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1.1.TechnickTechnickéé aa finanfinanččnnéé predpoklady  pre znipredpoklady  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.



VV janujanuáári ari a vv marci 2005 bola vydanmarci 2005 bola vydanáá novnováá norma STN EN 13201norma STN EN 13201 Osvetlenie pozemných Osvetlenie pozemných 
komunikkomunikááciciíí, rozdelen, rozdelenáá na 4 na 4 ččasti: TR 13201asti: TR 13201--1 Výber tried osvetlenia; EN 132011 Výber tried osvetlenia; EN 13201--2 2 
SvetelnotechnickSvetelnotechnickéé popožžiadavky; EN 13201iadavky; EN 13201--3 Svetelnotechnický výpo3 Svetelnotechnický výpoččet; EN 13201et; EN 13201--4 Met4 Metóódy dy 
merania svetelnotechnických vlastnostmerania svetelnotechnických vlastnostíí.  S.  Súú stanovenstanovenéé jednotlivjednotlivéé triedy osvetlenia. Výber prtriedy osvetlenia. Výber prííslusluššnej nej 
triedy osvetlenia zohtriedy osvetlenia zohľľadadňňuje viacero faktorov: Okamuje viacero faktorov: Okamžžititáá jazdnjazdnáá rýchlosrýchlosťť hlavnhlavnéého pouho použžíívatevateľľa, typy a, typy 
uužžíívatevateľľov, priestorovov, priestorovéé usporiadanie, vplyv dopravy (pousporiadanie, vplyv dopravy (poččet et ááut za deut za deňň, intenzita chodcov, cyklistov, , intenzita chodcov, cyklistov, 
obtiaobtiažžnosnosťť jazdnjazdnéého ho úúkonu, parkujkonu, parkujúúce vozidlce vozidláá, ...), riziko kriminality, vonkaj, ...), riziko kriminality, vonkajššie vplyvy.  ie vplyvy.  
ÚÚččelom osvetlenia miestnych komunikelom osvetlenia miestnych komunikááciciíí ako aj ostatných miest (lako aj ostatných miest (láávky pre chodcov a cyklistov, vky pre chodcov a cyklistov, 
podchody, schody, pepodchody, schody, peššie zie zóóny a pod.) je zabezpeny a pod.) je zabezpeččiiťť dobrdobrúú viditeviditeľľnosnosťť a zrakova zrakovúú pohodu vpohodu vššetkým etkým 
uužžíívatevateľľom, a tým prispieom, a tým prispieťť k zvýk zvýššeniu bezpeeniu bezpeččnosti cestnej a penosti cestnej a peššej premej premáávky.vky.
Na motoristických komunikNa motoristických komunikááciciáách sch súú pritom uprednostnenpritom uprednostnenéé zrakovzrakovéé popožžiadavky vodiiadavky vodičča, ktorý poa, ktorý poččas as 
jazdy musjazdy musíí dobre vidiedobre vidieťť nielen celý jazdný pnielen celý jazdný páás, ale aj krajnicu a s, ale aj krajnicu a ččasasťť pridrupridružženenéého priestoru. Na ho priestoru. Na 
nemotoristických komuniknemotoristických komunikááciciáách osvetlenie ch osvetlenie -- ako aj osvetako aj osvetľľovacia sovacia súústava ako celok, okrem stava ako celok, okrem 
zabezpezabezpeččenia dobrej viditeenia dobrej viditeľľnosti, musnosti, musíí rereššpektovapektovaťť aj celkovaj celkovéé urbanistickurbanistickéé rierieššenie danenie danéého ho 
priestoru.priestoru.



VVššeobecneobecnéé popožžiadavky kladeniadavky kladenéé na osvetlenie môna osvetlenie môžžeme rozdelieme rozdeliťť na:na:

-- socisociáálne :lne : uplatuplatňňujujúú sa na vsa na vššetkých verejne pretkých verejne príístupných miestach. Verejnstupných miestach. Verejnéé osvetlenie musosvetlenie musíí zaistizaistiťť
bezpebezpeččný odchod a nný odchod a náávrat obyvatevrat obyvateľľov zo zamestnania, detov zo zamestnania, detíí zo zo šškôl a pod. V jesenných a zimných kôl a pod. V jesenných a zimných 
mesiacoch musmesiacoch musíí umoumožžniniťť neruneruššenenúú prevpreváádzku mestských aglomerdzku mestských aglomerááciciíí, t.j. n, t.j. náákupy, prechkupy, precháádzku, dzku, 
kultkultúúrny rny žživot a pod.ivot a pod.

-- hygienickhygienickéé :: uplatuplatňňujujúú sa hlavne na komuniksa hlavne na komunikááciciáách slch slúúžžiacich automobilovej doprave. Osvetlenie iacich automobilovej doprave. Osvetlenie 
komunikkomunikááciciíí musmusíí vvššetkým etkým úúččastnastnííkom cestnej premkom cestnej premáávky zabezpevky zabezpeččiiťť vvččas a spoas a spoľľahlivo spozorovaahlivo spozorovaťť
dopravndopravnúú prekprekáážžku na jazdnom pku na jazdnom páásme.sme.

-- psychologickpsychologickéé :: dobrdobréé osvetlenie miestnych komunikosvetlenie miestnych komunikááciciíí a ostatných mestských a ostatných mestských 
plôch zvyplôch zvyššuje zrakovuje zrakovúú pohodu, sprpohodu, sprííjemjemňňuje daný priestor, vytvuje daný priestor, vytváára pocit bezpera pocit bezpeččia aia a celkovo pôsobcelkovo pôsobíí
upokojujupokojujúúco na ich uco na ich užžíívatevateľľov. V nemalej miere tieov. V nemalej miere tiežž prispieva k znprispieva k zníížženiu neeniu nežžiaducich javov ako iaducich javov ako 
poulipouliččnnáá kriminalita, vandalizmus, nkriminalita, vandalizmus, náásilnsilnííctvo, krctvo, kráádedežže a pod.e a pod.



Zmluva pre obdobie rokov 1996 Zmluva pre obdobie rokov 1996 -- 2000  2000  -- I.etapaI.etapa

TransformTransformáácia technických slucia technických služžiebieb –– rok 1995, vyrok 1995, vyččlenenie prevlenenie preváádzkovania verejndzkovania verejnéého ho 
osvetlenia od roku 1996, verejnosvetlenia od roku 1996, verejnáá ssúúťťaažž , zmluva o, zmluva o komplexnej starostlivosti okomplexnej starostlivosti o verejnverejnéé osvetlenie osvetlenie 
vrvráátane hospodtane hospodáárenia srenia s elektrickou energiouelektrickou energiou

Bolo nutnBolo nutnéé vykonavykonaťť : : 
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. 
Boli na najvBoli na najvääččššie odbernie odbernéé miesta inmiesta inšštalovantalovanéé ššetrietričče e –– regulreguláátory naptory napäätia  vtia  v popoččte 6 ks zte 6 ks z toho 1 toho 1 
ks znaks značčky ILUEST aky ILUEST a 5 ks ERVO5 ks ERVO
celkovo bolo vcelkovo bolo v tomto  obdobtomto  obdobíí prezbrojených prezbrojených –– znzníížženie prenie prííkonu svietidla cca 3000 ks svietidiel  konu svietidla cca 3000 ks svietidiel  
aa vymenených 1763 ks svietidielvymenených 1763 ks svietidiel
Výsledky za toto obdobie budVýsledky za toto obdobie budúú prezentovanprezentovanéé vv nasledujnasledujúúcich cich ččastiachastiach
Na vNa vššetky  uvedenetky  uvedenéé výkony neboli vyvýkony neboli vyččlenenlenenéé ššpecipeciáálne finanlne finanččnnéé prostriedky , tak ako prostriedky , tak ako 
to bolo zmluvne dohodnutto bolo zmluvne dohodnutéé . V. Vššetky tieto zetky tieto záásahy boli zrealizovansahy boli zrealizovanéé z prostriedkov z prostriedkov 
vyvyččlenených na zabezpelenených na zabezpeččenie beenie bežžnej nej úúdrdržžby verejnby verejnéého osvetleniaho osvetlenia



Zmluva pre obdobie rokov 2001 Zmluva pre obdobie rokov 2001 –– 2005 2005 -- II. etapaII. etapa

VV roku 2000 bola mestom Preroku 2000 bola mestom Preššov vypov vypíísansanáá novnováá verejnverejnáá ssúúťťaažž na dodna dodáávatevateľľa  pra  práácc
zabezpezabezpeččenie verejnoprospeenie verejnoprospeššných sluných služžieb  ieb  -- prevpreváádzkovanie verejndzkovanie verejnéého osvetlenia. Vho osvetlenia. Vííťťazom sa stala azom sa stala 
spolospoloččnosnosťť IL PreIL Preššov . s.r.o.ov . s.r.o.
VV rokoch 2000 rokoch 2000 -- 2001  do2001  doššlo klo k ururččititéému prerumu preruššeniu preniu práác na znic na znižžovanovaníí energetickej  energetickej  
nnáároroččnostinosti -- chýbali financhýbali finanččnnéé zdroje na zzdroje na záákladnkladnúú úúdrdržžbu. Vbu. V tých rokoch boli vykonantých rokoch boli vykonanéé len tie len tie 
opatrenia, ktoropatrenia, ktoréé bezprostredne sbezprostredne súúviseli sviseli s opravami  opravami  -- odstraodstraňňovanovaníím porm porúúch ch –– ne svietivosti .ne svietivosti .
Od Od roku  2002 doroku  2002 doššlo klo k opopäätovntovnéému  omu  ožživeniuiveniu vvššetkých  opatrenetkých  opatreníí na znna zníížženie energetickej enie energetickej 
nnáároroččnosti , nosti , ččo bolo podmieneno bolo podmienenéé hlavne neusthlavne neustáále sa zvyle sa zvyššujujúúcou cenou za kWh el. energiecou cenou za kWh el. energie
Pre toto obdobie je charakteristickPre toto obdobie je charakteristickéé , , žže spoloe spoloččnosnosťť upustila od technickupustila od technickéého zho záásahu do svietidla sahu do svietidla 
úúprava predradnprava predradnííkovej kovej ččasti asti –– znzníížženie výkonu , jednak  boli tieto moenie výkonu , jednak  boli tieto možžnosti vynosti vyččerpanerpanéé , jednak , jednak 
ururččititáá ččasasťť svietidiel  bola opsvietidiel  bola opäätovne na konci tovne na konci žživotnosti aivotnosti a preto sa realizovala hlavne výmena za preto sa realizovala hlavne výmena za 
novnovéé svietidlsvietidláá ss vyvyššíšším IP krytm IP krytíím  .m  .
Za toto  obdobie bolo nahradených spolu 2959 ks svietidiel a to Za toto  obdobie bolo nahradených spolu 2959 ks svietidiel a to z prostriedkov , ktorz prostriedkov , ktoréé boli boli 
vyvyččlenenlenenéé na zabezpena zabezpeččenie beenie bežžnej prevnej preváádzky verejndzky verejnéého osvetlenia. Vymenenho osvetlenia. Vymenenéé svietidlsvietidláá ssúú
modernmodernéé svietidlsvietidláá ss vynikajvynikajúúcimi svetlo technickými parametrami acimi svetlo technickými parametrami a pri podstatne nipri podstatne nižžšíších prch prííkonoch  konoch  
majmajúú popožžadovaný svetelný výkon. adovaný svetelný výkon. 
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 distribucie distribuččných ných 
nnáákladov ( tvoria podstatnkladov ( tvoria podstatnúú zlozložžku ceny el. energie ) , ku ceny el. energie ) , vybudovavybudovaťť centrcentráálny dispelny dispeččing  pre ing  pre 
riadenie ariadenie 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 bola 
financovanfinancovanáá prevpreváádzkovatedzkovateľľom  verejnom  verejnéého osvetlenia.ho osvetlenia.



Zmluva pre obdobie rokov 2006 Zmluva pre obdobie rokov 2006 –– 2010 2010 -- III. etapaIII. etapa

VV roku 2005 bolo mestom Preroku 2005 bolo mestom Preššov  podpov  podpíísansanéé predlpredlžženie kontraktu senie kontraktu s prevpreváádzkovatedzkovateľľom om 
na na ďďalalššie obdobie do roku 2010.ie obdobie do roku 2010.

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 je plroku 2007 je pláánovannovanáá III. etapa , ktorIII. etapa , ktoráá popoččííta sta s výmenou 1000 ks svietidiel, mesto výmenou 1000 ks svietidiel, mesto 
PrePreššov na tento ov na tento úúččel vyel vyččlenilo finanlenilo finanččnnéé prostriedkyprostriedky

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



Výsledky  postupnVýsledky  postupnéého zniho znižžovania  energetickej novania  energetickej náároroččnosti 1996 nosti 1996 -- 20062006

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 1996/2006 bolo uZa obdobie rokov 1996/2006 bolo uššetrených pri priemernej svietivosti  96% etrených pri priemernej svietivosti  96% 
vvššetkých svetelných bodov v meste  etkých svetelných bodov v meste  4,5 mil kWh el. energie4,5 mil kWh el. energie
Vo finanVo finanččnom vyjadrennom vyjadreníí to predstavuje skoro to predstavuje skoro 13,6 mil Sk v13,6 mil Sk v cenových relcenových relááciciáách ch 
jednotlivých rokovjednotlivých rokov
Postupnou obmenou svetelnPostupnou obmenou svetelnéého parku bolo  ho parku bolo  vymenených cca  54 %  vvymenených cca  54 %  vššetkýchetkých
svietidiesvietidiel ( z celkovl ( z celkovéého poho poččtu 8308 ks bolo k 31.12.2006 tu 8308 ks bolo k 31.12.2006 4517 ks vymenených4517 ks vymenených) ) 
Za sledovanZa sledovanéé obdobie doobdobie doššlo k lo k nnáárastu porastu poččtu svietidiel o 1150 kstu svietidiel o 1150 ks , , ččo o 
predstavuje predstavuje nnáárast v inrast v inšštalovanom prtalovanom prííkone o 174,13 kWkone o 174,13 kW
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 1996rovni roka 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 ciu trhu s elektrickou energiou a to 
optimalizoptimalizááciouciou ( redukciou ( redukciou –– zluzluččovanovaníím ) m ) popoččtu odberných miesttu odberných miest ( RVO ) v ( RVO ) v 
dôsledku dôsledku ččoho vybudovalo zoho vybudovalo zááklad pre znklad pre zníížženie nenie náákladov  spojených s distribukladov  spojených s distribuččnou nou 
zlozložžkou ceny el. energiekou ceny el. energie



TechnickTechnickéé parametre siete VO mesta Preparametre siete VO mesta Preššov porovnanie  obdobia 1996 ov porovnanie  obdobia 1996 -- 20062006

Nárast počtu sv ie tidie l na VO Prešov  za r. 1996 - 2006
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Porovnanie spotreby v kWh za jednotlivPorovnanie spotreby v kWh za jednotlivéé roky roky 

Spotreba el. energie na VO-Prešov r. 1996 - 2006 kWh
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Nárast Sk / kWh r. 1996 - 2006 v Sk
predpoklad na rok 2007
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Vývoj ceny a spotreby el. energieVývoj ceny a spotreby el. energie

Prehľad spotreby v kWh a Sk s DPH na VO - Prešov r. 1996 - 2006 
predpoklad na rok 2007 
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Vývoj inVývoj inšštalovantalovanéého prho prííkonu na VO v  kWkonu na VO v  kW
rok 1996 rok 1996 -- 20062006
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Vývoj celkovVývoj celkovéého prho prííkonu konu –– rozrozšíšírenie VOrenie VO
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PrehPrehľľad poad poččtu vymenených svietidieltu vymenených svietidiel

Svie tidlá podľa roku inštalácie
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Inštalovaný príkon - priemer na 1 svietidlo ( W )
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TabuTabuľľkový prehkový prehľľad o vývoji inad o vývoji inšštalovantalovanéého prho prííkonu v konu v 
meste Premeste Preššov a výpoov a výpoččet   et   úúspor v kWh a Sk podspor v kWh a Sk podľľa a 

platných cien v jednotlivých rokoch  platných cien v jednotlivých rokoch  

4 518 98413 642 983 Sk11 rokov :

695 6492 843 119 Sk4,0871282,53174,131144,5622,641121,922006

605 2032 520 063 Sk4,1641259,89151,491141,3224,471116,852005

507 4451 842 025 Sk3,631235,42127,021131,93,61128,32004

493 0631 632 038 Sk3,311231,82123,421128,37,11121,22003

464 6981 226 804 Sk2,641224,72116,321121,28,211132002

431 9391 123 042 Sk2,61216,52108,1211131311002001

380 004893 010 Sk2,351203,5295,1211008,71091,32000

345 248623 172 Sk1,8051194,8286,421091,316,871074,431999

277 852447 342 Sk1,611177,9569,551090,118,581071,521998

203 625327 836 Sk1,611159,3750,97111422,371091,631997

114 257164 530 Sk1,44113728,6113728,61108,41996

Spolu v 
kWh 

Spolu v Sk 
s DPH

Sk / kWh 
danom 
roku1108,41108,41995

VO Prešov  : ÚSPORY v
Sk  a    kWh

Hodnota Pi 
bez 
realizácie  
úsporných 
opatreníΣ rozšírenia

Stav k 
31.12. 
Pi 
daného 
roka

Rozšírený 
Pi    v 
priebehu 
roka 

Znížený 
Pi     v 
priebeh
u rokarok

Inštalovaný príkon Pi ( kW ) na VO Prešov.



ČČo priniesla  liberalizo priniesla  liberalizáácia na trhu scia na trhu s elektrickou energiou od 2005 ? elektrickou energiou od 2005 ? 

Od 1.1.2005 vstOd 1.1.2005 vstúúpila do platnosti liberalizpila do platnosti liberalizáácia trhu s elektrickou energiou. Týmto dcia trhu s elektrickou energiou. Týmto dňňom sa u VSE om sa u VSE 
RWE a.s. KoRWE a.s. Koššice zice záásadne zmenila cenotvorba za spotrebovansadne zmenila cenotvorba za spotrebovanúú elektrickelektrickúú energiu vo verejnom energiu vo verejnom 
osvetlenosvetleníí..
Oproti jednotnejOproti jednotnej cene el. energie cene el. energie do roku 2004 je cena od 1.1.2005 tvorendo roku 2004 je cena od 1.1.2005 tvorenáá ako sako súúččet ceny za et ceny za 
dodandodanúú silovsilovúú elektrickelektrickúú energiuenergiu a sa súúččet opret opráávnených a vnených a ÚÚradom pre regulradom pre regulááciu sieciu sieťťových ových 
odvetvodvetvíí( v ( v ďďalalššom om ÚÚRSO ) RSO ) odsodsúúhlasených hlasených distribudistribuččných nných náákladov . kladov . V praxi to znamenV praxi to znamenáá , , žže e 
cenacena el. energie je tvorenel. energie je tvorenáá 5 polo5 položžkami , z nich 4 skami , z nich 4 súú taxattaxatíívne urvne urččenenéé cenovým výmerom cenovým výmerom ÚÚRSO , RSO , 
piata polopiata položžka ka -- samotný nsamotný náákup silovej kup silovej el. energie je vecou dohody s dodel. energie je vecou dohody s dodáávatevateľľom .om .PodstatnPodstatnáá
ččasasťť ceny je vceny je vššak tvorenak tvorenáá distribudistribuččnými zlonými zložžkami cenykami ceny. Pre rok 2006 bol . Pre rok 2006 bol ÚÚRSORSO odsodsúúhlasený hlasený 
nový cenový výmer nový cenový výmer ččííslo 0007/2006/E zo dslo 0007/2006/E zo dňňa 18.okta 18.októóbra 2005 . bra 2005 . 
Podstatnou zmenou , resp. doplnenPodstatnou zmenou , resp. doplneníím predchm predcháádzajdzajúúcej cenovej liberalizcej cenovej liberalizáácie je zavedenie pojmu cie je zavedenie pojmu 
maximmaximáálna rezervovanlna rezervovanáá kapacitakapacita ,,ktorktoráá pre pre úúroveroveňň NN rozvodov je stanovenNN rozvodov je stanovenáá amperickou amperickou 
hodnotou hlavnhodnotou hlavnéého istiho ističča pred elektromerom.a pred elektromerom.
V praxi to znamenV praxi to znamenáá , , žže do konee do koneččnej cenynej ceny sa zaposa započčíítava tava ďďalalššia pauia paušášálna pololna položžka.ka.
RozpRozpäätie ceny elektrickej energie pre verejntie ceny elektrickej energie pre verejnéé osvetlenie osvetlenie pre rokpre rok 2006 v z2006 v záávislosti od vevislosti od veľľkosti kosti 
odberu bolo  v intervale od odberu bolo  v intervale od 3,493 3,493 -- 25,60 Sk / kWh bez DPH25,60 Sk / kWh bez DPH. . 
Tento rast ceny od roku  2005Tento rast ceny od roku  2005 si vysi vyžžadoval okamadoval okamžžititéé rierieššenie venie v podobe  optimalizpodobe  optimalizáácie pocie poččtu  tu  
RVO, t.j. zluRVO, t.j. zluččovanie RVO za ovanie RVO za úúččelom  dosiahnutia vyelom  dosiahnutia vyššššej spotreby na odbernom mieste        ej spotreby na odbernom mieste        
( optimaliz( optimalizáácia pocia poččtu odberných miest )tu odberných miest ) aa tým dosiahnutia nitým dosiahnutia nižžššej ceny za kWh. Revej ceny za kWh. Revííziu ziu 
vvššetkých odberných miest ,znetkých odberných miest ,zníížženie absolenie absolúútnej spotreby el. energie vo verejnom osvetlentnej spotreby el. energie vo verejnom osvetleníí
za sza súúččasnasnéého dodrho dodržžania dohodnutých parametrov osvetania dohodnutých parametrov osvetľľovacej sovacej súústavy astavy a výpovýpoččet et 
aktuaktuáálneho polneho požžadovanadovanéého prho prííkonu pre kakonu pre kažžddéé odbernodbernéé miestomiesto aa nnááslednslednúú výmenu  výmenu  
hlavných istihlavných ističčovov, ktor, ktoréé svojimi hodnotami niekosvojimi hodnotami niekoľľkonkonáásobne prekrasobne prekraččovali  poovali  požžadovaný adovaný 
prprííkon na odbernkon na odbernéé miesto amiesto a tým nepriamo zvytým nepriamo zvyššovali  pauovali  paušášálnu zlolnu zložžku ceny.ku ceny.



Porovnanie zloženia ceny el. energie pre VO za rok 2004 - 2006
predpoklad na rok 2007
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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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AkAkéé ssúú výhvýhľľady  pre najbliady  pre najbližžššie roky...ie roky...

VysokVysokáá –– aažž strategickstrategickáá zzáávislosvislosťť celej Ecelej EÚÚ na dovoze vna dovoze vššetkých druhov energietkých druhov energiíí

VVššeobecný nedostatok výrobcov el. energie veobecný nedostatok výrobcov el. energie v EEÚÚ, ale aj neust, ale aj neustáále rastle rastúúci dopyt po el. energii  spôsobený ci dopyt po el. energii  spôsobený 
ekonomickým rastom , relatekonomickým rastom , relatíívne dlhý cyklus na výstavbu nových elektrvne dlhý cyklus na výstavbu nových elektráárni rni 

Odstavenie bloku V1 Jaslovských BohunOdstavenie bloku V1 Jaslovských Bohunííc c –– výpadkom tohto zdroja el. energie sa SR  fakticky  stala výpadkom tohto zdroja el. energie sa SR  fakticky  stala 
dovozcom el. energiedovozcom el. energie

VyVyššššie uvedenie uvedenéé fakty naznafakty naznaččujujúú vv odborných kruhoch , odborných kruhoch , žže SR  môe SR  môžže mae maťť vv roku  2010 oroku  2010 oččakakáávaný výpadok vaný výpadok 
na na úúrovni arovni ažž cca 8.000 GWhcca 8.000 GWh

ZZ uvedenuvedenéého dôvodu nie je predpoklad , aby cena el. energie vho dôvodu nie je predpoklad , aby cena el. energie v najblinajbližžšíších rokoch klesala ach rokoch klesala a to ani to ani 
vv segmente  pre verejnsegmente  pre verejnéé osvetlenieosvetlenie

NedostoNedostoččnnáá liberalizliberalizáácia na trhu scia na trhu s el. energiou el. energiou –– tým , tým , žže sa neliberalizovalo trhove sa neliberalizovalo trhovéé prostredie pre prostredie pre 
domdomáácnosti , docnosti , doššlo klo k deformdeformááciciíí trhovtrhovéého prostredia a  do znaho prostredia a  do značčnej miery sa ponej miery sa pošškodzujkodzujúú vvššetci ostatnetci ostatníí
odberatelia odberatelia 

Do 30.06.2007 ma MH SR predloDo 30.06.2007 ma MH SR predložžiiťť NNáárodný akrodný akččný plný pláán energetickej efektn energetickej efektíívnostivnosti

Od 01.07.2007 vstupuje do Od 01.07.2007 vstupuje do žživota UNDBUNDLING  ivota UNDBUNDLING  ččo vo v normnormáálnej relnej rečči znameni znamenáá definitdefinitíívne rozdelenie vne rozdelenie 
neregulovanej neregulovanej ččinnosti innosti -- doddodáávky elektriny ( obchod svky elektriny ( obchod s elektrinou ) aelektrinou ) a regulovanej regulovanej ččinnosti ( distribinnosti ( distribúúcie  cie  
elektriny )elektriny )



SkSkúúsenosti a odporsenosti a odporúúččania  pre tých , ktorania  pre tých , ktoríí sa na cestu  z sa na cestu  z efektefektíívneniavnenia
verejnverejnéého osvetlenia vydho osvetlenia vydáávajvajúú

Je veJe veľľmi dôlemi dôležžititéé poznapoznaťť východiskový stav vo verejnom osvetlenvýchodiskový stav vo verejnom osvetleníí –– najlepnajlepššie maie maťť spracovaný technický spracovaný technický 
pasport ,pasport , energetický audit aenergetický audit a dobrý svetelno technický projekt ktorý bude vychdobrý svetelno technický projekt ktorý bude vycháádzadzaťť zz platných technických platných technických 
noriem noriem 
Je moJe možžnnéé realizovarealizovaťť proces zniproces znižžovania energetickej novania energetickej náároroččnosti  aj po nosti  aj po ččastiach aastiach a to aj zto aj z prevpreváádzkových dzkových 
prostriedkov postupnou obnovou  svetelnprostriedkov postupnou obnovou  svetelnéého parkuho parku
Nie je moNie je možžnnéé sa vsa vššak  spoliehaak  spoliehaťť na  zna  záázrak  vzrak  v tej tej podobe , podobe , žže e celkovcelkovéé nnááklady  na rekonklady  na rekonšštrukciu trukciu 
verejnverejnéého osvetlenia  sa budho osvetlenia  sa budúú splspláácacaťť zz úúspory , ktorspory , ktoráá vznikne na spotrebe  el. energie vznikne na spotrebe  el. energie aa to to 
zz týchto dôvodov:týchto dôvodov:
-- rekonrekonšštrukciou satrukciou sa vo vvo vääččššine prine príípadov padov dosiahne  vydosiahne  vyššššia % svietivosia % svietivosťť , ako pred rekon, ako pred rekonšštrukciou trukciou 
aa niekedy dokonca  vniekedy dokonca  v absolabsolúútnych tnych ččííslach aj vyslach aj vyššššia celkovia celkováá spotreba el. energie ( aspotreba el. energie ( a to vto v tých prtých príípadoch , kepadoch , keďď
pred rekonpred rekonšštrukciou bola  skutotrukciou bola  skutoččnnáá svietivossvietivosťť okolo 60 %  inokolo 60 %  inšštalovantalovanéého prho prííkonu skonu súústavy )stavy )
-- vv obdobobdobíí posledných 10 rokov posledných 10 rokov cena el. energiecena el. energie spotrebovanej vo verejnom osvetlenspotrebovanej vo verejnom osvetleníí dosiahla  dosiahla  
trojntrojnáásobnsobnúú úúroveroveňň aa je predpoklad  , je predpoklad  , žže aj ve aj v nasledujnasledujúúcich rokoch bude cich rokoch bude ďďalej ralej ráássťť. . 
-- Samotný fakt  oSamotný fakt  o zmene ceny za kWh el. energie , ale aj zmene vzmene ceny za kWh el. energie , ale aj zmene v tvorbe ceny (silovtvorbe ceny (silováá el. energia + el. energia + 
distribdistribúúcia )  hovorcia )  hovoríí oo tom , tom , žže e pri nipri nižžššej spotrebe vej spotrebe v kWh ekWh eššte nie je zarute nie je zaruččenenáá ninižžššia   platba via   platba v Sk  za Sk  za 
elektrinu. Ceny selektrinu. Ceny súú koncipovankoncipovanéé tak , tak , žže pri najnie pri najnižžššej spotrebe je jednotkovej spotrebe je jednotkováá cena el. energie cena el. energie 
najvynajvyššššiaia
-- VerejnVerejnéé osvetlenie je svojosvetlenie je svojíím spôsobom m spôsobom žživý organizmus , ktorý mivý organizmus , ktorý máá neustneustáále tendenciu rle tendenciu ráássťť, , ččo do poo do poččtu tu 
svetelných bodov asvetelných bodov a tým aj celkovej spotrebe tým aj celkovej spotrebe 
ZZ uvedených dôvodov je nutnuvedených dôvodov je nutnéé hhľľadaadaťť investiinvestiččnnéé zdroje zzdroje z ktorých bude financovanktorých bude financovanáá rekonrekonšštrukcia verejntrukcia verejnéého ho 
osvetleniaosvetlenia
Je dôleJe dôležžititéé vyvarovavyvarovaťť sa  sa  „„ odborných rieodborných rieššeneníí od stola od stola ““ vv podobe :podobe :
-- ššpecipeciáálnych polnych požžiadaviek na typ svietidla iadaviek na typ svietidla –– snaha obchodných firiem zadefinovasnaha obchodných firiem zadefinovaťť „„ fiktfiktíívnu  výhodu vnu  výhodu „„

pred  zrovnatepred  zrovnateľľnými parametrami svietidiel  iných výrobcov  ( robustnosnými parametrami svietidiel  iných výrobcov  ( robustnosťť konkonšštrukcie ,IP 65 celtrukcie ,IP 65 celéého ho 
svietidla, posvietidla, požžiadavky na 36 W iadavky na 36 W žžiarivkoviarivkovéé svietidlsvietidláá , ktor, ktoréé by mali osvetby mali osvetľľovaovaťť komunikkomunikáácie  acie  a pod...) pod...) 

-- vypvypíínannaníím  m  ččasti verejnasti verejnéého osvetlenia vho osvetlenia v ururččitých  itých  úúsekoch nocisekoch noci
-- podcepodceňňovanovaníím pravidelnej m pravidelnej úúdrdržžby aby a revrevííziziíí el. zariadenel. zariadeníí, n, nááterov, terov, úúdrdržžby pby päättííc  a pod.c  a pod.
-- nnáákupom najlacnejkupom najlacnejšíších  komponentov ch  komponentov ččasto len napodobenasto len napodobeníín   skuton   skutoččných výrobkovných výrobkov



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 opatrenia. Je preto 
potrebnpotrebnéé pokrapokraččovaovaťť vo výmene svietidiel, kvo výmene svietidiel, kááblových rozvodov, stoblových rozvodov, stožžiarov ako aj rozviarov ako aj rozváádzadzaččov ov 
verejnverejnéého osvetlenia po dobe ho osvetlenia po dobe žživotnosti vivotnosti v zmysle spracovanzmysle spracovanéého projektu zniho projektu znižžovania energetickej ovania energetickej 
nnáároroččnosti verejnnosti verejnéého osvetlenia vho osvetlenia v meste Premeste Preššov aov a na zna zááklade vykonaných revklade vykonaných revíízii. Vzii. V roku 2006 bola roku 2006 bola 
priemernpriemernáá svietivossvietivosťť 97,52 % svietivosti celej s97,52 % svietivosti celej súústavy. Od roku 2000 dostavy. Od roku 2000 doššlo klo k výraznej obnove výraznej obnove 
svietidiel oproti predchsvietidiel oproti predcháádzajdzajúúcim rokom. cim rokom. 

VV nasledujnasledujúúcich rokoch prevcich rokoch preváádzkovatedzkovateľľ plpláánuje pokranuje pokraččovaovaťť vv realizrealizáácii projektu cii projektu 
zniznižžovania energetickej novania energetickej náároroččnosti verejnnosti verejnéého osvetlenia vho osvetlenia v meste Premeste Preššov aov a to hlavne : to hlavne : 
výmenou energeticky nvýmenou energeticky náároroččných svietidiel na hlavných komunikných svietidiel na hlavných komunikááciciáách  mesta  za svietidlch  mesta  za svietidláá ss vyvyššíšším m 
IP krytIP 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 výmena 
stostožžiarov, 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 kvýmenou kááblových rozvodov , blových rozvodov , 
dobudovandobudovaníím komunikam komunikaččných RVO  sných RVO  s ciecieľľom racionalizom racionalizáácie ncie náákladov na prevkladov na preváádzku  verejndzku  verejnéého ho 
osvetlenia osvetlenia –– zabezpezabezpeččiiťť ,aby 100 % v,aby 100 % vššetkých odberov bolo monitorovaných komunikaetkých odberov bolo monitorovaných komunikaččnými RVOnými RVO
ĎĎalalšíším so zm so záámerov prevmerov preváádzkovatedzkovateľľa je vybudovaa je vybudovaťť osvetlenie prechodov pre chodcovosvetlenie prechodov pre chodcov vv takom takom 
rozsahu , ako  to bolo realizovanrozsahu , ako  to bolo realizovanéé na dvoch prechodoch na ulici Levona dvoch prechodoch na ulici Levoččskej.  Ide oskej.  Ide o investinvestííciu , ktorciu , ktoráá
sleduje zvýsleduje zvýššenie bezpeenie bezpeččnosti  chodcov na prechodoch  pre chodcov nosti  chodcov na prechodoch  pre chodcov „„ vidievidieťť a bya byťť videnývidený ““. Tak. Takééto to 
na svetlenie prechodov pre chodcov predstavuje eurna svetlenie prechodov pre chodcov 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 tragickým kolastým tragickým kolííziziáám m 
medzi  chodcom amedzi  chodcom a autom. autom. 



SERVO SERVO –– systsystéém monitorovania a riadenia verejnm monitorovania a riadenia verejnéého osvetlenia ho osvetlenia 
prostrednprostrednííctvom diactvom diaľľkovo ovlkovo ovláádaných rozvdaných rozváádzadzaččovov

zzáákladnkladnáá maska na dispemaska na dispeččingu zobrazujingu zobrazujúúca prevca preváádzkovdzkovéé stavy RVOstavy RVO



RVO 101 RVO 101 –– ul. Sabinovskul. Sabinovskáá ovlovláádacdacíí panelpanel



RVO 101 RVO 101 –– automatickautomatickéé hlhláásenie porsenie porúúchch



FormulFormuláár hlr hláásenia porsenia porúúch cez internetch cez internet
komunikkomunikáácia s obyvatecia s obyvateľľmi aj prostrednmi aj prostrednííctvom internetuctvom internetu



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


