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1) Prenesená správa verejného osvetlenia

I. etapa I. etapa -- zmluva pre obdobie rokov 1996 zmluva pre obdobie rokov 1996 –– 20002000

II. etapa II. etapa -- zmluva pre obdobie rokov 2001 zmluva pre obdobie rokov 2001 –– 2005 2005 

III. etapa III. etapa --zmluva pre obdobie rokov 2006 zmluva pre obdobie rokov 2006 –– 20102010

PosPosúúdendeníím stavu VO v roku 1996 bola prijatm stavu VO v roku 1996 bola prijatáá koncepcia obnovy a koncepcia obnovy a 
modernizmodernizáácie VO rozcie VO rozččlenenlenenáá do troch etdo troch etááp.   p.   
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I. etapa - zmluva pre obdobie rokov 1996 – 2000

Transformácia technických služieb – vyčlenenie prevádzkovania VO od roku 1996
Úplná pasportizácia celej siete VO, revízie jednotlivých odberných miest
Uskutočnená revízia zapínania a vypínania VO – nastavenie podľa prijatej koncepcie 
Posúdenie stavu svietidiel

po dobe životnosti a rozbité – nutná okamžitá výmena, 
funkčné z pohľadu životnosti ale s vysokým výkonom  250 – 400 W 
svietidlá spôsobilé na ďalšiu prevádzku

Výsledok opatrení:
zvýšenie svietivosti nad garantovanú hranicu 94 % všetkých svetelných bodov,
výmena svetelných zdrojov - boli nahradené ortuťové výbojky – sodíkovými výbojkami,
zníženie príkonu svietidiel  zo 400 W  na  250 W a z 250 W na 150 W cca 3000ks svietidiel a 
výmena 1763ks svietidiel, 
inštalované šetriče – regulátory napätia  v počte 6 ks z toho 1 ks značky ILUEST a 5 ks ERVO.
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II. etapa II. etapa -- zmluva pre obdobie rokov 2001 zmluva pre obdobie rokov 2001 –– 20052005

V roku 2000 bola mestom Prešov vypísaná nová verejná súťaž na dodávateľa prác zabezpečenie 
verejnoprospešných služieb - prevádzkovanie verejného osvetlenia. Víťazom sa stala spoločnosť IL 
Prešov s.r.o.
V rokoch 2000 - 2001 došlo k určitému prerušeniu prác na znižovaní energetickej náročnosti -
chýbali finančné zdroje na základnú údržbu. V tých rokoch boli vykonané len tie opatrenia, ktoré
bezprostredne súviseli s opravami - odstraňovaním porúch – ne svietivosti.
Od roku 2002 došlo k opätovnému oživeniu všetkých opatrení na zníženie energetickej náročnosti, čo 
bolo podmienené hlavne neustále sa zvyšujúcou cenou za kWh el. energie.

Za toto obdobie bolo nahradených spolu 2959 ks svietidiel a to z prostriedkov , ktoré boli vyčlenené na 
zabezpečenie bežnej prevádzky verejného osvetlenia. Vymenené svietidlá sú moderné svietidlá
s vynikajúcimi svetlo technickými parametrami a pri podstatne nižších príkonoch  majú požadovaný 
svetelný výkon.

V roku 2005 bol vypracovaný projekt znižovania energetickej náročnosti verejného osvetlenia 
v meste Prešov.
Projekt riešil niekoľko úloh. Medzi prioritne úlohy, ktoré vyplynuli z projektu bolo dokončiť výmenu 
svietidiel, redukovať počet  odberných miest za účelom optimalizácie distribučných nákladov ( tvoria 
podstatnú zložku ceny el. energie ), vybudovať centrálny dispečing  pre riadenie a zber údajov 
z verejného osvetlenia.

V roku 2005 bola realizovaná prvá etapa projektu – výmena časti svietidiel, ktorá bola financovaná
prevádzkovateľom verejného osvetlenia.
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III. etapa III. etapa --zmluva pre obdobie rokov 2006 zmluva pre obdobie rokov 2006 –– 20102010

V roku 2005 bolo mestom Prešov podpísané predlženie kontraktu s prevádzkovateľom na ďalšie 
obdobie do roku 2010.

V roku 2006 sa realizovala II. etapa projektu – vybudovanie základnej kostry komunikačného 
systému – centrálneho dispečingu so zberom údajov prostredníctvom siete GSM – na tento účel 
bola vyčlenená prvá reálna finančná investícia zo strany mesta Prešov.

V roku 2006 si mesto Prešov objednalo spracovanie energetickej koncepcie, ktorá potvrdila správnosť
postupu našej spoločnosti za uplynulé roky a zároveň potvrdila, že ďalšie znižovanie energetickej 
náročnosti verejného osvetlenia je možné.

V roku 2007 bola realizovaná III. etapa, kde bolo vymenených 1226 ks svietidiel, mesto Prešov na tento 
účel vyčlenilo finančné prostriedky v objeme 3 mil. Sk za ktoré bolo vymenených 703 ks svietidiel a 
prevádzkovateľ vymenil z prevádzkových prostriedkov 523 ks svietidiel.

V roku 2008 pokračovala III. etapa, v rámci obnovy výmena 1594 ks a údržby 374 ks svietidiel.

Rok 2009 dokončenie etapy výmeny svietidiel v počte 636 ks.

Rok 2010 - prvý kompletne prevádzkovaný rok po dokončení úsporných opatrení.



19. m19. mááj 2009, Bratislavaj 2009, Bratislava VEREJNVEREJNÉÉ OSVETLENIE 2009OSVETLENIE 2009

2) Výsledky zni2) Výsledky znižžovania energetickej novania energetickej náároroččnosti nosti 
ssúústavy VOstavy VO

Prijatím koncepcie sa potvrdilo, že je možné dosiahnuť reálne  úspory prevádzkovaním VO  aj 
bez MEGA INVESTÍCIE a jej následného splácania v horizonte 15 – 20 rokov.

Svie tidlá podľa roku inštalácie
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Nárast počtu svietidiel na VO Prešov za r. 1996 - 2008
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Spotreba el. energie na VO - Prešov r. 1996 - 2008 v kWh
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Výsledné porovnanie technických parametrov VO

Za sledovanZa sledovanéé obdobie doobdobie doššlo k lo k nnáárastu porastu poččtu svietidiel o tu svietidiel o 1463 ks1463 ks , , ččo predstavuje o predstavuje nnáárastrast
v inv inšštalovanom prtalovanom prííkone o kone o 108,95 108,95 kWkW ččo vlastne predstavuje reo vlastne predstavuje reáálne znlne zníížženie celkovenie celkovééhoho
ininšštalovantalovanéého prho prííkonukonu

Za uplynulZa uplynuléé obdobie vobdobie vššak ak nedonedoššlo k linelo k lineáárnemu nrnemu náárastu spotreby el. energierastu spotreby el. energie v v kWhkWh a to aja to aj
napriek uvedennapriek uvedenéému nmu náárastu porastu poččtu svietidiel a %  zvýtu svietidiel a %  zvýššeniu svietivosti.  eniu svietivosti.  Spotreba el. energie ostalaSpotreba el. energie ostala
fixovanfixovanáá na na úúrovni roka 1996, k 31.12.2008 je inrovni roka 1996, k 31.12.2008 je inšštalovaný prtalovaný prííkon celej osvetkon celej osvetľľovacej sovacej súústavystavy
ninižžšíší ako bol v roku 1996ako bol v roku 1996

RokRok

SpotrebaSpotreba

PoPoččet svietidielet svietidiel

19961996

4,31 mil. 4,31 mil. kWhkWh

7161 7161 ksks

20082008

3,97 mil. 3,97 mil. kWhkWh

8624 8624 ksks
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3) Dia3) Diaľľkovkovéé riadenie VO systriadenie VO systéémom S.E.R.V.O.mom S.E.R.V.O.

SystSystéém m 
EfektEfektíívnehovneho
RiadeniaRiadenia
VerejnVerejnééhoho
OsvetleniaOsvetlenia

RiadiaciRiadiaci
modulmodul
RVORVO

MobilnýMobilný
teleftelefóónn
(servis)(servis)

RiadiaciRiadiaci
modulmodul
((velvelíínn))

ModemModem
(dispe(dispeččing)ing)

luxmeterluxmeter

BlokovBlokováá schschéémama
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PrPrííprava siete VOprava siete VO
Pre zavedenie systému diaľkového riadenia je nutné:

• úplná pasportizácia verejného osvetlenia
• zmapovanie a popis stavu jednotlivých zariadení VO,
• databáza svetelných miest, rozvádzačov, káblových vedení,
• situačné výkresy VO so zakreslenými svetelnými miestami, RVO, káblovými vedeniami,
• meranie elektrických veličín na vetvách RVO.

• fyzická príprava siete:
• oprava, výmena poškodených káblových vedení,
• optimalizácia RVO – zníženie počtu RVO zlučovaním,
• spôsobilosť plne funkčnej prevádzky svetelných miest.

• prehľad dôležitých dopravných uzlov, 
• zatriedenie osvetľovaných komunikácií do tried podľa STN EN 13201,
• definovanie a vyčlenenie RVO do skupín podľa významu komunikácie. 

• otázka úrovne dohľadu:
1) kontrola na jednotlivé RVO - meranie el. veličín na vstupe RVO,
2) kontrola jednotlivých vetiev - meranie el. veličín na vstupe RVO a jednotlivých vetvách,
3) kontrola na svetelný bod - meranie až na úroveň jednotlivých svetelných bodov.
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Optimalizácia  – zníženie počtu RVO zlučovaním

X

X

X

RVO 101RVO 101
PoPoččet svietidiel po zlet svietidiel po zlúúččeneníí: 240 ks: 240 ks
InInšštalovaný prtalovaný prííkon po zlkon po zlúúččeneníí: 27,77 : 27,77 kWkW

RVO 103RVO 103

RVO 104RVO 104

RVO 102RVO 102
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Finančné efekty zlúčenia RVO
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Medzi hlavnMedzi hlavnéé výhody pouvýhody použžíívania tohto systvania tohto systéému riadeniamu riadenia
verejnverejnéého osvetlenia patrho osvetlenia patríí::

skorskoráá informovanosinformovanosťť servisnej sluservisnej služžbyby o poruchových stavoch (zadefinovano poruchových stavoch (zadefinovanáá úúroveroveňň
dohdohľľadu adu —— jednotlivjednotlivéé ffáázy, vetvy VO) jednotlivých RVO,zy, vetvy VO) jednotlivých RVO,
systsystéém m zlepzlepššuje informovanosuje informovanosťť o prevo preváádzkových stavochdzkových stavoch v sieti VO a v sieti VO a umoumožňžňujeuje
zzíískaskaťť aktuaktuáálne hodnoty a parametrelne hodnoty a parametre (stav elektromera, nap(stav elektromera, napäätie a prtie a prúúd v jednotlivýchd v jednotlivých
ffáázach),zach),
monitoring skutomonitoring skutoččnej spotreby VO a okamnej spotreby VO a okamžžititéé odhalenie odhalenie „„ččiernych odberoviernych odberov““,,
zzáároveroveňň sa vykonsa vykonááva va archivarchiváácia docia doššlých sprlých sprááv a prijatých sprv a prijatých spráávv,,
prpríípadnpadnáá porucha jednej zloporucha jednej zložžky systky systéému nespôsobmu nespôsobíí výpadok celvýpadok celéého systho systéému (jednotlivmu (jednotlivéé
RVO fungujRVO fungujúú samostatne),samostatne),
diadiaľľkovkovéé riadenie VO ponriadenie VO ponúúka okrem aktuka okrem aktuáálnych lnych úúdajov a operatdajov a operatíívneho riadenia aj movneho riadenia aj možžnosti nosti 
vizualizvizualizááciecie zzíískaných skaných úúdajov programom S.E.R.V.O.,dajov 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  potrebnje to  potrebnéé,,
systsystéém m eliminuje rozdielyeliminuje rozdiely, ktor, ktoréé vznikajvznikajúú medzi plmedzi pláánovaným novaným ččasom zapnutia/vypnutia a asom zapnutia/vypnutia a 
skutoskutoččnosnosťťou spôsobenou poou spôsobenou poččasasíím,m,
sprspráávca VO v Prevca VO v Preššove predkladove predkladáá mesamesaččne mestskne mestskéému mu úúradu sprradu spráávu o zapvu o zapíínannaníí a vypa vypíínannaníí
VO v PreVO v Preššove a report poruchových hlove a report poruchových hláásenseníí zo systzo systéému S.E.R.V.O..mu S.E.R.V.O..
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S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. –– zoznam ovlzoznam ovláádaných rozvdaných rozváádzadzaččov ov –– snsníímka z centrmka z centráálneho lneho 
riadiaceho poriadiaceho poččíítataččaa
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S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. -- karta RVO 001karta RVO 001-- ul. ul. PetrovianskaPetrovianska
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S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. -- karta RVO 001karta RVO 001-- ul. ul. PetrovianskaPetrovianska
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S.E.R.V.O. S.E.R.V.O. -- karta VELkarta VELÍÍNA s mapou rozmiestnenia RVONA s mapou rozmiestnenia RVO
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Graf zapGraf zapíínania VOnania VO

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

SpSpíínanie pred nanie pred 
nastavenou spnastavenou spíínacou nacou 
hodnotou riadiacim hodnotou riadiacim 
velvelíínomnom podmienenpodmienenéé
vplyvom povplyvom poččasiaasia



19. m19. mááj 2009, Bratislavaj 2009, Bratislava VEREJNVEREJNÉÉ OSVETLENIE 2009OSVETLENIE 2009

Graf vypGraf vypíínania VOnania VO

VypVypíínanie pred nanie pred 
nastavenou nastavenou ččasovou asovou 
hodnotou riadiacim hodnotou riadiacim 
velvelíínomnom podmienenpodmienenéé
vplyvom povplyvom poččasiaasia

N – norma STN (3850 hod ročne)
A – skupina rozvádzačov ( frekventované komunikácie )
B – skupina rozvádzačov (menej frekventované komunikácie )
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HlHláásenia poruchových stavov S.E.R.V.O.senia poruchových stavov S.E.R.V.O.

Odstránenie poruchy a znovu uvedenie 
do prevádzky v čase 24 min.

Odstránenie poruchy

Porucha – pokles prúdu na fáze L1 5A
výpadok cca 10ks 100W svietidiel

Výpadok hlavného ističa – poškodenie RVO vandalmi

Výpadok siete VSE a znovu obnovenie napájania
( automatické hlásenie z riadiaceho počítača )
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4) Adapt4) Adaptíívne riadenie osvetlenia pozemných vne riadenie osvetlenia pozemných 
komunikkomunikááciciíí

Popis systému : 

Adaptívne osvetlenie je spôsob riadenia osvetlenosti na základe vonkajších vplyvov
pôsobiacich v riadenej oblasti.
Časové zmeny parametrov môžu v konečnom dôsledku znamenať prispôsobenie hladiny 
osvetlenia, kedy osvetľovacia sústava dynamicky reaguje na aktuálny stav.
Pritom je nutné, aby zmena úrovne osvetlenia nemala vplyv na ďalšie parametre 
osvetlenia. Zníženie príkonu osvetľovacích sústav nemá mať vplyv na rovnomernosť jasu 
ani na kontrast objektov. Uvádza sa, že jednotlivé štáty si na svojej národnej úrovni 
definujú medzné hodnoty sledovaných parametrov.
V prípade nepriaznivého počasia, prác na komunikácií či dopravnej nehode by mal byť
stupeň osvetlenia na menovitej úrovni ( 100% ) nezávisle na intenzite dopravy.
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SchSchééma komunikma komunikááciecie
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RRáádiovdiováá
komunikkomunikááciacia
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komunikkomunikááciacia



19. m19. mááj 2009, Bratislavaj 2009, Bratislava VEREJNVEREJNÉÉ OSVETLENIE 2009OSVETLENIE 2009

PraktickPraktickéé rierieššenieenie
V praxi bude riadenie osvetlenosti prebiehať na základe zberu dát intenzity dopravy na komunikáciách 
v riadenej oblasti, hlavne na vstupoch jednotlivých úsekov komunikácií danej oblasti. K vyhodnocovaniu 
riadenia regulácie osvetlenosti bude dochádzať v riadiacom module rozvádzača na základe 
zberného algoritmu.
Diaľkovo riadené rozvádzače verejného osvetlenia v meste Prešov vyhovujú požiadavkám pre  uvedené
adaptívne riadenie softwerovo aj hardwerovo.
Zároveň, nakoľko boli budované stavebnicovým systémom  je v budúcnosti možné k nim pridať vyhovujúci  
regulátor napätia, ktorý by taktiež bol riadený priamo z jestvujúceho rozvádzača alebo pokynom 
z dispečingu. 
V nastaviteľnom časovom úseku 22:00 – 5:00 algoritmus vyhodnotí intenzitu dopravy na vstupoch danej 
komunikácie podľa nastavenej hodnoty, ktorá bude definovaná na základe stanovenej triedy osvetlenia 
danej komunikácie, aby spĺňala fotometrické požiadavky v zmysle svetelno-technickej normy STN EN 
13201-1 až 4.
Úroveň osvetlenosti bude možné ovládať aj ručne pomocou diaľkového povelu.
Na základe zatriedenia miestnych komunikácií prevádzkovateľom VO do tried osvetlenia pozemných 
komunikácií v zmysle normy STN EN 13201-2, boli v projekte vybrané najfrekventovanejšie dopravné
trasy, zaradené do medzinárodnej siete komunikácií č. E50 (smer Košice - Poprad), E371 (smer Vranov 
nad Topľou) a cesta prvej triedy č.68 (smer Sabinov) a taktiež komunikácie vnútri mestských častí a 
sídlisk s vysokou frekvenciou pohybu spájajúce tieto komunikácie.
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Prešov – znázornenie regulovaných trás

oo popoččet navrhovaných inet navrhovaných inšštalovaných regultalovaných reguláátorov torov 
adaptadaptíívnehovneho riadenia riadenia 47 47 ksks. . 

oo do reguldo reguláácie bude zahrnutých cie bude zahrnutých 4312 4312 ksks svietidiel svietidiel 
((ččo predstavuje 50% zo predstavuje 50% z celkovcelkovéého poho poččtu svietidiel tu svietidiel 
nainnainšštalovaných vtalovaných v osvetosvetľľovacej sovacej súústave mesta stave mesta 
PrePreššov). ov). 

oo znzníížženie prenie prííkonu na uvedených vetvkonu na uvedených vetváách RVO ch RVO 
vv ččase od ase od 22:00 do 5:00 hod22:00 do 5:00 hod sa vsa v celkovom celkovom 
ččase svietenia bude prejavovaase svietenia bude prejavovaťť ako znako zníížženie o enie o 
11,88 %,11,88 %, ččo vo v absolabsolúútnej spotrebe elektrickej tnej spotrebe elektrickej 
energie venergie v kWhkWh predstavuje predstavuje ďďalalššie dodatoie dodatoččnnéé
znzníížženie oenie o 287.092 287.092 kWhkWh roroččne. ne. 

oo ČČasový priebeh regulasový priebeh reguláácie je zncie je znáázornený vzornený v grafe grafe 
adaptadaptíívnavna regulreguláácia.cia.
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ČČasový priebeh regulasový priebeh regulááciecie
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5) O.S.V.O. 5) O.S.V.O. compcomp, a.s. , a.s. -- Komplexná starostlivosť o 
verejné osvetlenie

Prevádzkovanie a správa Verejného osvetlenia
• prenesená správa verejného osvetlenia mesta Prešov, mesta Veľký Šariš, obcí Ľubotice, 

Drienov, Fintice.
• riadenie VO mesta Prešov systémom S.E.R.V.O.
• pasportizácia VO mesta Prešov Geografickým Informačným Systémom Veoskol

Poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor
• spracovanie energetických auditov verejného osvetlenia,
• spracovanie technicko – ekonomických štúdií,
• podklady pre spracovanie žiadosti o Nenávratný Finančný Príspevok v rámci Operačného 

programu konkurencie schopnosti a hospodárskeho rastu

Návrh, výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia a osvetlenia športovísk,
Realizácia nasvetlenia priechodov pre chodcov,
Plánovanie, projekcia a realizácia iluminácií objektov a vianočnej výzdoby v meste,
Vybudovanie informačno-navádzacieho systému na sieti VO vrátane prevádzkovania,
Inštalácia inteligentných moderných riadiacich systémov VO – regulácia intenzity osvetlenia,
Kompletný servis zariadení VO od káblových vedení až k samotnej výzbroji.
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Ďakujeme za pozornosť

Ing. Peter Ing. Peter BindasBindas
Výkonný riaditeVýkonný riaditeľľ spolospoloččnostinosti
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