu (61 bodov s 21 bodmi krížového typu pri f/8) a nový režim AI Servo 

AF III+ 

 -   záznam videa vo formáte DCI 4K s frekvenciou až 60p (záznam s 

dĺžkou až 29 minút 59 sekúnd) s interným záznamom a funkciou 4K 

frame grab

 - záznam vo Full HD rýchlosťou až 120p

 - automatické zaostrovanie Dual Pixel CMOS AF pri nakrúcaní videa 

alebo v režime Live View

- dotykový panel LCD s vysokým rozlíšením na rýchly výber bodov AF

- vstavaný prijímač GPS

- USB 3.0 a sieťové rozhranie pre Ethernet LAN

- bezdrôtový vysielač WFT-E8 na prenos súborov s podporou 802.11ac a 

kompatibilitou s Canon Camera Connect App

1 sada

širokouhlý objektív č. 1 so zoomom 16-35mm  1 ks

- konštantná svetelnosť f/2,8 

- 9-lamelová clona

telefotografický transfokačný objektív č .2 so zoomom 70-200mm  1 ks

-8segmentová clona

- USM motorček automatického zaostrenia kruhového typu

 - svetelnosť:  Od 1.2/f od 2.8/f

Objektív č. 3 s pevným ohniskom 50 mm 1 ks

 - uzávierka f/1.4

- najmenšia vzdialenosť zaostrenia 45cm

blesk 1 ks:

automatické inteligentné nastavenie AI 

funkcia na ovládanie odrazu AUTOM AI

smerné číslo 47

bodový maticový LCD displej 

Pokrytie fokálnej dĺžky   24-105 mm

Mikrofón  1 ks : maximum SPL (dB):  114

Frekvenčné pásmo (Hz):  40 - 20.000

Charakteristika:  Superkardioidná / superľadvinová 

proipojovací kábel:  3,5 mm Stereo-Jack konektor

spôsob prevádzky:  aku / Batérie

Set rádiového prijímača a vysielača pre odpaľovanie štúdiových bleskov 1 

ks . Frekvencia: 433 MHz. Napájanie prijímača zo siete 220V 

hliníkový set statívu a guľovej hlavy  1k s

- funkcionalita na urovni Manfrotto Befree
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Požadované parametre/ funkcionalita

Fotoaparát  s 

prislušenstvom 

Fotografická 

technika a 

software

mn. bal.



Fotobrašna, na uloženie  DLSR fotoaparát s nasadeným objektívom, 3-4 

objektívy, externý blesk a ďalšie príslušenstvo  1 ks

Vnútorný priestor upraviteľný podľa potrieb pomocou vnútorných priečok 

na suchý zips.

Vonkajšie rozmery (š x h x v):     44 x 34 x 33,5 cm

Vnútorné rozmery (š x h x v):     35 x 24,5 x 28 cm.

Prípustná tolerancia +/- 1 cm.

Karta s kapacitou 64 GB  2 ks

- prevedenie  SD Extended Capacity (SDXC)

- rýchlosť čítania: do 80 MB/s

- rýchlosť zápisu: do 80 MB/s

- prevádzková teplota: -25° C až 85° C

- skladovacia teplota: -40° C až 85° C

- kompatibilná s SDHC, SDXC a SDHC-I a SDXC-I (UHS-I)

- karta musi byť vodotesná, nárazu vzdorná a odolná voči vysokým 

teplotám

2. Fotografický softvér
Software pre úpravu fotografií a videa.

-  podpora  formátu 4K a AVCHD,

 - dostupnosť  funkcie videopríbeh, rýchly film, videokoláž, spomalenie, 

zrýchlenie, sprievodca úpravami vrstiev a funkcie odstránenie hmly na 

vzdialenom horizonte

 funkcie na základné  úpravy jasu, kontrastu a farebných úrovní po 

jednotlivých kanáloch, úpravy  ktoré pridajú jas, farbu, ostrosť, kreatívne 

farebné filtre pre vylepšenie atmosféry,

-  podpora  rozpoznávanie tvárí a triedenie fotiek podľa tagov, priame 

zdieľanie na sociálne siete i vlastný web, doostrenie roztrasených 

záberov, pokročilé možnosti zlučovania snímok, 

-  funkcioa, umožňujúca  upravovať parametre naraz viac obrázkov 

jedným kliknutím, 

- zlučovanie  obrázkov  do panorámy,

-  podpora  dotykového  ovládania.

Ostatná funkcionalita na úrovni  Photoshop Elements + Premiere 

Elements v poslednej dostupnej verzii . V pripade distupnosti požadujeme 

SK/CZ verziu.

13 ks

3. Logistický softvér Softvér na automatizvanie plánovania logistiky tovaru. Umožnenie  

simulácie výučbu komunikácie s dodávateľmi a obchodnými partnermi. 

Umožňuje sledovanie a riadenie optimálnej výšky skladových zásob, 

zabezpečenie  výdaja a  distribúcia tovaru, dokumentovanie činnosti 

pracovníkov logistiky  pri plnení úloh v rámci vopred definovaných 

logistických procesov, optimalizáciu trás pre presuny zásob, prehľad o ich 

presnom umiestení na sklade. Zároveň umožňuje  porovnať objednávku 

voči skladovým zásobám surovín, dielov či komponentov a na  základe 

týchto informácií vytvoriť plán zásobovania. Možnosť prepojenia s inými 

modulmi systému Onyx. Vrátane  dostatočne výkonného   hw zariadenia 

pre chod centrálnej  jednotky s možnosťou pripojenia min 10 užívateľov. 

1 ks

4. Supply chain 

managment systém Systém služiaci na rezerváciu časových okien skladu expedícií výrobnej 

firmy alebo logistického skladu. Systém vyhodnocuje  príchody kamiónov, 

aktivitu jednotlivých obchodných partnerov umožňuje registrácia 

,otváranie a  zatváranie  vykládkových okien vrátane obmedzenie ich 

kapacity.  Každá nakládka/vykládka tovaru je riadená  v čase, čím  sa 

dosiahne kontrola nad plánováním ľudských zdrojov, manipulačnou 

technikou a využitým priestorom. Zabezpečuje lepšiu organizáciu práce a 

jej predikciu ,čím eliminuje špičky v distribúcii tovaru. Lincencia bez 

obmedzenia počtu rámp. Vrátane  dostatočne výkonného   hw zariadenia 

pre chod centrálnej  jednotky s možnosťou pripojenia min 10 užívateľov. 

1 ks



5. Dron s 

príslušenstvom

Dron:

- dĺžka letu:  min. 20 min

 - max. dolet v EU:  10000 m

 - max. rýchlosť:  66  (S - Mode) km/h / 28  (P - Mode) km/h

rýchlosť stúpania:  4 (S - Mode) m/s / 2 (P - Mode) m/s

rýchlosť klesania:  3 (S - Mode) m/s / 1.5 (P - Mode) m/s

senzory:  Predné  / Zadné  / Spodné 

inteligentné módy:  ActiveTrack  / Tapfly  / Tripod Mode  / Point of Interest  

/ Cinematic Mode  / QuickShot  / SmartCapture 

skladateľnosť:  áno 

kamera: senzor:  12 MP

rozlíšenie:  4K 30  / 2.7K 30  / 1080p 120  / 720p 60  / 1080p 60  / 1080p 

30  / 720p 30  / 720p 120  / 2.7K 60 

max. kapacita SD karty:  64 GB

stabilizácia:  3 - osá 

batéria:  typ batérie:  LiPo 3S 

kapacita batérie:  2375 mAh

ovládač:

dosah príijmača v EU:  2000 m

kapacita batérie ovládača:  2950 mAh

frekvencia ovládača:  2.4 GHz / 5.8 GHz

systém prenosu videa:  Wi-Fi 

- prenosný batoh

1 ks

6. Softvér pre video  Profesionálna platforma na výrobu videa typu všetko v jednom

- software pre Nelineárny strih videa 

-  dynamický storyboard

 -  vysoké škálovanie DPI

- vytváranie   titulkov  automaticky z oblastí časovej osi alebo zo súboru

- sledovanie pohybu so zaistením zámku

- vysoko kvalitná stabilizácia videa

- podpora vysokého dynamického rozsahu (HDR)

- Výkonná 360 ° úprava médií

Ostatná funkcionalita na úrovni  Magix VEGAS Pro v poslednej dostupnej 

verzii . V pripade distupnosti požadujeme SK/CZ verziu.

2 ks

7. Grafický softvér

Profesionálny  software pre grafiku a ilustrácie, sazbu a správu písem 

pozostavajúci s najzájom spolupracujúcich častí:

- vektorové ilustrácie a sazba,

- úpravy obrázkov, 

- nástroj pre správu a hľadanie písmen,

 - nástrojna  prevod rastrov  na vektorovou grafiku, 

 - nástroj pro vyhledávání obsahu, 

 - nástroj pro tvorbu snímkov  obrazovky 

 - grafické návrhy online prostredníctvom webového prohliadača 

 - editor fotografií vo formátu RAW

 - modul plug-in pre zväčšovanie  digitálnych obrázkov 

Ostatná funkcionalita na úrovni  CorelDRAW Graphics Suite v poslednej 

dostupnej verzii . V pripade distupnosti požadujeme SK/CZ verziu.

1 ks

8. Video kamera s 

príslušenstvom 

Video kamera

full HD- Záznam: 50fps

Max rozlíšenie videa  (Full HD) 1 920 x 1 080

optický Zoom (x): 20

sila svetla: 1,8 - 2,8

stabilizátor obrazu: optický

sensor Chip: typu CMOS

veľkosť senzora: 3,9"

SD: SD / SDHC / SDXC

Typ: LCD Touchscreen, 

A / V-výstup,  HDMI, Microphone Jack: 3,5 mm zdierka,

2 ks



batéria, mikrtofón 

kamerové svetlo 2 ks

statív 2 ks

Karta s kapacitou 64 GB  2 ks

- prevedenie  SD Extended Capacity (SDXC)

- rýchlosť čítania: do 80 MB/s

- rýchlosť zápisu: do 80 MB/s

- prevádzková teplota: -25° C až 85° C

- skladovacia teplota: -40° C až 85° C

- kompatibilná s SDHC, SDXC a SDHC-I a SDXC-I (UHS-I)

- karta musi byť vodotesná, nárazu vzdorná a odolná voči vysokým 

teplotám

Štúdiový blesk o  výkone 200 Ws  1 ks

- ovládanie blesku pomocou LCD displeja pre presné ovládanie výkonu 

po 0,1 výkonu

- možná regulácia v 40-tich krokoch po 0,1 výkonu

- funkcionalita na urovni  Terronic Basic P 

Set držiakov  pozadia  1 ks

Papierové pozadie . Rozmer role 2,72 x 11 m. 3 ks

LED FOTO STAN 43x44x45cm. Požadovaná farebná kombinácia: biela, 

čierna, zelená, šedá.  1 ks

taška 2 ks

Objednávateľ požaduje dodávku všetkých zariadení: nových, nepoužívaných, nevystavovaných, zodpovedajúcich 

požiadavkám objednávateľa.

Vrátane všetkých nákladov, ktoré nie sú výslovne uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky, 

ale sú nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.
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