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Rekonštrukcie VO na Slovensku

• z vlastných zdrojov - veľmi ojedinelé
– minimalizovaný rozsah – výlučne svietidlá
– akcent na nadobúdaciu cenu (Modus LV, Malaga, Jota,...)

• z úverov/leasingov – ojedinelé
– nevyhnutný rozsah – svietidlá, výložníky, RVO

• z grantov – časté
– optimálny rozsah, ojedinele predimenzované alebo 
poddimenzované projekty (veľké rozostupy, zbytočne sofistikované
riadenie,...)



Špecifiká projektov

- v rokoch 2010-2011 vzniklo množstvo firiem ponúkajúcich 
svietidlá pre VO na báze LED zdrojov

- tieto firmy zväčša ponúkajú svietidlá, nie osvetlenie !!!

- pri projektoch financovaných z grantov zväčša projekty 
pripravovali „profesionálne“ firmy, ale nie vždy v 
profesionálnej kvalite s akcentom na kvalitné osvetlenie za 
rozumnú cenu



Technológie na trhu v SR

- klasické výbojkové svietidlá nižšej triedy
(plastový korpus, nižšie krytie, klasický predradník, sodíková
výbojka)



Technológie na trhu v SR

-klasické výbojkové svietidlá strednej triedy
(hliníkový korpus, krytie IP66, elektronický predradník s 
autonómnym stmievaním, sodíková výbojka alebo metalhalogenid)



Technológie na trhu v SR

- LED svietidlá nižšej triedy
(prerábka klasických svietidiel na LED, jednoduchá hliníková
konštrukcia, LED bez optického systému,...) 



Technológie na trhu v SR

- LED svietidlá vyššej triedy
(premyslená hliníková konštrukcia, LED s optickým systémom, 
dostupné parametre a krivky svietivosti, vyvíjané pre LED, vyriešené
chladenie,...) 



Technológie na trhu v SR

- LED moduly do existujúcich 
svietidiel
(zväčša absolútny nezmysel...)



Porovnanie technológií

SPL 60                     vs Stela Long

Prikon:  60W
Svetelný tok: 3 734lm
Účinnosť: 62lm/W

Prikon:  60W
Svetelný tok: 6 100lm
Účinnosť: 102lm/W



Porovnanie technológií

SPL 60                            vs Stela Long
Kollárova ulica                                               Kobyly

Prikon:  60W
Svetelný tok: 3 734lm
Účinnosť: 62lm/W
Ehp: 7,2 lux
Ehmin: 0 lux

Prikon:  60W
Svetelný tok: 6 100lm
Účinnosť: 102lm/W
Ep: 14,8 lux
Ehmin: 2 lux
ME5: OK



Porovnanie technológií

SPL 60                            vs Stela Long
Kollárova ulica                                               Kobyly



Návrh osvetlenia



Zvláštne financovanie



Centrum pre Verejné Osvetlenie
Ambrova 35

831 01 Bratislava
Tel./fax: 02  593 000 94
e-mail: cevo@cevo.sk

www.cevo.sk

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Ing. Marek LIPA


