
MOŽNOSTI ÚSPOR ELEKTRICKEJ ENERGIE

VO VEREJNOM OSVETLENÍ Z POHĽADU PRAXE



TechnickTechnickéé aa finanfinanččnnéé momožžnosti  pre zninosti  pre znižžovanie energetickej ovanie energetickej 
nnáároroččnosti verejnnosti verejnéého osvetleniaho osvetlenia

Kvalifikovaný  prevKvalifikovaný  preváádzkovatedzkovateľľ , alebo dod, alebo dodáávatevateľľ sluslužžieb spojených sieb spojených s prevpreváádzkou verejndzkou verejnéého ho 
osvetleniaosvetlenia
SamosprSamosprááva zastva zastúúpenpenáá kvalifikovaným pracovnkvalifikovaným pracovnííkomkom , ktorý rozumie problematike , ktorý rozumie problematike 
ReReššpektovanie   normy STN EN 13201 pektovanie   normy STN EN 13201 –– 44 osvetlenie pozemných komunikosvetlenie pozemných komunikááciciíí , ako predpoklad  , ako predpoklad  
dodrdodržžania pomeru nania pomeru náákladov ku kvalite osvetleniakladov ku kvalite osvetlenia
Spracovaný technický pasport  siete VOSpracovaný technický pasport  siete VO
Energetický audit  celej siete VOEnergetický audit  celej siete VO
Vypracovaný technický projektVypracovaný technický projekt aa jeho dôslednjeho dôslednáá aplikaplikáácia  vcia  v prpríípade nedostatku investipade nedostatku investiččných  ných  
prostriedkov aj vo forme rozdelenia na niekoprostriedkov aj vo forme rozdelenia na niekoľľko etko etááp realizp realizáácie cie 
TechnickTechnickéé zzáásahysahy –– zameranzameranéé na znna zníížženie absolenie absolúútnej spotreby el. energie ( výmena svetelných tnej spotreby el. energie ( výmena svetelných 
zdrojov, svietidiel ,optimalizzdrojov, svietidiel ,optimalizáácia zapcia zapíínania anania a vypvypíínania ,servis vnania ,servis v nonoččných hodinných hodináách, zamedzenie ch, zamedzenie 
momožžnostnostíí ččiernych odberov )iernych odberov )
FinanFinanččno no –– obchodnobchodnéé zzáásahysahy zameranzameranéé na znna zníížženie finanenie finanččných nných náákladov  kladov  -- nastupujnastupujúú po po 
zavedenzavedeníí liberalizliberalizáácie trhu scie trhu s elektrickou energiouelektrickou energiou -- ide hlavne oide hlavne o optimalizoptimalizááciu pociu poččtu tu 
odberných miest  odberných miest  -- znzníížženie nenie náákladov na distribkladov na distribúúciu , optimalizciu , optimalizáácia maximcia maximáálnej rezervovanej lnej rezervovanej 
kapacity na odbernom mieste  kapacity na odbernom mieste  -- dohodnutie hodnoty hl. istidohodnutie hodnoty hl. ističča, obchodna, obchodnéé rokovania srokovania s doddodáávatevateľľom om 
–– zvýhodnený nzvýhodnený náákup silovej el. energiekup silovej el. energie
V minulosti platili tieto normy dotýkajV minulosti platili tieto normy dotýkajúúce sa verejnce sa verejnéého osvetlenia: kmeho osvetlenia: kmeňňovováá norma STN 36 0400 norma STN 36 0400 
VerejnVerejnéé osvetlenie; aosvetlenie; a pridrupridružženenéé normy STN 36 0410 Osvetlenie miestnych komuniknormy STN 36 0410 Osvetlenie miestnych komunikááciciíí, STN 36 , STN 36 
0411 Osvetlenie ciest a0411 Osvetlenie ciest a diadiaľľnic. Prnic. Prííslusluššný stupený stupeňň osvetlenia sa urosvetlenia sa urččoval zo zatriedenia komunikoval zo zatriedenia komunikáácie cie 
podpodľľa  STN 73 6101 Projektovanie ciest aa  STN 73 6101 Projektovanie ciest a diadiaľľnic.nic.



úúplnplnúú pasportizpasportizááciu celej siete VO, revciu celej siete VO, revíízie jednotlivých odberných miestzie jednotlivých odberných miest aa ich ich 
prihlprihláásenie na zhotovitesenie na zhotoviteľľaa
revrevííziu zapziu zapíínania anania a vypvypíínania VOnania VO aa jeho njeho nááslednslednéé nastavenie podnastavenie podľľa prijatej koncepcie a prijatej koncepcie 
rozdelenie svietidiel do troch kategrozdelenie svietidiel do troch kategóóriirii na zna zááklade posklade posúúdenia veku adenia veku a výkonu svietidla avýkonu svietidla a to:to:
po dobe po dobe žživotnosti aivotnosti a rozbitrozbitéé –– nutnnutnáá okamokamžžititáá výmena, výmena, 
svietidlsvietidláá funkfunkččnnéé zz pohpohľľadu adu žživotnostiivotnosti spôsobilspôsobiléé prevpreváádzky ale sdzky ale s vysokým výkonom vysokým výkonom ––
250 250 –– 400 W 400 W –– ururččenenéé na technickna technickúú úúpravu pravu –– znzníížženie výkonu aenie výkonu a svietidlsvietidláá zz pohpohľľadu veku adu veku 
aa výkonuvýkonu
svietidlsvietidláá spôsobilspôsobiléé na na ďďalalššiu previu preváádzkudzku
SpoloSpoloččnosnosťť vv prvom roku dosiahla prvom roku dosiahla zvýzvýššenie svietivosti nad garantovanenie svietivosti nad garantovanúú hranicu 94 % vhranicu 94 % vššetkých etkých 
svetelných bodovsvetelných bodov
Výmenu svetelných zdrojovVýmenu svetelných zdrojov -- boli nahradenboli nahradenéé ortuortuťťovovéé výbojky výbojky –– sodsodííkovými  výbojkamikovými  výbojkami,,
boli realizovanboli realizovanéé prvprvéé svetlo technicksvetlo technickéé prepoprepoččty aty a vykonanvykonanáá racionalizracionalizáácia  vo forme cia  vo forme 
znzníížženia prenia prííkonu svietidiel  zo 400 W  na  250 W akonu svietidiel  zo 400 W  na  250 W a zz 250 W na 150 W. 250 W na 150 W. 
InInšštaltaláácia na najvcia na najvääččššie odbernie odbernéé miesta miesta ššetrietričče e –– regulreguláátory naptory napäätia  vtia  v popoččte 6 ks zte 6 ks z toho 1 ks toho 1 ks 
znaznaččky ILUEST aky ILUEST a 5 ks ERVO5 ks ERVO
VV roku 2005 bol vypracovaný projekt  zniroku 2005 bol vypracovaný projekt  znižžovania energetickej novania energetickej náároroččnosti verejnnosti verejnéého ho 
osvetlenia vosvetlenia v meste Premeste Preššovov ..
Projekt rieProjekt rieššil niekoil niekoľľko ko úúloh .Medzi prioritne loh .Medzi prioritne úúlohy , ktorlohy , ktoréé vyplynuli zvyplynuli z projektu bolo projektu bolo dokondokonččiiťť
výmenu svietidiel , redukovavýmenu svietidiel , redukovaťť popoččet  odberných miestet  odberných miest za za úúččelom optimalizelom optimalizáácie cie 
distribudistribuččných nných náákladov ( tvoria podstatnkladov ( tvoria podstatnúú zlozložžku ceny el. energie ) , ku ceny el. energie ) , vybudovavybudovaťť centrcentráálny lny 
dispedispeččing  pre riadenie aing  pre riadenie a zber zber úúdajov zdajov z verejnverejnéého osvetlenia .ho osvetlenia .
VV roku 2005 bola realizovanroku 2005 bola realizovanáá prvprváá etapa  projektu etapa  projektu –– výmena výmena ččasti svietidiel , ktorasti svietidiel , ktoráá
bola financovanbola financovanáá prevpreváádzkovatedzkovateľľom  verejnom  verejnéého osvetlenia.ho osvetlenia.



VV roku 2006 sa realizovala II. etapa projektu roku 2006 sa realizovala II. etapa projektu –– vybudovanie zvybudovanie záákladnej kostry kladnej kostry 
komunikakomunikaččnnéého systho systéému mu –– centrcentráálneho dispelneho dispeččingu so zberom ingu so zberom úúdajov prostredndajov prostrednííctvom ctvom 
siete GSM siete GSM –– na tento na tento úúččel bola vyel bola vyččlenenlenenáá prvprváá rereáálna finanlna finanččnnáá investinvestíícia zo strany mesta cia zo strany mesta 
PrePreššovov

VV roku 2006 si mesto Preroku 2006 si mesto Preššov objednalo spracovanie energetickej koncepcie , ktorov objednalo spracovanie energetickej koncepcie , ktoráá
potvrdila sprpotvrdila spráávnosvnosťť postupu napostupu naššej spoloej spoloččnosti za uplynulnosti za uplynuléé roky a zroky a záároveroveňň potvrdila , potvrdila , žže  e  
ďďalalššie zniie znižžovanie energetickej novanie energetickej náároroččnosti verejnnosti verejnéého osvetlenia je  moho osvetlenia je  možžnnéé.  .  

VV roku 2007 bola realizovanroku 2007 bola realizovanáá III. etapa , kde bolo vymenených 1226 ks svietidiel, mesto III. etapa , kde bolo vymenených 1226 ks svietidiel, mesto 
PrePreššov na tento ov na tento úúččel vyel vyččlenilo finanlenilo finanččnnéé prostriedky v objeme 3 mil. Sk za ktorprostriedky v objeme 3 mil. Sk za ktoréé bolo bolo 
vymenených 703 ks svietidiel a prevvymenených 703 ks svietidiel a preváádzkovatedzkovateľľ vymenil z prevvymenil z preváádzkových prostriedkov dzkových prostriedkov 
523 ks svietidiel523 ks svietidiel

VV roku 2008 je plroku 2008 je pláánovannovanéé dokondokonččenie celenie celéého projektu a nastavenie nových technických ho projektu a nastavenie nových technických 
parametrov verejnparametrov verejnéého osvetlenia.ho osvetlenia.

Rok 2009  bude dôleRok 2009  bude dôležžitý z pohitý z pohľľadu merateadu merateľľnosti  nosti  -- overenie  noverenie  náávratnosti vlovratnosti vložžených ených 
investinvestííciciíí –– prvý  kompletne  prevprvý  kompletne  preváádzkovaný rok  po dokondzkovaný rok  po dokonččeneníí úúsporných opatrensporných opatreníí



Výmena svietidiel Výmena svietidiel –– ul. Duklianska (trakcia)ul. Duklianska (trakcia)
prprííklad klad svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho výpovýpoččtutu

Ambasador (150W)

Siteco SR 100 (100W)







Výmena svietidiel Výmena svietidiel –– ul. Laca ul. Laca NovomeskNovomeskééhoho
prprííklad klad svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho výpovýpoččtutu

Ambasador (150W)

Forstreet Titania (100W)







Protokol merania horizontProtokol merania horizontáálnej lnej osvetlenostiosvetlenosti ––
ul. Koul. Koššickickáá rok po realizrok po realizáácii výmeny cii výmeny 
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y \ x 
[m]

Ehp 11,8 luxov (> pre CE4)

Ehmin 6,2 luxov

U0      0,53 (>0.4)

Forstreet 04 – 100W

Výška stožiarov: 11m, rozpätie stožiarov 36m



NameranNameranáá horizonthorizontáálna lna osvetlenososvetlenosťť ––
ul. Koul. Koššickickáá
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Meranie na ul. JesennMeranie na ul. Jesennáá

0 3,3 6,6 9,9 13,2 16,5 19,8 23,1 26,4 29,7 33

0,6

1,8

3

4,2

5,4

6,6

x [m]

y 
[m

]

Forstreet 04- 100W; osve tlenosť [lux]
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 Ambasador 150W; osvetlenosť  [lux]
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Ambasador 150W Ehp = 4,14 lux

Forstreet 04 Ehp = 10,4 lux



Výsledky  postupnVýsledky  postupnéého zniho znižžovania  energetickej novania  energetickej náároroččnosti 1996 nosti 1996 -- 20072007

Potvrdenie prijatej koncepcie , Potvrdenie prijatej koncepcie , žže je moe je možžnnéé dosiahnudosiahnuťť rereáálne  lne  úúsporyspory pri pri 
prevpreváádzkovandzkovaníí verejnverejnéého osvetlenia  aj ho osvetlenia  aj bez MEGA INVESTbez MEGA INVESTÍÍCIE a jej CIE a jej 
nnááslednslednéého splho spláácania v horizonte 15 cania v horizonte 15 –– 20 rokov.20 rokov.

Za obdobie rokov 1996/2007 bolo uZa obdobie rokov 1996/2007 bolo uššetrených pri priemernej svietivosti  96% etrených pri priemernej svietivosti  96% 
vvššetkých svetelných bodov v meste  etkých svetelných bodov v meste  4,84 mil kWh el. energie4,84 mil kWh el. energie

Vo finanVo finanččnom vyjadrennom vyjadreníí to predstavuje skoro to predstavuje skoro 16,1 mil Sk v16,1 mil Sk v cenových relcenových relááciciáách ch 
jednotlivých rokovjednotlivých rokov

Postupnou obmenou svetelnPostupnou obmenou svetelnéého parku bolo  ho parku bolo  vymenených cca  68 %  vvymenených cca  68 %  vššetkýchetkých
svietidiesvietidiel ( z celkovl ( z celkovéého poho poččtu 8525 ks bolo k 31.12.2007 tu 8525 ks bolo k 31.12.2007 5743 ks vymenených5743 ks vymenených) ) 

Za sledovanZa sledovanéé obdobie doobdobie doššlo k lo k nnáárastu porastu poččtu svietidiel o 1364 kstu svietidiel o 1364 ks , , ččo o 
predstavuje predstavuje nnáárast v inrast v inšštalovanom prtalovanom prííkone o 191,66 kone o 191,66 kWkW ččo vlastne o vlastne 
predstavuje repredstavuje reáálne znlne zníížženie celkovenie celkovéého inho inšštalovantalovanéého prho prííkonukonu

Za uplynulZa uplynuléé obdobie vobdobie vššak ak nedonedoššlo k linelo k lineáárnemu nrnemu náárastu spotreby el. energierastu spotreby el. energie
v kWh a to  aj napriek uvedenv kWh a to  aj napriek uvedenéému nmu náárastu porastu poččtu svietidiel a %  zvýtu svietidiel a %  zvýššeniu eniu 
svietivosti.  svietivosti.  Spotreba el. energie ostala fixovanSpotreba el. energie ostala fixovanáá na na úúrovni roka 1996, k rovni roka 1996, k 
1.1.2008 je in1.1.2008 je inšštalovaný prtalovaný prííkon celej osvetkon celej osvetľľovacej sovacej súústavy nistavy nižžšíší ako bol v ako bol v 
roku 1996roku 1996



Mesto PreMesto Preššov mov máá sprspráávcom verejnvcom verejnéého osvetlenia vedený a aktualizovaný ho osvetlenia vedený a aktualizovaný 
GIS ( geografický informaGIS ( geografický informaččný systný systéém ) pre verejnm ) pre verejnéé osvetlenieosvetlenie

Mesto PreMesto Preššov v roku 2006 ako prvov v roku 2006 ako prvéé mesto na Slovensku  spustilo do mesto na Slovensku  spustilo do 
prevpreváádzky diadzky diaľľkový zber kový zber úúdajov zo siete VO dajov zo siete VO –– pod npod náázvom S.E.R.V.O. zvom S.E.R.V.O. 
prostrednprostrednííctvom siete GSM a mctvom siete GSM a máá vybudovaný centrvybudovaný centráálny dispelny dispeččing na ing na 
diadiaľľkovkovéé monitorovanie a riadenie verejnmonitorovanie a riadenie verejnéého osvetleniaho osvetlenia

Mesto PreMesto Preššov reagovalo na liberalizov reagovalo na liberalizááciu trhu s elektrickou energiou a to optimalizciu trhu s elektrickou energiou a to optimalizááciou ( ciou ( 
redukciou redukciou –– zluzluččovanovaníím ) pom ) poččtu odberných miest  ( RVO ) v dôsledku tu odberných miest  ( RVO ) v dôsledku ččoho vybudovalo oho vybudovalo 
zzááklad pre znklad pre zníížženie nenie náákladov  spojených s distribukladov  spojených s distribuččnou zlonou zložžkou ceny el. energiekou ceny el. energie
Za obdobie rokov 2006 Za obdobie rokov 2006 –– 2007 do2007 doššlo k znlo k zníížženiu poeniu poččtu odberných miest o 42 kstu odberných miest o 42 ks

PrPríínos tejto optimaliznos tejto optimalizáácie v podmienkach mesta Precie v podmienkach mesta Preššov je 1,59 mil. Sk ktorov je 1,59 mil. Sk ktoréé by mesto by mesto 
muselo zaplatimuselo zaplatiťť doddodáávatevateľľovi el. energie ovi el. energie 



OptimalizOptimalizáácia pocia poččtu odberných miest tu odberných miest --
zluzluččovanie RVOovanie RVO
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X

X

Geografická poloha zlúčených  RVO



ZlZlúúččenie enie šštyroch RVO  tyroch RVO  

Finančné efekty zlučovania RVO

363 097 Sk

329 390 Sk

79 610

490 680 Sk

541 633 Sk

82 979 Sk

75 781 Sk

17 105

61 376 Sk

56 499 Sk

10 481

87 241 Sk

79 656 Sk

16 500

53 060 Sk50 646 Sk

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

kWh pôvodne zlúčené úspora pôvodne zlúčené úspora
rok 2007                                                       rok 2008

úspora
RVO 104
RVO 103
RVO 102
RVO 101

594 693 Sk

541 326 Sk



FinanFinanččnnéé efekty výmeny hl. istiefekty výmeny hl. ističča a 

rok 2007 rok 2007 -- 20082008
Finančné efekty výmeny hlavného ističa - RVO 136.
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Skladba svietidiel podľa roku inštalácie k 31.12.2007
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Sv ie tidlá podľa roku inštalácie

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

rok

po
če

t s
vi

et
id

ie
l

Do roku 1996 rok 1996 - 2007



MernMernáá cena el. energie za 1kW/h na VO  cena el. energie za 1kW/h na VO  –– r. 2006r. 2006

Porovnanie priemernej ceny kWh/Sk na jednotlivých RVO v závislosti na 
celkovom odbere
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Nárast Sk / kWh r. 1996 - 2006 v Sk
predpoklad na rok 2007
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Vývoj jednotkovej ceny silovej energie 
tarify lux - maxi, mini, mikro VSE 

pre verejné osvetlenie 2005 - 2008 ( v Sk bez DPH )
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Podiel silovej energie a distribúcie na celkovej cene 
el. energie pre VO za rok 2005 - 2008
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SvietidlSvietidláá vo verejnom osvetlenvo verejnom osvetleníí mesta Premesta Preššov ov 

Ambasador

Forstreet 04 Forstreet Titania

Siteco SR 100

Saphhire 2

Onyx 2

Malaga SGS 101 Eperjes

PP Park



Geografický informaGeografický informaččný systný systéém VO m VO 
RVO 101RVO 101–– ul. Sabinovskul. Sabinovskáá



Geografický informaGeografický informaččný systný systéém VO m VO 
RVO 101RVO 101–– ul. Sabinovskul. Sabinovskáá



Geografický informaGeografický informaččný systný systéém VO m VO 
svetelnsvetelnéé miesto miesto čč. 4470 . 4470 –– ul. ul. KotrKotráádovadova

karta svietidlakarta svietidla



S.E.R.V.O.S.E.R.V.O.
SystSystéém m 
EfektEfektíívnehovneho
RiadeniaRiadenia
VerejnVerejnééhoho
OsvetleniaOsvetlenia



Medzi hlavnMedzi hlavnéé výhody pouvýhody použžíívania tohto systvania tohto systéému riadenia verejnmu riadenia verejnéého ho 
osvetlenia patrosvetlenia patríí::

skorskoráá informovanosinformovanosťť servisnej sluservisnej služžby o poruchových stavoch (zadefinovanby o poruchových stavoch (zadefinovanáá
úúroveroveňň
dohdohľľadu adu —— jednotlivjednotlivéé ffáázy, vetvy VO) jednotlivých RVOzy, vetvy VO) jednotlivých RVO

systsystéém zlepm zlepššuje informovanosuje informovanosťť o prevo preváádzkových stavoch v sieti VO a dzkových stavoch v sieti VO a 
umoumožňžňujeuje
zzíískaskaťť aktuaktuáálne hodnoty a parametre (stav elektromera, naplne hodnoty a parametre (stav elektromera, napäätie a prtie a prúúd v    d v    
jednotlivých fjednotlivých fáázach),zach),

monitoring skutomonitoring skutoččnej spotreby VO a okamnej spotreby VO a okamžžititéé odhalenie odhalenie „„ččiernych odberoviernych odberov““,,

zzáároveroveňň sa vykonsa vykonááva archivva archiváácia docia doššlých sprlých sprááv, archivv, archiváácia prijatých sprcia prijatých sprááv,v,

prpríípadnpadnáá porucha jednej zloporucha jednej zložžky systky systéému nespôsobmu nespôsobíí výpadok celvýpadok celéého systho systéému mu 
(jednotliv(jednotlivéé RVO fungujRVO fungujúú samostatne),samostatne),



dispedispeččerskerskéé diadiaľľkovkovéé riadenie verejnriadenie verejnéého osvetlenia ponho osvetlenia ponúúka okrem aktuka okrem aktuáálnych lnych 
úúdajov a operatdajov a operatíívneho riadenia aj movneho riadenia aj možžnosti nosti vizualizvizualizááciecie zzíískaných skaných úúdajov dajov 
programom S.E.R.V.O.,programom S.E.R.V.O.,

operatoperatíívne riadenie znamenvne riadenie znamenáá, , žže VO v Pree VO v Preššove svieti prove svieti prááve vtedy, keve vtedy, keďď je to  je to  
potrebnpotrebnéé..

SystSystéém eliminuje rozdiely, ktorm eliminuje rozdiely, ktoréé vznikajvznikajúúmedzimedzi plpláánovaným novaným ččasom asom 
zapnutia/vypnutia a skutozapnutia/vypnutia a skutoččnosnosťťou spôsobenou poou spôsobenou poččasasíím,m,

sprspráávca verejnvca verejnéého osvetlenia v Preho osvetlenia v Preššove predkladove predkladáá mesamesaččne mestskne mestskéému mu úúraduradu
sprspráávu o zapvu o zapíínannaníí a vypa vypíínannaníí verejnverejnéého osvetlenia v Preho osvetlenia v Preššove a report ove a report 
poruchovýchporuchových
hlhláásenseníí zo systzo systéému S.E.R.V.O.mu S.E.R.V.O.



ZapZapíínanie a vypnanie a vypíínanie VO nanie VO -- december 2007 december 2007 
optimalizoptimalizáácia cia ččasu svieteniaasu svietenia

Vybudovaním systému riadenia verejného 
osvetlenia pomocou S.E.R.V.O.  mesto Prešov  
zabezpečilo  zvýšenie komfortu  osvetlenia a to 
najmä odstránením  určitých nepresností
( spôsobených vplyvom počasia )  pri zapínaní
a vypínaní verejného osvetlenia.

Na grafoch  je možné si všimnúť pri jednotlivých 
dňoch  rozdiely medzi plánovaným zapnutím  
predstavuje svetlomodrá krivka – O a skutočným 
zapnutím znázorneným oranžovou krivkou – A 
skupina RVO, zelenou – B skupina RVO. 



N – norma STN (3850 hod ročne)  
A – skupina rozvádzačov ( frekventované komunikácie )
B – skupina rozvádzačov (menej frekventované komunikácie )
O – plán VO Prešov ( 3995,4 hod ročne )



N – norma STN (3850 hod ročne)  
A – skupina rozvádzačov ( frekventované komunikácie )
B – skupina rozvádzačov (menej frekventované komunikácie )

O – plán VO Prešov ( 3995,4 hod ročne )



N – norma STN (3850 hod ročne)  
A – skupina rozvádzačov ( frekventované komunikácie )
B – skupina rozvádzačov (menej frekventované komunikácie )
O – plán VO Prešov ( 3995,4 hod ročne )



Rozdiel času svietenia oproti norme STN



SchSchééma systma systéémumu



Výmena rozvVýmena rozváádzadzačča RVO 101 a RVO 101 –– ul. Sabinovskul. Sabinovskáá



S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. –– zoznam ovlzoznam ovláádaných rozvdaných rozváádzadzaččovov
snsníímka z centrmka z centráálneho riadiaceho polneho riadiaceho poččíítataččaa



S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. -- karta RVO 001karta RVO 001-- ul. ul. PetrovianskaPetrovianska



S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. -- karta RVO 001karta RVO 001-- ul. ul. PetrovianskaPetrovianska



S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. -- karta VELkarta VELÍÍNA s mapou rozmiestnenia RVONA s mapou rozmiestnenia RVO



SSúúččasný stav verejnasný stav verejnéého osvetlenia vho osvetlenia v meste Premeste Preššovov

vyvyžžaduje aj naaduje aj naďďalej modernizalej modernizááciu so zameranciu so zameraníím na m na úúspornspornéé a  racionalizaa  racionalizaččnnéé
opatrenia. Je preto potrebnopatrenia. Je preto potrebnéé pokrapokraččovaovaťť vo výmene svietidiel, kvo výmene svietidiel, kááblových blových 
rozvodov, storozvodov, stožžiarov ako aj rozviarov ako aj rozváádzadzaččov verejnov verejnéého osvetlenia po dobe ho osvetlenia po dobe 
žživotnosti vivotnosti v zmysle spracovanzmysle spracovanéého projektu zniho projektu znižžovania energetickej novania energetickej náároroččnosti nosti 
verejnverejnéého osvetlenia vho osvetlenia v meste Premeste Preššov aov a na zna zááklade vykonaných revklade vykonaných revíízii. Vzii. V roku roku 
2007 bola priemern2007 bola priemernáá svietivossvietivosťť 98,41 % svietivosti celej s98,41 % svietivosti celej súústavy. Od roku 2000 stavy. Od roku 2000 
dodoššlo klo k výraznej obnove svietidiel oproti predchvýraznej obnove svietidiel oproti predcháádzajdzajúúcim rokom. cim rokom. 

VV nasledujnasledujúúcich rokoch prevcich rokoch preváádzkovatedzkovateľľ plpláánuje pokranuje pokraččovaovaťť vv realizrealizáácii cii 
projektu zniprojektu znižžovania energetickej novania energetickej náároroččnosti verejnnosti verejnéého osvetlenia vho osvetlenia v meste meste 
PrePreššov aov a to hlavne : to hlavne : 

výmenou energeticky nvýmenou energeticky náároroččných svietidiel na hlavných komunikných svietidiel na hlavných komunikááciciáách  mesta  ch  mesta  
za svietidlza svietidláá ss vyvyššíšším IP krytm IP krytíím am a leplepšíšími svetelnotechnickými parametrami mi svetelnotechnickými parametrami ––
dokondokonččenie výmeny enie výmeny 

zazaččaaťť ss postupnou výmenou tých postupnou výmenou tých ččastastíí verejnverejnéého osvetlenia , ktorho osvetlenia , ktoréé ssúú po dobe po dobe 
žživotnosti ivotnosti –– výmena stovýmena stožžiarov, ktorých vek  sa odhaduje na  40 aiarov, ktorých vek  sa odhaduje na  40 a viac rokovviac rokov



na zna zááklade merania izolaklade merania izolaččných stavov kných stavov kááblov realizovablov realizovaťť postupnpostupnúú výmenou výmenou 
kkááblových rozvodov , blových rozvodov , 

dobudovandobudovaníím komunikam komunikaččných RVO  sných RVO  s ciecieľľom racionalizom racionalizáácie ncie náákladov na kladov na 
prevpreváádzku  verejndzku  verejnéého osvetlenia ho osvetlenia –– zabezpezabezpeččiiťť ,aby 100 % v,aby 100 % vššetkých odberov etkých odberov 
bolo monitorovaných komunikabolo monitorovaných komunikaččnými RVOnými RVO

ĎĎalalšíším so zm so záámerov prevmerov preváádzkovatedzkovateľľa je vybudovaa je vybudovaťť osvetlenie prechodov pre osvetlenie prechodov pre 
chodcov vchodcov v takom rozsahu , ako  to bolo realizovantakom rozsahu , ako  to bolo realizovanéé na piatich priechodoch .  na piatich priechodoch .  
Ide oIde o investinvestííciu , ktorciu , ktoráá sleduje zvýsleduje zvýššenie bezpeenie bezpeččnosti  chodcov na prechodoch  nosti  chodcov na prechodoch  
pre chodcov pre chodcov „„ vidievidieťť a bya byťť videný videný ““. Tak. Takééto na svetlenie prechodov pre to na svetlenie prechodov pre 
chodcov predstavuje eurchodcov predstavuje euróópsky psky šštandard osvetlenia frekventovaných tandard osvetlenia frekventovaných 
komunikkomunikááciciíí, kde hlavne v, kde hlavne v prechodných roprechodných roččných obdobiach dochných obdobiach docháádza kdza k ččastým astým 
tragickým koltragickým kolííziziáám medzi  chodcom am medzi  chodcom a autom.autom.



VidieVidieťť a bya byťť videný videný -- je zje záásada bezpesada bezpeččnej nej 
prevpreváádzky na pozemných komunikdzky na pozemných komunikááciciáách ch 

Základná schéma priechodu

Smerové asymetrické vyžarovacie
charakteristiky svietidiel

Svietidlo MC 2 ZEBRA  pre 
osvetľovanie priechodov 

Prešov -ulica Levočská -
zástavka Mýto



FormulFormuláár hlr hláásenia porsenia porúúch cez internetch cez internet



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


