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1. VŠEOBECNE 

 CIEĽ A PREDMET AUDITU 

Zámerom vedenia obce Hamuliakovo je zahájiť systematickú rekonštrukciu verejného osvetlenia 

obce, pri ktorej bude dosiahnuté zníženie prevádzkových nákladov viac ako 60% a to pri podstatnom 

zvýšenie kvality verejnej služby – zabezpečovanie verejného osvetlenia vrátane jej rozšírenia na dnes 

neosvetľované komunikácia. 

 

Predmetom auditu  je zhodnotenie súčasného stavu sústavy verejného osvetlenia (ďalej len VO) obce 

Hamuliakovo a návrh obnovy sústavy VO v záujme splnenia súčasných technických noriem, 

bezpečnostných požiadaviek prevádzky, údržby a správy VO s dôrazom na zníženie prevádzkových 

nákladov v nasledujúcom období za podmienky zvýšenia kvalitatívnych svetelnotechnických  a estetických 

parametrov osvetľovacej sústavy čoho následkom bude zvýšenie kultúrno-spoločenskej úrovne verejných 

komunikácii a verejných priestranstiev obce Hamuliakovo.  

 

 

Technicko-ekonomické ukazovatele berú do úvahy skutkový stav VO k 08.2019, ktorý je 

zdokumentovaný v pasporte sústavy VO obce Hamuliakovo, ktorá je súčasťou komplexnej projektovej 

dokumentácie – časť A. V rámci pasportu VO je každému identifikovanému svetelnému bodu priradené 

jeho číslo, umiestnenie a definované všetky jeho parametre. 
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 PODKLADY AUDITU 

 Názov stavby:   Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Hamuliakovo 

 Názov objektu:    Verejné osvetlenie obce Hamuliakovo 

 Miesto stavby:    Obec Hamuliakovo 

 Starostka:   Ing. Ludmila Goldbergerová 

 Investor:    Obec Hamuliakovo, Hamuliakovo 127, 900 43 Hamuliakovo   

 Spracovateľ:   LIGHTECH, spol. s.r.o., Beňadicka 10, 851 06 Bratislava  

     Ateliér: Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava  

Súčasný správca VO:  Obec Hamuliakovo 

 

Pre spracovanie tohto auditu boli použité nasledovné podklady: 

• Obhliadka zariadenia sústavy VO 

• Konzultácie s objednávateľom 

• Prehľad spotreby elektrickej energie 

 PREDPISY A NORMY 

 Tento audit vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov : 

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 51: 

Spoločné pravidlá 

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom 

elektrickým prúdom. 

STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred 

tepelnými účinkami 

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť Kapitola 43: Ochrana 

proti nadprúdom 

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: 

Elektrické rozvody 

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: 

Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 

STN 33 2000-7-714 Elektrické inštalácie budov, Časť7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, Oddiel 

714: Inštalácie vonkajšieho osvetlenia 
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STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Určovanie vonkajších vplyvov 

STN:33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti 

STN EN 62305 Ochrana pred zásahom bleskom 

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 

STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 

TNI CEN/TR 13201-1: 2015 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 1: Výber tried osvetlenia 

STN EN 13201-2: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky 

STN EN 13201-3: 2016 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 3: Svetelnotechnický výpočet 

STN EN 13201-4: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických 

vlastností 

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Krytí – IP kód) 

STN EN 60721-3-0: 1997 Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a 

ich stupňov prísnosti, Úvod 

STN EN 60721-3-4: 1999 Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a 

stupňov ich prísnosti, Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom 

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia. 

STN 73 6110/O1 Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných 

charakteristík, definície 

Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Vyhláška č. 508/2009 z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení. 
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 ZÁKLADNÉ POJMY 

• osvetľovacia sústava - kompaktný súbor prvkov tvoriaci funkčné zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na 

úroveň osvetlenia priestoru. Zahrňuje svietidlá, podporné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače, 

ovládací systém.  

• svetelné miesto - každý stavebný prvok v osvetľovacej sústave (stožiar, osvetľovací výložník, preves) 

vybavený jedným alebo viac svietidlami.  

• svietidlo - zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení svetlo vyžarované jedným alebo viac 

svetelnými zdrojmi a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotných, všetky diely nutné pre upevnenie a 

• ochranu zdrojov a v prípade potreby pomocné obvody, vrátane prostriedkov pre ich pripojenie 

k elektrickej sieti.  

• svetelný zdroj (umelý) - je zdroj optického žiarenia, spravidla viditeľného, zhotovený k tomuto účelu.  

• rozvádzač spínacieho miesta - diaľkovo alebo miestne ovládaný rozvádzač s vlastným prívodom 

elektrickej energie a samostatným meraním spotreby el. energie.  

• osvetľovací stožiar - podpora, ktorého hlavným účelom je niesť jedno alebo viacero svietidiel  

a ktorý pozostáva z jednej alebo viacerých častí: drieku, prípadne nadstavca; prípadne výložníka. Môže 

tiež slúžiť k upevneniu prívodného alebo iného vedenia. Tiež môže byť nosičom reklamného a 

informačného zariadenia, zariadenia navádzacieho systému alebo dopravného značenia. Osvetľovacie 

stožiare môžu byť s päticou alebo bez pätice  

• menovitá výška stožiara - výška svetelného stredu svietidla nad úrovňou votknutia.  

• vrchol stožiara - najvyšší bod stožiara.  

• driek stožiara - základná nosná časť osvetľovacieho stožiara.  

• závesná výška svietidla – výška svetelného stredu svietidla nad osvetľovanou plochou.  

• úroveň votknutia - vodorovná rovina vedená miestom votknutia stožiara.  

• vyloženie - vodorovne meraná vzdialenosť svetelného stredu svietidla od osi drieku stožiara.  

• výložník - časť stožiara, ktorá nesie svietidlo v určitej vzdialenosti od osi drieku stožiara; výložník môže 

byť jednoramenný, dvojramenný alebo viacramenný a môže byť pripojený k drieku pevne alebo 

odnímateľne. Vnútorný priemer výložníka je 60 mm. Viacramenné výložníky musia byť spevnené 

výstuhou proti rozlomeniu. Výložníky musia mať rovnakú povrchovú úpravu ako stožiare. 

• konzola - výložník k upevneniu svietidla na budovu, na výškovú stavbu alebo na iný stožiar ako 

osvetľovací. Rozmery a prevedenie je rovnaké ako u predchádzajúceho. 
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• uhol vyloženia svietidla - uhol, ktorý zviera os spojky (spojovacia časť medzi koncom drieku alebo 

výložníka a svietidlom) svietidla s vodorovnou rovinou.  

• elektrické časti stožiara (elektro výzbroj) - rozvodnica pre osvetľovací stožiar a elektrické spojovacie 

vedenie medzi rozvodnicou a svietidlom.  

• pätica - samostatná časť osvetľovacieho stožiara, ktorá tvorí kryt elektrickej výzbroje.  

• preves - nosné lano medzi dvoma objektmi, na ktorých je umiestené svietidlo. 

• znížená intenzita osvetlenia - možnosť regulovať intenzitu verejného osvetlenia v ktorejkoľvek dobe 

prevádzky verejného osvetlenia, pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia.  

• jednotné ovládanie verejného osvetlenia - možnosť jednotne zapínať a vypínať z jedného miesta 

všetky technické zariadenia slúžiace k zabezpečeniu umelého osvetlenia: 

a) po samostatných ovládacích kábloch, resp. dátovou optickou sieťou. 

b) s iným diaľkovým ovládaním. 

• spätná signalizácia porúch - možnosť vyhodnocovať prevádzkový stav rozvádzačov (spínacích miest) 

verejného osvetlenia.  

• osvetľovaná plocha - plocha, na ktorej sa vykonáva zraková činnosť. V prípade cestnej komunikácie je 

osvetľovaná plocha ohraničená šírkou jazdného pásu.  

• prevádzkové hodnoty - skutočné hodnoty v ľubovoľnej dobe prevádzky za okolností v tejto dobe sa 

vyskytujúcich (ako napätie siete, prúdová záťaž, ročné obdobie, stav svetelných zdrojov a svietidiel, 

znečistenie a pod.).  

• káblový súbor - zariadenia určené k spojovaniu, odbočovaniu, ukončovaniu, kotveniu káblov alebo 

rozvetvovanie žíl. Zabraňuje vnikaniu vlhkosti do káblov a zamedzuje vytekanie káblovej hmoty. Káblové 

armatúry sú kovové a nekovové.  

• spínacie miesto - diaľkovo ovládaný vonkajší rozvádzač so samostatným meraním spotreby elektrickej 

energie.  

• rozpínacie miesto - vonkajší rozvádzač, kde sa stýkajú viac ako dva trojfázové káble verejného 

osvetlenia, určený k rozbočeniu a prípadnému odisteniu jednotlivých vetiev. 

• správca - subjekt, ktorý zaisťuje výkon vlastníckych práv k majetku alebo niektorú  so základných 

povinností týchto vlastníckych práv, teda činnosť prevádzkovú, udržiavaciu a správnu. 

• autorizovaná osoba - je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe. Autorizovanou 

osobou sú autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier vo výstavbe a autorizovaný technik vo výstavbe.  
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• autorizovaný inžinier (technik) vo výstavbe - je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo 

výstavbe pre príslušný obor (alebo viacero oborov) činnosti a je zapísaná v zozname autorizovaných 

inžinierov (technikov). 

 ÚČEL VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI 

Vzťah obcí k verejnému osvetleniu vyplýva zo zákonov, podľa ktorých obce vlastnia a udržujú 

miestne komunikácie, verejné osvetlenie, zeleň atď. Z vlastníckeho vzťahu vyplýva potreba spravovať 

majetok verejného osvetlenia, najmä pokiaľ ide o vedenie technicko-hospodárnej evidencie, zaisťovanie 

prevádzky a údržby, modernizácie, ale i nákladov pri dodržiavaní platných zákonov, predpisov a noriem. 

Verejné osvetlenie je nepriamo platená služba občanmi. Plní funkciu bezpečnosti cestnej premávky, 

prevencie proti úrazom a kriminalite. Umožňuje bezpečnejší pohyb automobilov a osôb v nočných hodinách 

a spolu s ozdobným a iluminačným osvetlením kultúrno-spoločenských a historických stavieb, zatraktívňuje 

prostredie obce pre turistov , návštevníkov i obyvateľov obce. 
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VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY KLADENÉ NA VEREJNÉ OSVETLENIE MIEST A OBCÍ MÔŽEME ROZDELIŤ NA: 

 
• SOCIÁLNE: uplatňujú sa na všetkých verejne prístupných miestach. Verejné osvetlenie musí zabezpečiť 

bezpečnú orientáciu  sa obyvateľov na komunikáciach počas cesty zo zamestnania, deti zo škôl a pod. 

V jesenných a zimných mesiacoch musí umožniť nerušenú prevádzku mestských aglomerácií, t.j. 

nákupy, prechádzku, kultúrny život a pod. 

 

• BEZPEČNOSTNÉ: požiadavky sa uplatňujú hlavne na komunikáciách slúžiacich automobilovej doprave. 

Osvetlenie komunikácií musí všetkým účastníkom cestnej premávky zabezpečiť včas a 

spoľahlivo spozorovať dopravnú prekážku na jazdnom pásme 

 

• PSYCHOLOGICKÉ: Dobré osvetlenie miestnych komunikácii a ostatných mestských plôch 

zvyšuje zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor, vytvára pocit bezpečia a celkovo pôsobí 

ukľudňujúco na ich užívateľov. V podstatnej  miere prispieva k zníženiu pouličnej kriminality, 

vandalizmu, násilníctva, krádeží a pod. 

 

• ESTETICKÉ: Osvetľovacia sústava verejného osvetlenia je neodmysliteľnou súčasťou architektúry 

mesta. Zariadenie verejného osvetlenia nie je vnímané len v nočných hodinách obyvateľmi a turistami 

mesta, ale predovšetkým aj v denných hodinách. Najmä počas dňa verejné osvetlenie tvorí vizuálnu 

architektonickú súčasť ulíc a námestí mesta a priľahlých obcí 

 

V súčasnosti platí pre navrhovanie, údržbu, prevádzku  a kontrolu verejného osvetlenia súbor noriem STN 

EN 13 201, ktoré v celom rozsahu nahrádzajú normu STN 36 0400 a STN 36 0410.  

 

V súčasnosti platí pre navrhovanie, údržbu, prevádzku  a kontrolu verejného osvetlenia súbor noriem TNI 

CEN/TR 13 201-1 (platná od 1.4.2015) a STN EN 13 201 2-4  platných od 1.1.2005, ktoré v celom rozsahu 

nahrádzajú normu STN 36 0400 a STN 36 0410.  

Skupinu STN EN venovaná problematike VO sa skladá z nasledovných predpisov:  

 STN EN 13201: Osvetlenie pozemných komunikácií: 

 TNI CEN/TR 13201-1: Voľba tried osvetlenia  

 STN EN 13201-2: Svetelnotechnické požiadavky  

 STN EN 13201-3: Svetelnotechnický výpočet 

 STN EN 13201-4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností 

 STN EN 13201-5: Požiadavky na energetickú efektívnosť 
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Technické normy sú podľa dnes platných zákonov nezáväzné, avšak to neznamená, že sú neplatné a že pri 

návrhu a prevádzke súboru technických zariadení nie je nutné rešpektovať predpísané požiadavky. Verejné 

osvetlenie patrí medzi vyhradené elektrické zariadenia, tie ktoré slúžia na výrobu, premenu, rozvod a odber 

elektrickej energie. Pre jeho inštaláciu a prevádzku teda platia ako technický štandard práve STN.  

Pri návrhu osvetľovacích sústav je kladený vysoký dôraz na plošnú rovnomernosť a na rozoznateľnosť 

kritických detailov na pozadí komunikácie, oslnenie účastníkov cestnej premávky a jas vozovky. Čim viac sú 

dodržané podmienky tejto normy v praxi tým viac sa zvyšuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 

Požiadavky pre osvetlenie cestných komunikácií sú v STN EN 13 201 špecifikované rozsiahlym spôsobom, 

pričom sú komunikácie delené do rôznych tried podľa spôsobu ich využitia, urbanistického riešenia a hustoty 

premávky.  

Prísnejšie požiadavky sa týkajú aj počtu a hustote kontrolných bodov na uvažovanej vzorke meraného 

alebo výpočtového povrchu vozovky. V porovnaní s normou STN 36 0400, kde sa za postačujúce považovala sieť 

kontrolných bodov 5 m v pozdĺžnom smere, CIE 140 nedovoľuje rozstupy prekračujúce 3 m. Ďalej, CIE 140 

definuje polohu pozorovateľa, počet svietidiel zahrnutých do výpočtu, stupeň (mieru) osvetlenia okolia atď. 

podobne ako v uvedenej STN. CIE 140 uvádza nový vzťah pre výpočet oslnenia so zohľadnením veku 

pozorovateľa. Nie je však úplne jasné, ako sa vek vodiča bude uplatňovať v praxi. 

V európskych normách sa rozlišujú štyri kategórie vonkajších verejných priestranstiev: 

- M: vodiči motorových vozidiel 

- S: vodiči pomalých (slow) vozidiel do 40 (v niektorých krajinách do 50) km/h 

- C: cyklisti, vodiči bicyklov a mopedov do 50 km/h 

- P: peší chodci, postihnutí 

Požiadavky na osvetlenie závisia od geometrického usporiadania osvetľovanej plochy a od spôsobu jej 

využitia, ako aj na priestorových charakteristikách: 

1. Geometrické usporiadania: výskyt  konfliktných oblastí, výskyt  prostriedkov  spomalenia, 

dopravy, smerové rozdelenie jazdných pruhov, typ križovatky, hustota križovatiek, dopravné 

využitie priľahlých oblastí 

2. Užívatelia dopravného priestoru: hlavný typ užívateľa, ostatní povolení užívatelia, nepovolení 

užívatelia, typická rýchlosť hlavného užívateľa 

3. Využitie priestoru: hustota premávky, zložitosť orientácie, výskyt parkujúcich vozidiel, potreba 

rozoznania tváre a farby vozidiel 

4. Vplyv prostredia: prevažujúci typ počasia, úroveň jasu pozadia, kompozícia a komplikovanosť 

zrakového poľa 
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Vzhľadom na rozsiahlosť normatívnych požiadaviek z hľadiska oslnenia, jasu vozovky a zatriedenia 

komunikácií nebudeme ďalej normatívne požiadavky ďalej rozoberať, skôr prikročíme priamo k návrhu 

osvetľovacích telies a príkonom svetelných zdrojov, ktoré z normatívnych požiadaviek vychádzajú. 

 
Podstatným ukazovateľom kvalitnej osvetľovacej sústavy je rovnomernosť osvetlenia, čiže pomer 

minimálnej hodnoty osvetlenia na komunikácií k priemernej 

hodnote osvetlenia komunikácie v celom meranom pásme. Čím 

je rovnomernejšie osvetlená vozovka a okolitý priestor, tým 

ľahšie sa ľudské oko účastníkov dopravy adaptuje na osvetlené 

objekty a rýchlejšie rozozná náhle zmeny v doprave. Pretože oči 

nie sú unavované náhlymi zmenami jasu svietidiel, okolitých 

objektov a vozovky. Spoločne s rovnomernosťou osvetlenia má 

vážny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky aj všeobecná 

hodnota intenzity osvetlenia. Štúdie v Nemecku dokázali, že 

zvýšením priemerného jasu vozovky o 1 cd/m2, čo je v prepočte 

približne 11 lx sa zníži nehodovosť o 30%! 

Obrázok 1 Rovnomernosť osvetlenia 

 
 

 

Graf 1 Záznam nehodovosti v nočných hodinách v závislosti od jasu vozovky 

 

Z pohľadu následkov po dopravných nehodách zohráva verejné osvetlenie veľmi dôležitú prevenčnú 

funkciu a je dokázané, že priamo obmedzuje najvážnejšie smrteľné zranenia a dôsledky. V rámci porovnaní 

približne 75% vozidiel sa pohybuje po komunikáciách cez deň. Po zotmení je účastníkom cestnej premávky 

len 25% vozidiel. Približne úmerná je aj nehodovosť k hustote premávky počas dňa a noci. Ale počas noci, 

čiže len pri 25% hustote cestnej premávky sa stane až 44% všetkých vážnych a smrteľných dopravných nehôd 

z celkového počtu nehôd.   
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Graf 2 Podiel množstva dopravy počas dňa a noci 

 

 

 

 

 

 
 
 

Graf 3 Podiel počtu nehôd počas dňa a noci 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 Podiel smrteľných následkov nehôd počas dňa a počas noci 

 

Návrhy osvetľovacích sústavy musia okrem technických parametrov spĺňať taktiež požiadavky estetické, 

ktoré musia vychádzať zo znalosti daného prostredia a musia byť v súlade s požiadavkami urbanistiky, 

dopravných a stavebných návrhov a projektov, prípadne s úpravou verejnej zelene.  

V tejto oblasti dochádza k chybám pri návrhu osvetľovacej sústavy. Výber nevhodných svietidiel a zdrojov 

musí byť s ohľadom na architektonické požiadavky. 

 
  

56%

44%

Cez deň V noci

75%

25%

Cez deň V noci

75%

25%

Cez deň V noci
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2. ROZSAH AUDITOVANEJ SÚSTAVY VO 

 ÚVOD 

V rámci analýzy boli pre jednotnosť popisu miesta pomenované jednotlivé časti mesta podľa nižšie 

uvedenej mapky: 

 
 



 LIGHTECH s.r.o. 
Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava 

www.lightech.sk 
 

Zákazka č.: 

19-161 
Dokumentácia:  
VEREJNÉ OSVETLENIE V OBCI HAMULIAKOVO 

1 2 3 4 5 Strana:  

14 

Strán: 

45      

 

 BILANCIA ODBERU EL. ENERGIE 

Zaradenie EZ podľa miery ohrozenia:      skupina B  
 
 
Celková bilancia odberu el. energie osvetľovacej sústavy je nasledovná: 

 

Inštalovaný príkon = prepočítaný (PREVÁDZKOVÝ):  

Stará osvetľovacia sústava pri 100% funkčnosti:     26,33   kW  

Predpokladaná doba prevádzky:       3 900  hod/rok 

Celková cena elektrickej energie pre rok 2018    0,14  EUR/kWh  

 

Meranie el. energie: vo všetkých napájacich bodoch – rozvádzačoch verejného osvetlenia je inštalované 

meranie elektrickej energie podľa tarify pre verejné osvetlenie v celkovej vrátane všetkých poplatkov  

0,1360 EUR/kWh s DPH 20% a fixný mesačný poplatok 0,2642 EUR/A/fáza s DPH. 

 

 MATERIÁLNE DISPOZÍCIE  

Sústavu VO mesta tvorí:  

• Počet odberných miest a hlavných RVO     6   ks 

• Celková dĺžka lanového vedenia     6,2   km 

• Celková dĺžka káblového vedenia uloženého v zemi   8,1   km 

• Počet konzolových betónových a drevených stožiarov   155   ks 

• Počet oceľových a hliníkových stožiarov    268   ks 

• Počet inštalovaných starých svietidiel     354   ks  
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3. TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

 ZÁKLADNÉ PRVKY OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY 

• SVIETIDLÁ (cestné a parkové – pre výbojky, žiarivky alebo žiarovky) 

• SVETELNÉ ZDROJE (vysokotlakové sodíkové, ortuťové, halogenidové výbojky, žiarovky, kompaktné 

a lineárne žiarivky) 

• STOŽIARE (oceľové –päticové, bezpäticové, betónové a drevené) 

• VÝLOŽNÍKY (s 1 a viacerými ramenami, ramienka, konzoly) 

• NAPÁJACIA SÚSTAVA (pozostávajúca z elektrické rozvodu  verejného osvetlenia od pripojenia na 

verejnú rozvodnú sieť v napájacom mieste). 

• OVLÁDACÍ SYSTÉM, slúžiaci k spínaniu a vypínaniu sústavy verejného osvetlenia, k jeho stmievaniu 

(regulácii), riadeniu a ku kontrole jej činnosti a spotreby a poruchových stavov.  
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 ÚDRŽBA SÚSTAV VEREJNÉHO OSVETLENIA 

Údržba sústav verejného osvetlenia znamená preventívnu údržbu, nahradzovanie opotrebovaných 

a vadných častí osvetľovacej sústavy. Údržba je jedným so základných predpokladov udržania optimálnych 

parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti a stabilnej osvetlenosti. Dôležitou činnosťou údržby je 

zabezpečiť bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie 

revíznych správ. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické nedostatky zvereného 

zariadenia s cieľom o ich odstránenie.  

Údržba sústav verejného osvetlenia realizuje preventívne údržbové práce podľa platných STN-EN 

a kontrolnú činnosť na: 

• VZDUŠNOM LANOVOM A ZEMNOM KÁBLOVOM VEDENÍ VO 
• OVLÁDACÍCH ZARIADENIACH 
• STOŽIAROCH 
• PREVESOCH 
• SVIETIDLÁCH 
• ROZVÁDZAČOCH 
• KONZERVÁCIA NOSNÝCH ČASTÍ A PRÍSTROJ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM 
• PREVÁDZKOVANIE ZARIADANIA PODĽA ROŽNÝCH HARMONOGRAMOCH A VEDENIE ZÁZNAMOV O STAVE 

PREVÁDZKOVANÉHO ZARIDANIA 
• OPRAVY PORÚCH SVIETIDIEL  
• ODSTRAŇOVANIE KÁBLOVÝCH PORÚCH  
• VÝMENA VADNÝCH VÝBOJOK A INÝCH VADNÝCH ČASTÍ ZARIADENIA. 
• ZABEZPEČENIE LIKVIDÁCIE VADNÝCH VÝBOJOK A ŽIARIVIEK PODĽA PREDPISOV O NAKLADANÍ S NEBEZPEČNÝM 

ODPADOM. 
 

3.2.1 Kontrolná činnosť  

Kontrolná vyplýva z povinnej starostlivosti a údržby o elektrické zariadenie vrátane odborných 

protokolovaných skúšok podľa STN 33 1500 a ďalších noriem súvisiacich s verejným osvetlením. 

3.2.2 Preventívna údržba  

Preventívna údržba je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky verejného osvetlenia. Plánované údržbové 

práce ako hromadný výmena svetelných zdrojov, výmena kompenzačných kondenzátorov po efektívnej 

životnosti a náter stožiarov alebo zatesnenie pätíc sú činnosťami, ktoré zvyšujú životnosť a funkčnosť systému 

a tým zabraňujú vážnym poruchám a nepredpokladaným finančným investíciám. 
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3.2.3  Bežná údržba a odstraňovanie závad 

• Operatívna výmena vadných svetelných zdrojov  

• Operatívna výmena vadných častí svietidiel  alebo poškodených svietidiel. 

• Skupinová výmena a rekonštrukcia starých svetelných miest 

• Čistenie svietidiel a rekonštrukcia tesnení a čistenie elektrických spojov svorkovníc. 

• Odstraňovanie porúch spôsobených vandalizmom, poveternostnými vplyvmi alebo dopranými 

nehodami. 

• Servisná a obchodná činnosť 

• Rozširovanie a doplňovanie údržby o nové časti sústavy 

• Spolupráca s externými dodávateľmi na investičnej výstavbe  

3.2.4 Činnosti správy a dispečingu 

• Zabezpečenie nahlasovania porúch občanmi 

• Riadenie odstraňovania nahlásených porúch a sťažností 

• Obsluha pre spínanie a vypínanie sústavy, riešenie núdzových a vážnych havarijných stavov.  

• Činnosti evidencie zariadení sústavy VO, prevádzkových stavov, vyhodnocovanie efektívnosti  

prevádzky a záznam a sumarizácie vykonaných prác. 

• Aktualizácia mapových dokumentácii – pasportu sústavy  

 

Plán údržby sústavy verejného osvetlenia 

 Typ osvetľovacej sústavy LED svietidlá 

Výmena svetelných zdrojov Bez výmeny počas životnosti svietidla 

Čistenie svetelnočinných častí Každé 2 roky 

Náter stožiarov 5 rokov 

Revízie V zmysle STN každé 3 roky 
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 POPIS STAREJ SÚSTAVY VO OBCE HAMULIAKOVO 

Pri optimalizačných zámeroch bolo nevyhnutné najprv analyzovať súčasný stav celého súboru 

zariadení verejného osvetlenia. Posudzovali sme stav kvality osvetľovacej sústavy z hľadiska súladu 

s požiadavkami kmeňovej normy STN EN 13 201 „Osvetlenie pozemných komunikácií“. Dôležitým faktorom, 

ktorý priamo súvisí s nákladmi na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, je stupeň modernizácie 

osvetľovacích sústav. Tým sa rozumie podiel moderných, účinných svetelných zdrojov a svietidiel 

v osvetľovacej sústave. V osvetľovacej sústave obce Hamuliakovo sú použité svietidlá, ktorých 

technologická úroveň je dnes už prekonaná a je možné ich nahradiť efektívnejšími pri zvýšení kvality 

osvetlenia v súlade s platnými normami.  

V rámci analýzy sústavy VO sme zistili prevádzku nasledovných typov svietidiel: 

 

   

1B 1D 1G 

typ: 444 17 03, 
2xRVL-X 250W 

typ: 444 23 02-3, 444 28 01 
SHC150W 

typ: 444 19 70-71 
RVL-X 125W, SHC 70W 

   

1M 1P 1R 

typ: 23125,  
RVL-X 125W 

typ: Malaga SGS 101  
SON-E 70W 

typ: Malaga SGS 102  
SON-E 150W 

  
 

1T 1X LED1 
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typ: Attaché,  
PLL 36W 

typ: nezn. 
CMH 70W 

typ: Modus STL,  
LED 30W 

   

LED2 LED3 LED4 

typ: nezn.  
LED 30W 

typ: Cedric LED, 
 LED 30W 

typ: nezn.  
LED 30W 

   

LED5 X2 X3 

typ: nezn.  
LED 30W 

typ: nezn.  
SON-E 70W 

typ: forstreet 
SON-E 70W 

 
 

 

X4 X5 2C 

typ: nezn. 
SHC70W 

typ: nezn. 
SHC70W 

typ: 444 10 70, 
SHC 70W 

 
 

 

2K SR-50  

typ: DECOVISION GPP 091 PE,  
SON-E70W/I 

Typ: Osram Siteco SR50 
SON-E 70W  
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3.3.1 Svietidlá  

Najvýznamnejšiu časť osvetľovacej sústavy obce Hamuliakovo tvoria guľové svietidlá s čírym 

krytom. Nevýhodou týchto svietidiel je neefektívne smerovanie svetelného toku všetkými smermi 

v porovnaní s modernými a efektívnejšími svietidlami, ktoré svetelný tok smerujú výhradne na osvetľovanú 

komunikáciu. Sprievodným nežiaducim javom je vzhľadom na vyžarovanie do horného polpriestoru 

zhoršenie vizuálnych podmienok pri pozorovaní nočnej oblohy. Ďalším nezanedbateľným negatívnym 

javom je presvetľovanie okien rodinných domov. Polykarbonátové kryty týchto svietidiel sú v mnohých 

prípadoch znečistené, čím sa znižuje efektivita týchto svietidiel Tieto svietidlá sú vo všeobecnosti  na sklonku 

svojej efektivnej životnosti. Svetelnočinné kryty vplyvom UV žiarenia menia svoju štrukturu a ich 

priehľadnosť zasadne klesá čim dochadza k záchytu infračerveného žiarenia na ploche telesa plexiskla 

a svietidlo sa prehrieva.  Telesá svietidiel su zdegradované.  

 

Obr. Degradácia optických krytov svietidiel 

V porovnaní s dnešnými technologiami svetelných zdrojov a svietidiel možno skonštatovať 

prevadzku týchto svietidiel za nehospodárnu. Dochádza k situácií, keď pri maximálnej funkčnosti celej 

osvetľovacej  sústavy a pri súčasnej prevádzke svietidiel sú nedostatočne osvetlené takmer všetky ulice, a to 

napriek zahusťovaniu sústavy VO LED svietidlami. Nevýhodou dopĺňaných LED svietidiel je farba svetla 

(studená biela), ktorá nekorešponduje s farbou svetla ostatných svietidiel, čím sa znižuje vizuálny komfort. 

Toto sú hlavné problémy, ktoré v súčasnosti nie je možné dlhodobo zvládnuť pri prevádzkovaní  zastaraného 
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technického vybavenia sústavy tak, aby sa zabezpečila požadovaná funkčnosť a a splnenie požiadaviek 

kladených normou s cieľom bezpečnosti cestnej premávky v obci. 

 

Obr. Zahusťovanie sústavy VO LED svietidlami 
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Celková efektivita, teda účinnosť svetelného miesta ako celku je podmienená aj správnym alebo 

nesprávnym natočením alebo smerovaním optických systémov svietidiel. Aj v tejto oblasti boli zistené v obci 

Hamuliakovo nedostatky, pretože veľké množstvo svietidiel je nesprávne smerované a nesprávne upevnené 

vzhľadom na individuality optického systému.   

 

Obr. Nevhodný náklon svietidla voči horizontálnej osi 

 

3.3.2 Nadzemný kablový rozvod  

Problémom, ktorý vzniká na lanových vedenia bez pravidelnej údržby, je vysoká poruchovosť 

vodivých spojov. Vedenie verejného osvetlenia je rozvetvované a fixované na konzolových izolátoroch 

pomocou vodivých spojov, ktoré zabezpečujú svorky  lanového vedenia. Tieto svorky sa používajú aj na 

pripojenie každého svietidla na vedenie fázového a nulového vodiča. Každá táto svorka má životnosť 10 až 

15 rokov, pretože vplyvom poveternostných podmienok a tepelných rozťažností sa vodivý spoj 

znehodnocuje skorodovaním a uvoľnením, čím sa v konečnom dôsledku znižuje vodivosť spoja a zvyšuje 

prechodový odpor. Preto je možné konštatovať, že každá takáto svorka na vedení má už po svojej životnosti 

a je potrebné čo najskôr realizovať dôkladnú údržbu alebo výmenu. 
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Samostatým problemom je častý stret neizolovaného lanového vedenia s nn rozvodom distribučnej 

sustavy a tým časté prepätia a výpadky jednej alebo druhej  rozvodnej sustavy. V čase veterného počasia 

a búrok dochádza k poruchám na sústave VO, ktorých identifikácia a odstranenie je časovo a finančne 

náročné.  

Možným riešením tohto problému je inštalácia rozperiek medzi jednotlivými vodičmi sústavy, 

prípadne výmena neizolovaného vzdušného vedenia za izolované, ktorá je však finančne náročná.  

3.3.3 Káblový rozvod uložený v zemi 

Káblový rozvod uložený v zemi dosahuje dĺžku viac ako 8 km. Je realizovaný v časti obce Stredný hon, ale 

aj v pôvodnej časti obce na uliciach Dunajská a Kaštieľska. Všetky novo budované lokality sú tiež napájané 

káblovým rozvodom budovaným v zemi a postupe odovzdávané Obci. Novo vybudované sústavy sú 

napájané kablom s medeným jadrom CYKY-J 4x6 alebo 4x10 mm2, resp. s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x16 

alebo 4x25 mm2.  
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3.3.4 Stožiare 

Prevažné zastúpenie v obci majú oceľové stožiare v celkovom počte 268ks, čo predstavuje približne 

63% všetkých podperných bodov. Najväčšie množstvo stožiarov je výšky 4m, pričom výšky stožiarov sa hýbu 

od 1m po 6m. V prevažnej miere sú stožiare vyhotovené ako žiarovo zinkované, čo zvyšuje ich životnosť. 

Kondícia stožiarov je dobrá, ako problematická sa javí najmä montážna výška svietidiel vzhľadom na 

geometriu osvetľovacej sústavy a komunikácie. V tomto prípade je potrebné vykonať opatrenia pre 

navýšenie montážnej výšky svietidiel s cieľom zlepšenia rovnomernosti osvetlenia, ktorá sa pri týchto 

sústavách aj napriek použitiu svietidiel bez usmernenia svetelného toku (všesmerové vyžarovanie) ukazuje 

na základe vykonaných svetelno-technických meraní ako nedostatočná. 

 

Obr. Osvetľovacia sústava tvorená oceľovými stĺpmi 
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Minoritné zastúpenie v obci majú betónové stožiare nn rozvodnej siete v celkovom počte 143ks, 

čo predstavuje približne 33% všetkých podperných bodov. Stožiare sú vyhotovené ako betónové výšky 8 až 

10 m s konzolami nn  rozvodnej siete pričom bol priložený aj AlFe 16-25mm2 pre VO.  

 

Obr. Osvetľovacia sústava tvorená betónovými stĺpmi 

 

Zvyšné stožiare v obci (12ks) sú drevené stožiare. Ich podiel v rámci osvetľovacej sústavy je však 

minimálny a ide skôr o odľahlé oblasti obce (napr. záhradkárska oblasť). 

 

Obr. Osvetľovacia sústava tvorená drevenými stĺpmi 
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3.3.5 Rozvádzače verejného osvetlenia 

Sústavu verejného osvetlenia napájajú 6ks rozvádzačov verejného osvetlenia /RVO/ pripojených na 

distribučnú sieť NN. Dimenzie hlavných ističov sú vo všeobecnosti nastavené správne a vytvára sa tu len 

relatívne malý priestor na úspory, ktorý je možné maximalizovať pri rekonštrukcii verejného osvetlenia 

využitím LED technológie avšak pri obmedzení tzv. nábehového prúdu svietidiel  
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4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY RIEŠENIA OBNOVY VO 

 NÁVRH OBNOVY SÚSTAVY VO 

V rámci návrhu obnovy VO sú zrealizované také kroky, ktoré zaručojú vysokú efektivitu pri každom 

riešení s dôrazom na najrýchlejšiu návratnosť investícií.  

Efektívna náprava súčasného nevyhovujúceho technického stavu je uskutočniteľná len za 

podmienok vyšších globálnych investícií a správnych koncepčných krokoch. Hlavnými prioritami je 

dosiahnutie takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej technický stav bude plne zodpovedať všetkým 

prevádzkovým normám a požiadavkám. 

Túto situáciu je možné vytvoriť modernizáciou a rekonštrukciou technických zariadení, ktoré budú 

spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť musí byť 

minimalizovaná v čo najširšom možnom rozsahu s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-5 

s náväznosťou na  STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov dlhodobej finančnej návratnosti. 

Zároveň sme sa snažili postaviť kvalitatívne parametre osvetlenia komunikácií obce na čo najvyššiu úroveň 

na rozdiel od dnes často realizovaných auditov obnovy sústav VO, kde sa tento najpodstatnejší parameter 

výrazne zanedbáva.  

Rekonštrukcia a modernizácia sústavy VO obce by nemala byť v časovom rozsahu dlhšia ako 4 roky. 

Len za tejto podmienky je možné dosiahnuť správnu a maximálnu efektivitu vynaložených finančných 

prostriedkov. 
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NÁVRH OBNOVY SÚSTAVY VO  OBCE HAMULIAKOVO JE ROZDELENÝ DO TROCH ZÁKLADNÝCH 

SKUPÍN:  

A)  MODERNIZÁCIA – modernizácia predstavuje v zrýchlenom projektovom a administratívnom 

konaní výmenu: 

1. svietidiel 
2. výmenu a opravu elektrovýzbroje stožiarov 
3. odstránenie káblových porúch  
4. doplnenie riadiacich jednotiek do rozvádzačov verejného osvetlenia 

 

B)  REKONŠTRUKCIA – rekonštrukcia predovšetkým predstavuje projektovo navrhnutú kompletnú 

výmenu starých zariadení (stožiarov, káblového vedenia, rozvádzačov) s pôvodným umiestnením 

osvetľovacích bodov – stožiarov výložníkov a svietidiel.  

Pojem rekonštrukcia zahŕňa kompletnú výmenu alebo novú inštaláciu všetkých nasledovných prvkov 

osvetľovacej sústavy: 

1. primárnych vedení  
2. sekundárnych vedení uložených v zemi alebo lanových vedení, 
3. rozvádzačov  
4. výmena stožiarov 
5. výložníkov 
6. nosných konzol 
7. svietidiel 
8. riadenia sústavy  
9. generálna oprava RVO, výmena technicky a bezpečnostne nezodpovedajúcich RVO  

 

C)  NOVÁ VÝSTAVBA – predstavuje nové vybudovanie svetelných miest kde doposiaľ nebola sústava 

VO. Neznamená to pridávanie nových svietidiel alebo stožiarov do existujúcej vetvy alebo medzi 

existujúce svetelné body vo vetve vedenia VO.  

 

Podľa požiadavky investora v rámci  obnovy VO vykonať výmenu tých zariadení, ktorých technický 

stav predovšetkým nevyhovuje technickým, energetickým a bezpečnostným požiadavkám.  

Nedostatky v správe a údržbe VO musia byť odstránené a to najmä odborným prístupom 

preškolením zamestnancov zodpovedných za správu VO a efektívnym plánovaním predpokladaných prác. 

Toto sú základné predpoklady, ktoré treba splniť na dosiahnutie potrebných výsledkov za 

podmienok súčasných ekonomických parametrov s dôrazom na efektivitu a kvalitu osvetlenia a tým aj 

zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti občanov a ich majetku.  
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 NÁVRH OBNOVY SÚSTAVY VO V BODOCH 

• STABILIZÁCIA FUNKČNOSTI VEREJNÉHO OSVETLENIA VÝMENOU SVIETIDIEL 

• UVEDENIE SUSTAVY VO POD NAPATIE V CELOM ROZSAHU OBCE 24 HOD/DENNE 

• ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SÚSTAVY A NÁKLADOV ÚDRŽBY. 

• ZVÝŠENIE ESTETICKÉHO VZHĽADU SÚSTAVY VO. 

• VYTVORENIE EFEKTÍVNEJ ODBORNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY. 

• KOMPLEXMÁ VÝMENA RVO VRATANE INŠTALACIE SYSTÉMU RIADENIA A MONITORINGU 

• VYTVORENIE AUTOMATICKEJ SPRÁVY, KONTROLY A PLÁNOVANIA V REÁLNOM ČASE S VYUŽITÍM GSM 

ALEBO RÁDIOVEJ KOMUNIKÁCIE 

• POSTUPNÁ REKONŠTRUKCIA ROZVODOV A STOŽIAROV VEREJNÉHO OSVETLENIA PODĽA ETAPIZÁCIE  
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5. ŠPECIFIKÁCIA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA 

 ZÁKLADNÉ PODMIENKY A PREDPISY 

5.1.1 Základné podmienky 

Elektrické zariadenia novo budovaného verejného osvetlenia musí spĺňať podmienky súčasne 

platných technických noriem, najmä potom rady STN EN 33 2000-1 až STN EN 33 2000-6. 

Umiestenie prvkov zariadenia vonkajšieho osvetlenia musí vyhovovať podmienkam pre ich prevádzku a 

údržbu. Do ochranných pásiem iných inžinierskych sietí, technických zariadení alebo vyhradených 

pozemkov je možné umiestniť zariadenia vonkajšieho osvetlenia v súlade s ustanoveniami technických 

noriem, vyhlášok alebo zákonov, ktoré ochranné pásma vyhradzujú.  

5.1.2 Základné predpisy pre projektovanie a výstavbu 

Všetka činnosť prebiehajúca v rámci stavebného konania musí byť v súlade s všeobecne platnými 

právnymi predpismi, technickými predpismi, vyhláškami, normatívnymi dokumentmi a pod.  

Pre zabezpečenie bezpečnosti elektrických zariadení je dôležitý zákon č. 22/1997 Z.z., o technických 

požiadavkách na výrobky, so všetkými platnými zmenami a doplnkami.                   

5.1.3 Udržateľnosť a servis 

Svietidlá musia byť pevne skonštruované z materiálov odolných proti korózii a navrhnuté tak, aby sa 

nedeformovali pri inštalácii. Puzdrá svietidiel musia umožniť úplný prístup ku komponentom pomocou 

účelových zabudovaných, rýchlo snímateľných demontážnych prostriedkov bez zbytočného narušenia 

ostatných komponentov alebo bez odstránenia svietidla alebo susedných povrchových úprav. 

5.1.4 Životnosť a záruka  

Účinnosť a kvalita osvetlenia v priebehu jeho prevádzky je merateľná. Životnosť svietidla, resp pokles 

jeho svetelného toku je technickým parametrom navrhovaných svietidiel. Štandardom pre označovanie je 

formát „LxByCz“.  

Degradácia vyžarovaného svetelného toku LED svietidiel je vyjadrená užitočnou životnosťou svietidla 

Lx, kde vyžarovaný svetelný tok svietidla poklesne na x% pôvodného svetelného toku. Typickou hodnotou 

x je 70% na konci životnosti svietidla. 

Percento LED svietidiel, ktorých svetelný tok poklesne pod cieľový svetelný tok na konci ich užitočnej 

životnosti (hodnota Lx), je vyjadrený podielom postupného zlyhania By (percento zlyhaní, ktoré sú 

dôsledkom postupného poklesu svetelného toku). Hodnota B50 teda znamená, že 50% z počtu LED 
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rovnakého typu nedokáže vyžarovať deklarovanú hodnotu Lx na konci užitočnej životnosti svietidla. 

Štandarne uvádzaná je práve hodnota B50 (medián). 

Percento LED svietidiel, ktoré zlyhali kompletne na konci svojej životnosti sa vyjadruje hodnotou Cz. 

Napr. hodnota C3 znamená, že 3% z celkového počtu inštalovaných LED svietidiel rovnakého typu 

kompletne zlyhalo. 

 

 

5.1.5 Záručná doba  

Pre všetky ponúkané svietidlá LED a/alebo systémy dodávateľ alebo výrobca musí poskytnúť najmenej 

10-ročnú záruku za fungovanie LED a dielov riadenia. Ak sú na pracovisku k dispozícii systémy na hodinové 

počítanie prevádzkovej doby LED, na splnenie záruky sa požaduje 100 000 hodín. 

Účastník výberového konania poskytne zákazníkovi písomnú záruku pokrývajúcu osvetlenie / 

elektrotechniku, zariadenia, materiál a prácu na elektrickej inštalácii zahrnutú do prác tejto zmluvy až do 

troch rokov po kolaudácii projektu. Účastník výberového konania ručí za to, že všetky komponenty budú 

bez chýb materiálov alebo spracovania po dobu jedného roka od dátumu prevzatia zákazníkom. 

Individuálne záruky výrobcov komponentov namiesto zodpovednosti jedného zdroja, ktorým je výrobca 

zariadenia, nebudú akceptovateľné. 

Položky, ktoré zlyhajú počas záručnej doby (za predpokladu dodržania záručných podmienok 

a prevádzkového prespisu), ako sú svietidlá (s vylúčením spotrebných položiek), budú vymenené pre 

zákazníka bezplatne. Účastník výberového konania poskytne záruku a osvedčenia o záruke pred spustením 

a/alebo zapnutím zariadenia. Účastník výberového konania skontroluje prostredníctvom svojho dozoru 

správnu montáž, inštaláciu a pripojenie, ako aj riadne fungovanie pred zapnutím systému. Všetky záručné 

práce budú vykonané bez dodatočných nákladov za prácu, diely alebo dopravu. Záruka za vymenené 

zariadenia a komponenty bude rovnaká ako za originálne zariadenia a začne plynúť od dátumu inštalácie 

vymenenej položky. Náhradné diely (vrátane svietidiel a zdrojov/svietidiel LED) použité počas obdobia 

zodpovednosti za chyby budú vymenené účastníkom výberového konania bez dodatočnej platby. Všetky 

takéto vymenené zariadenia budú uvedené účastníkom výberového konania v dodatku k prevádzkovej 
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príručke vo forme zoznamu náhradných dielov. Základné navrhované princípy, ktoré by mali byť dodržané 

pri prevádzke navrhovanej sústavy, sú súčasťou tejto dokumentácie v časti Technická správa – kapitola 4.1. 

Plán údržby sústavy vonkajšieho osvetlenia. Ďalšie podrobnosti môžu byť upravené v dokumentoch hlavnej 

zmluvy projektu. 

 

5.1.6 Svetelnotechnické výpočty osvetlenia 

Každý účastník výberového konania má dodať spolu so svojou ponukou krivky svietivosti 

navrhovaných svietidiel vo formáte .uld. a spracované svetelno-technické výpočty na základe definovaných 

modelových situácii, ktoré sú súčasťou tejto dokumentácie s – Časť C - projekt. Uchádzač musí vo svetelno-

technických prepočtoch rešpektovať protokol stanovenia tried osvetlenia, ktorý je súčasťou tejto 

dokumentácie s označením C – Projektová dokumentácia, kapitola D – Svetelno-technický projekt. 

Udržiavací činiteľ (MF) musí byť vo výpočtoch nastavený na hodnotu maximálne 0.9.  

Na základe doručených podkladov bude môcť poradca pre osvetlenie posúdiť kvalitu/ekvivalenciu 

navrhovaného riešenia tak, aby boli splnené všetky požiadavky kladené na princípy osvetlenia v zmysle 

tohto auditu. 

5.1.7 Kumulované položky a funkčne celky 

Vo výkaze výmer sa nachádzajú kumulované položky, teda je dôležité naceniť dodávku (vrátane 

podružného materiálu), montáž a oživenie všetkých komponentov do funkčného stavu, ak sa k uvedenej 

položke samostatne nenaceňujú tieto položky. Dielo musí byť odovzdané namontované a funkčné, čiže 

dodávateľ musí uvažovať aj s tým, že je do položiek potrebné zahrnúť cenu kabeláže a podružný materiál. 

V položkách týkajúcich sa regulácie a riadenia osvetlenia je potrebné uvažovať s tým, že zahŕňajú celý 

systém riadenia (kabeláž, aktory do rozvádzača, vypínače inteligentnej inštalácie, atď). 

5.1.8 Obsah kumulovaných položiek a všeobecné štandardy 

Svietidlá vrátane všetkých príslušných elektrických a riadiacich systémov v rámci tejto časti majú byť 

dodané ako kompletný systém položka za položkou vrátane konštrukčných, technických a elektrických 

dielov, ako aj príslušných inštalačných prác, ktoré sú potrebné na vytvorenie spojenia k riadiacemu systému 

osvetlenia a elektrickej sieti na pracovisku, čo bude zahŕňať príručky pre inštaláciu a údržbu a konečné 

odovzdanie systému zákazníkovi.  

5.1.9 Spracovanie diela 

Celé dielo uvedené v tejto špecifikácii bude realizované a dokončené v každom ohľade odborným a  

dôkladným spôsobom. Zhotoviteľ poskytne systémy v súlade s najlepšou remeselnou praxou a 

k spokojnosti zákazníka a technika pre osvetlenie/elektrikára.  
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Získajte podrobné informácie od výrobcov všetkých materiálov, svietidiel alebo zariadení vyrobených  

podľa požiadaviek zákazníka, týkajúce sa riadneho spôsobu inštalácie a ich pripojenia. Získajte informácie 

od iných, ktoré môžu byť potrebné na uľahčenie prác a na dokončenie celého projektu osvetlenia a  

riadiacich prvkov. 

Existujúce služby a/alebo verejné siete majú byť koordinované s prácami následovne:  

a Predpokladá sa, že zhotoviteľ navštívil a skontroloval stavenisko, aby sa oboznámil s existujúcimi  

podmienkami staveniska a/alebo požiadal o príslušné výkresy verejných sietí tretie strany, ktoré 

pracujú na stavenisku v neskoršej etape tendra.  

b Koordinácia medzi dielenskými výkresmi, prácami na stavenisku a existujúcimi verejnými sieťami má 

byť vykonaná zhotoviteľom.  

c Zhotoviteľ bude úplne zodpovedať za škody na existujúcich službách a/alebo verejných sieťach na 

stavenisku vrátane opráv a penále uložené príslušnými stranami atď. a za odstránenie akýchkoľvek 

prekážok na stavenisku, ako sú nefunkčné podzemné káble, rúry atď., ktoré bránia jeho prácam na 

stavenisku.  

d Zhotoviteľ bude tiež zodpovedať za styk s miestnymi orgánmi a všetkými inými dotknutými 

organizáciami pre verejné služby, aby odpojil existujúce dodávky služieb na stavenisko a dodával 

dočasne požadované služby. 

e Zmluvné výkresy: 

1 Označenie a/alebo opis akejkoľvek položky na výkresoch alebo v špecifikácii, pokiaľ to nie je 

špecifikované inak, znamená pokyn na dodávanie a organizovanie takýchto položiek. 

2 Poznámky na výkresoch, ktoré sa odvolávajú na jednotlivé položky prác, majú prednosť pred   

špecifikáciou. 

3 Výkresy ukazujú celkové vedenie káblov, inštalačných krabíc atď. a približné umiestnenie 

zariadení a verejných sietí; symboly a schematické diagramy nemajú rozmerový význam. 

Rozmery, ktoré nie sú ukázané na výkresoch alebo ktoré sa z nich nedajú stanoviť, získajte od 

spracovateľa tejto PD. Neprispôsobujte výkresy, aby ste získali umiestnenia. 

4 Oznámte spracovateľovi PD požiadavky, ktoré sú v konflikte. Ak sa považujú za potrebné odchýlky 

od výkresov, podrobnosti o takejto odchýlke a jej dôvody majú byť predložené na schválenie 

spracovateľovi PD.  

5 Žiadna takáto odchýlka sa nemôže urobiť bez predchádzajúceho písomného schválenia 

spracovateľom PD. 
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 OSVETĽOVACIE STOŽIARE 

Stožiare určené pre verejné osvetlenie musia spĺňať v plnom rozsahu podmienky kladené normou 

STN  34 8340. Štandardná závesná výška inštalovaných svietidiel pre osvetlenie pozemných komunikácií,  čiže 

výška stožiarov sa bude pohybovať od 6 do 10 m. 

Betónové stožiare sú trvácne, takmer vždy slúžia súčasne aj pre vonkajšie rozvody distribučnej siete, 

prípadne aj telekomunikačných rozvodov. Svietidlá sa na betónové stožiare upevňujú pomocou výložníka 

alebo ramienka - t.j. na krátky výložník (zanedbateľné vyloženie) s rôznymi uhlami. 

Oceľové stožiare majú podstatne kratšiu životnosť, ktorá vo výraznej miere závisí od povrchovej 

úpravy. Náter je potrebné v rámci údržby pravidelne obnovovať, existujú aj špeciálne trvácne náterové 

hmoty s antikoróznymi zložkami. Najvhodnejšie sú metalizované alebo žiarovo pozinkované stožiare 

s hrúbkou plášťa min. 3mm, kónické alebo odstupňované. Asfaltový lak chráni stožiar z vnútornej strany 

a vonkajšiu časť stožiara pod úrovňou votknutia (v zemi). Pre zvýšenie ochrany možno vyžadovať vybavenie 

stožiara manžetou.  Oceľové stožiare sa najčastejšie používajú pre káblové rozvody, menej často pre 

vonkajšie rozvody. Svietidlá sa na oceľové stožiare upevňujú buď priamo (hlavne sadové svietidlá), alebo 

pomocou výložníka. Dĺžka a uhol vyloženia by pritom mali byť vhodne volené pre daný typ osvetľovanej 

komunikácie. 

Stožiare drevené ako nosiče VO sa v tomto návrhu obnovy VO nepoužívajú vôbec.   
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 OZNAČOVANIE STOŽIAROV 

Číslovanie prvkov VO sa vykonáva podľa jednotnej metodiky číslovania v  projektovej dokumentácii 

schválenej obcou. Značenie stožiarov sa na reflexnom podklade, čiernym označením vo výške 1,5 m nad 

terénom tak, aby bolo viditeľné a jednoducho čitateľné zo strany chodníka. Minimálny požadovaný rozmer 

číselného označenia je 200x150mm, pričom veľkosť použitého písma by mala byť min 50mm.  

 

 SVETELNÉ ZDROJE 

Pri navrhovaní VO sa používajú prednostne svietidlá so svetelným zdrojom LED. Optická časť svietidla 

musí mať krytie minimálne IP 66 a svetelný tok smerovaný výhradne na komunikáciu.  

Navrhnuté svietidla musia spĺňať parametre uvedené v tejto dokumentácii.  

Umiestenie značiek  je podriadené podmienke čitateľnosti označenia z pozície pracovníka stojaceho 

pod svietidlom. 

 SVIETIDLÁ 

V prípade navrhovaných LED svietidiel požadujeme chromatickosť na úrovni max. 3000K pre cestné 

komunikácie s pohybom vozidiel 30-50 km/h a minimálny index podania farieb Ra=70. Pre vnútrobloky, 

miesta výskytu chodcov požadujeme chromatickosť na úrovni max. 3000K a minimálny index podania farieb 

Ra=70. 

Svetelný tok svetelného zdroja pri všetkých typoch navrhnutých LED svietidiel nesmie klesnúť pod 80% 

nominálneho svetelného výkonu a to po dobu požadovanej životnosti LED svietidiel, t.j. 100 000 

prevádzkových hodín.  

Krytie svietidla musí byť minimálne IP66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevných častí a vody 

zaručuje stabilitu mechanických i optických parametrov svietidla, odolnosť svietidla proti vniknutiu prachu 

a vlhkosti dovoľuje použitie moderných elektronických komponentov do svietidla a zvyšuje prevádzkovú 

spoľahlivosť svietidla. 

Primárna ochrana pred prepätím minimálne na úrovni 10 kV. 

Merný výkon svietidla (vrátane všetkých strát), navrhnuté pre cestné komunikácie s pohybom vozidiel musí 

dosahovať minimálne 120 lm/W. Merný výkon svietidla (vrátane všetkých strát), navrhnuté pre vnútrobloky 

a chodníky musí dosahovať minimálne 100 lm/W.  

Vyžarovanie bez svetelného smogu (t.j.bez vyžarovania  do horného polpriestoru). 



 LIGHTECH s.r.o. 
Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava 

www.lightech.sk 
 

Zákazka č.: 

19-161 
Dokumentácia:  
VEREJNÉ OSVETLENIE V OBCI HAMULIAKOVO 

1 2 3 4 5 Strana:  

36 

Strán: 

45      

 

Odolnosť proti mechanickému poškodeniu minimálne stupeň IK 08 – Vysoká mechanická pevnosť svietidlá 

zaručuje jeho odolnosť proti útokom vandalov, pádu konárov, stromov či pádu ľadu a snehu zo striech 

domov a pod.  

Svietidlo musí byť dostupné vo viacerých výkonových verziách pre použitie pre rôzne triedy osvetlenia. 

Svietidlá musia byť vyhotovené s možnosťou výmeny predradníka, alebo LED modulu priamo na mieste 

prevádzky. 

Navrhované svietidlo musí byť vybavené univerzálnou prírubou umožňujúcou prichytenie priamo na stĺp a 

aj na výložník s ø od 48mm do 76mm a s možnosťou zmeny sklonu na stožiari aj na výložníku (±10°).  

Svietidlá musia byť vybavené technológiou kompenzáciu poklesu účinnosti LED diód a udržateľnosti 

svetelného toku po celú dobu životnosti., t.j. 100 000 hodín. Svietidlá vybavené LED diódami vykazujú pokles 

svetelného výkonu počas životnosti svietidla. Moderné svietidlá integrujú do elektronických predradníkov 

ďalšie funkcie, ktorými priebežne kompenzujú pokles účinnosti a tým svietidlo dosahuje požadované svetlo-

technické parametra počas celej životnosti.  

Teleso svietidla a kryt svietidla musia byť vyrobené z jedného kusu materiálu metódou vysokotlakového 

liateho hliníka a zaručiť vysokú mechanickú pevnosť, odolnosť voči korózii a stálosť mechanických 

parametrov. 

Výzbrojou svietidla musí byť elektronický predradník s PFC (Power factor correction)  

Elektronický predradník zvyšuje spoľahlivosť prevádzky a predlžuje životnosť použitých svetelných zdrojov 

stabilizáciou napätia.  

Elektronický predradník musí mať funkciu regulácie výkonu od externých zariadení (rozhranie DALI alebo 1-

10V) pre dodatočnú inštaláciu dynamického riadenia svietidiel v závislosti od intenzity premávky 

a poveternostných a časových podmienok.   

Záruka na svietidlá musí byť garantovaná minimálne počas doby 10 rokov. 

Ku každému typu navrhovaného svietidla musia byť dodané súbory určujúce parametre svietidiel a ich 

svetelných zdrojov vo formáte Eulumdata, vrátane všetkých náležitostí pre overenie výpočtu, vrátane 

programu stmievania. 

Súčasťou návrhu musí byť katalógový list svietidla, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje o 

svietidle a prehlásenie o zhode. 

Certifikáty CE a ENEC na svietidlá, vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami ktoré 

majú oprávnenie na posudzovanie zhody. Vlastnosti svietidla (IK, IP, svetelno-technické parametre) musia 

byť doložené certifikovanou skúškou CE. Ak je uvedený doklad vydaný mimo SR a Účastník podá doklad v 

pôvodnom jazyku, súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk, okrem 

dokladov podaných v českom jazyku. 
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Svietidlá musia byť vyrobené v súlade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 60 598-2-1, 

STN EN 55 015, STN EN 61 547, STN EN 60 000-3-2 

Svietidlo musí byť originálne navrhnuté s LED svetelným zdrojom. Nesmie sa jednať o tzv. retrofit svietidlo, 

ktoré je možné osadiť aj konvenčným sv. zdrojom (výbojkou, žiarivkou) aj LED zdrojom. 

Každý individuálny LED bod musí byť osadený optikou z UV odolného materiálu, alebo musí byť pred LED 

bodmi osadená jednotvárna optika, alebo musí byť optika osadená priamo na LED bode. Do dolného pol 

priestoru musí svietidlo vyžarovať 100% svojho svetelného toku, do horného 0%. 

Optiky musia byť chránené plochým vysoko odolným priehľadným sklom, vyrobeného z UV odolného 

materiálu. 

Chladenie svietidla – hliníkové telo svietidla, ktoré plní funkciu chladiča; tepelné prepojenie svietidla so 

stožiarom/výložníkom (vďaka čomu sa časť tepla odvedie do nosnej konštrukcie). Svietidlo musí byť 

chladené len pasívne a nie aktívne použitím ventilátorov alebo podobných zariadení.  

Svietidlo musí byť navrhnuté tak, aby voda po ňom stekala (neostávala na ňom) a tým ho samočistila. Tým 

je zabezpečený výrazne lepší samočistiaci efekt a zabraňuje sa usadzovaniu nečistôt na povrchu svietidla. 

Svetelné zdroje LED musia byť vybavené tepelnou ochranou. 

Svietidlo musí byť vybavené min. 2 konektormi podľa ZHAGA B18 štandardu pre zabezpečenie možností 

dynamického riadenia osvetlenia pomocou senzorov a zabezpečenie komunikácie s riadiacim softvérom. 1 

konektor musí byť umiestnený vo vrchnej časti svietidla a 1 konektor v dolnej časti svietidla. 

 

Svietidlá musia byť vybavené technológiou obojsmernej komunikácie s možnosťou regulácie svetelného 

toku umožňujúcu pokročilú online správu a centrálne riadenie sústavy verejného osvetlenia v reálnom čase, 

vrátane diagnostiky porúch na úrovni svietidla. 

Riadiaca jednotka umiestnená vo svietidle umožňuje zapnutie/vypnutie svietidla, stmievanie v rozsahu od 

0 do 100% 
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Svietidlá musia byť schopné pracovať v režime bez prerušenia napájania (sústava VO 24h pod napätím) – 

rozsvietenie a vypnutie svietidiel je riadené len riadiacimi modulmi umiestnenými vo svietidle. 

Riadiaca jednotka vo svietidlách musí umožniť nastavenie časového offsetu spínania jednotlivých lokalít 

(ulíc), aby sa výrazne obmedzili prechodové deje pri nábehu osvetlenia – predovšetkým vysoké nábehové 

prúdy, ktoré by mohli spôsobiť vypnutie ističa v rozvádzači.  

 

 KÁBLOVÝ ROZVOD 

Rekonštruovaný káblový rozvod, bude vyhotovený prednostne káblom s celoplastovou izoláciou CYKY-

J 4x10 mm2. Káble budú uložené v zemi vo voľnom výkope v chraničke po celek dĺžke. Káble budú uložené v 

zeleni v hĺbke 700 mm, v ceste v hĺbke 1000 mm. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami a pri prechode 

pod komunikácie sa káble zatiahnu do ochranných azbesto-cementových rúr priemeru 100 mm. Na 

prekonanie komunikácie použiť rozkopávku ulice, alebo bez výkopovú technológiu pokládky inžinierskych 

sietí. Pri prechode káblov cez mostné teleso je potrebné kábel viesť oceľovou pozinkovanou chráničkou 

s priemerom 63mm. Trasa pokládky káblu bude chránená výstražnou fóliou v hĺbke 30cm. V prípade  

vzdušných vedení dôjde k výmene vodiča VO v najporuchovejších úsekoch za izolovaný odľahčený kábel typu 

NFA2X 4x16 s optickýcm kablom dôvodu častého dotyku vodiča VO s fázovými vodičmi sústavy nn pri 

nepriaznivých poveternostných podmienkach. Pri novovybudovaných častiach vedenia VO na vzdušných 

vedeniach bude takisto použitý výlučne izolovaný odľahčený kábel. 

 ROZVÁDZAČE RVO 

Sústava VO je napájaná z rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO) v počte 6 ks. Pre spínanie VO je 

potrebné inštalovať riadiacu jednotku diaľkové centralizované zapínanie VO z dispečingu VO cez komunikačnú 

linku a zároveň do jednotlivých rozvádzačov inštalovať aj autonómne spínanie inteligentnej spravy VO riadenej 

dispečingom v zavislosti od času, jasu oblohy a poveternostných pomienok. Taktiež požadujeme, aby 

v rozvádzačoch bolo inštalované meranie spotreby elektrickej energie (napätie, prúd, PF), na základe ktorého 

bude riadiaca aplikácia schopná automaticky spracovávať podrobné reporty o prevádzke verejného osvetlenia. 

Systém musi byť zalohovaný. Túto otázku je potrebné riešiť celoplošne, ale prioritne všade tam, kde je VO 

spínané kaskádov napätím z blízkych alebo vzdialenejších RVO. V rámci záverov revízie je nutné zistené závady 

odstrániť a prispôsobiť istenie jednotlivých vetiev podľa novo inštalovaného výkonu nových svietidiel. RVO až 

na tie inštalované v posledných 5-tich rokoch je nutné kompletne vymeniť. Je nutné nahradiť prehrdzavené 

skrine RVO za nové z vyhotovené nehrdzavejúcich materiálov v antivandalskom vyhotovení, kvôli zvýšeniu ich 

životnosti v prevádzkyschopnom stave. Je nutné v vybaviť ich modernými elektrickými prístrojmi. Rozvádzače 
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musia spĺňať podmienky kladené normou STN EN 60439-1 + A1 + A11. Krytie musí byť minimálne IP 44. 

Odporúčané krytie rozvádzačov je IP65 z dôvodu umiestnenia citlivých elektronických súčiastok. Istenie 

sekundárnych vetiev ističmi. Ovládanie automatické a ručné pomocou displeja na riadiacej jednotke 

umiestnenej v rozvádzači. Možnosť prevádzky siete verejného osvetlenia 24h pod napätím, bez vypínania 

rozvádzačov VO.  

 

 POŽIADAVKY NA RIADIACI SYSTÉM 

Regulátor pre LED svietidlo: 

Napájanie 230VAC 50 / 60 Hz, prepätie max 3000V  

Prepäťová ochrana  

Zapnutie / vypnutie  

Stmievanie v rozsahu od 1% - 100%, s krokom po max. 2%  

Riadenie zdroja:  

0-10V výstup, DALI rozhranie, PWM, Relé 

 

Monitorovanie prevádzkových veličín a stavov: 

prúd (A)  

výkon (W) 

napätie (V) 

účinník (cos φ) 

 

signalizácia výpadku LED svetelného zdroja, elektronického predradníka  

Teplota okolia: -40 až +75°C  

Spotreba max. 2W  

STANDBY mód pri prevádzke (pohotovostný režim), spotreba max. 0,5W  

Komunikácia medzi regulátorom a riadiacim modulom výlučne prostredníctvom RF v oboch smeroch, bez 

nutnosti použitia prídavného komunikačného vedenia 

 

Konektor v štandarde ZHAGA B18  

Automatická lokalizácia svietidla prostredníctvom GPS v riadiacej aplikácii  

 

Technické požiadavky na zariadenie diaľkového riadenia, dozoru a regulácie prevádzky  VO: 

 

RIADIACI MODUL NACHÁDZAJÚCI SA V RVO (RM-RVO ): 

Externé napojenie kalibrovaného elektromera cez RS485  (pripojenie elektromera a prezeranie stavu 

elektromera cez vzdialený dispečing) alebo ekvivalentné 

 

Meranie veličín na jednotlivých fázach v rozvádzačoch: prúd(A), napätie (V), výkon (kW), otvorený dverový 

kontakt, detekcia prúdových únikov na el. vedení, počet zapojených svetelných bodov 

 

Vlastné vnútorné meranie prúdu, napätia a spotreby el. energie na jednotlivých fázach  

Spotreba energie:  2W  

Trieda ochrany el. prístrojov II  

Spínanie / vypínanie  všetkých fáz (vetiev) naraz  
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Každá fáza (vetva )  musí mať možnosť byť samostatne spínaná / vypínaná – 3 relé   

 

RF KOMUNIKÁCIA SO SVIETIDLOM: 

Obojsmerná komunikácia s regulátorom vo svietidlách prostredníctvom RF  

Počet koncových zariadení: min. 350ks  

Možnosť použitia výmeny modulu RF komunikačného rozhrania za PLC (powerline communication) 

bez nutnosti výmeny celej riadiacej jednotky) 

 

 

KOMUNIKÁCIA MEDZI RIADIACOU JEDNOTKOU A OVLÁDACÍM SOFTVÉROM: 

Komunikačné rozhranie: samotný riadiaci a regulačný ovládací software je umiestnený  na vzdialenom 

serveri a pripája sa za pomoci GSM siete do jednotlivých RVO, týmto spôsobom chceme eliminovať a 

predísť možným  rizikám ostatných bezdrôtových spôsobov komunikácie (napr. výpadok napájania na 

niektorom retranslačnom bode WIFI.) 

 

Možnosť pripojenia riadiacej jednotky na internet priamo cez Ethernet port na riadiacej jednotke  

 
FUNKCIONALITA RIADIACEHO MODULU: 

Informácie o upozorneniach (prúdových únikov na el. vedení, narušenie RVO, strata GSM signálu, 

vyhorenia výbojky, elektronického predradníka, pokles napätia (V), pokles prúdu (A) na email a SMS 

správy 

 

Na displeji zobrazenie bez použitia smartfónu alebo webového rozhrania:  

aktuálne napätie všetkých fáz, 

celkové prúdy po jednotlivých fázach,  

prúdy na jednotlivých výstupných vetvách,   

stav jednotlivých relé,   

sila signálu GSM siete,  

systémový čas,  

čas zapnutia a čas vypnutia relé  

 

Možnosť manuálneho zapnutia a vypnutia pomocou dotykového displeja – bez potreby použitia ďalších 

prepínačov v RVO  

 

Manuálne nastavenie pomocou dotykového displeja:  

Zapnutie a vypnutie relé, nastavenie parametrov komunikácie v GSM siete a v MESH sieti  

 

 

VZDIALENÝ DISPEČING: 

Umožňuje monitorovať, riadiť a kontrolovať stav komplexnej siete verejného osvetlenia  vrátane 

prenosu všetkých meraných a monitorovaných veličín a povelov v oboch komunikačných smeroch 

 

Základný modul zahrňuje: 

Riadiaci pult VO – PC pracovisko  na lokálnej úrovni (Obec) a na vzdialenej úrovni (servisné centrum)  

Softvér pre mobilnú komunikáciu - aplikácia (licencia) s prístupovými právami  

Bezdrôtová obojsmerná komunikácia medzi riadiacim modulom a riadiacim pultom VO  

Mobilné servisné pracovisko – mobilný telefón na prijímanie jednotlivých upozornení a informácií  

Systém riadenia, monitoringu a regulácie sústavy VO ako celok musí spĺňať následné minimálne požiadavky: 

Riadiaca aplikácia nezávislá na operačnom systéme  

Riadiaca aplikácia musí byť v slovenskom jazyku  
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Integrované a graficky znázornené slnečné hodiny (astronomické hodiny) priamo v riadiacej aplikácii  

Komunikačný modul GPS musí byť zálohovaný externou batériou s monitorovaním  jej stavu napätia 

prostredníctvom riadiacej aplikácie 

 

Okamžité hlásenie porúch a upozornení na mobilné servisné pracovisko a na preddefinované e-maily  

Meranie aktuálnej veličiny na jednotlivých fázach - vetvách v rámci RM-RVO: 

prúd(A)  

napätie (V)  

výkon (kW)  

Priebežné zaznamenávanie nameraných veličín na jednotlivých fázach v rámci RM-RVO: 

prúd(A)  

napätie (V)  

výkon (kW)  

Vykresľovanie formou grafu, prehľadnej tabuľky s možnosťou online tlače a ukladania vo formátoch  

Meranie hodnoty prúdových únikov na elektrickom vedení (mA) pre každý RM-RVO  

Informácia o aktuálnom počte pripojených svetelných bodov pripojených k jednotlivým  riadiacim 

modulom RVO 

 

Informácia o čase posledného prenosu informácií z riadiaceho modulu RVO  

Možnosť okamžitého stmievania všetkých svetelných bodov naraz, pripojených k jednotlivým RM-RVO  v 

úrovniach  25% , 50%, 75% , 100% 

 

Priradzovanie spínacích profilov ku každej fáze RM-RVO samostatne a aj pre celý RM-RVO  

Manuálne a automatické  / podľa profilu / ovládanie zapínania a vypínania jednotlivých fáz v RM-RVO,  a 

to jednotlivo aj naraz 

 

Možnosť tvorby ľubovoľného počtu stmievacích profilov podľa astronomických hodín s možnosťou časovej 

korekcie minimálne +/- 2 hod a presného definovania dňa v roku 

 

Možnosť znázornenia stmievacieho profilu tabuľkovo aj graficky s farebným zobrazením jednotlivej 

intenzity svietenia a s prihliadnutím na geografickú polohu danej obce 

 

Priradzovanie stmievacích profilov ku každému svetelnému bodu alebo celej fáze - vetve v rámci RM-RVO  

Manuálne a automatické  / podľa profilu / ovládanie stmievania  jednotlivých svetelných bodov  

Možnosť sledovať v stmievacích  profiloch predpokladané náklady za rok v EUR ako aj spotrebovanú 

elektrickú energiu v kWh s prihliadnutím na geografickú polohu danej obce 

 

Upozornenia priamo v obslužnom programe na: 

výpadok napájanie v jednotlivých fázach a RVO  

otvorené dvere na RVO  

porucha elektronického predradníka vo svietidle  

porucha svetelného zdroja vo svietidle  

strata GSM signálu  

Zaznamenávanie upozornení a správ do prehľadnej tabuľky s označením typom poruchy, presným časovým 

záznamom kedy porucha nastala, na ktorom svietidle porucha nastala, označením miesta kde porucha 

nastala, dobou trvania poruchy a aktuálny stav poruchy (prebieha / bola odstránená) 

 

Manuálne a automatické riadenie každej lampy samostatne (zapnutie – vypnutie - stupeň stmievania)  

Aplikácia musí obsahovať interaktívnu mapu s presným umiestnením svietidiel a rozvádzačov, /pomocou 

GPS súradníc/ k rýchlej analýze poruchy a následného odstránenia 

 

Možnosť priamo v programe vyhľadať každý svetelný bod  na interaktívnej mape a sledovať na ňom: 
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čas poslednej informácie zo svietidla   

čas výpadku LED a trvanie tohto stavu  

aktuálny prúd (A), výkon (W), napätie (V), účinník (cos φ),  stav svietenia (%)  

podrobný záznam stavu svietenia (%) podľa dátumu a času  

Aplikácia musí obsahovať priestor pre vpísanie doplnkových informácii a poznámok pre každý RM-RVO  

Zasielanie porúch a upozornení na SMS alebo e-mail  

Možnosť nastaviť prístupové práva pre každého užívateľa individuálne s presne stanovenými funkciami a 

možnosťou sledovania správ a upozornení 

 

Správca systému (Obec) musí mať možnosť mazať, pridávať a upravovať jednotlivé svetelné body a RM-

RVO s presnými parametrami (napr. menovité označenie miesta svetelného bodu, geografickú polohu 

svietidla, typ svietidla, výkon svietidla) 

 

Sprievodné poskytované služby počas záručnej doby (ich minimálna úroveň): 

Zálohovanie súborov, prehľadov, správ  

Vyhotovovanie analýz o efektívnosti prevádzky osvetľovacej sústavy min. 1x ročne  

Technická a užívateľská podpora  
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6. FINANČNÉ A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

 Odhad úspor elektrickej energie ukázal, že racionalizáciou spotreby energie, ktorá zahŕňa výmenu 

svetelných zdrojov, svietidiel a rozšírení sústavy VO tam, kde dnes sústava úplne absentuje – ulice, 

bezpečnostné priechody pre chodcov, možno napriek navýšeniu počtu svetelných bodov dosiahnuť 60,01 % 

pokles spotreby elektrickej energie. Vymena a zároveň doplnenie svietidiel predstavuje zníženie 

inštalovaného príkonu z 26,33 kW na 16,38 kW. Zavedením stmievacieho režimu v nočných hodinách, kedy 

je premávka v obci minimálna, možno dosiahnuť zníženie spotreby elektrickej energie z 102680,73 kWh ročne 

na 41066,50 kWh ročne. Celková cena navrhovaného riešenia obnovy sústavy VO je približne 412 208,88 Eur 

s DPH (cena nezahŕňa SO 05 – Rybárska, Korytárska, Pastierska, ktoré v čase vypracovanie auditu nebolo 

odovzdané obci). Odhadovaná ročná úspora prevádzkových nákladov v EUR tvorí približne 11 400 EUR s DPH 

ročne. 
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Obec 

HAMULIAKOVO
jednotkové spolu

ks W kW kWh/r h/r %
1 275.0 0.28 1,072.50 3,900 100%

18 165.0 2.97 11,583.00 3,900 100%
3 137.5 0.41 1,608.75 3,900 100%

265 77.0 20.41 79,579.50 3,900 100%
28 39.6 1.11 4,325.43 3,901 200%
10 31.5 0.32 1,229.13 3,902 300%
29 29.0 0.84 3,282.42 3,903 400%

SPOLU 354 26.33 102680.73 3,900 100

jednotkové spolu
ks W kW kWh/r h/r %

1 275.0 0.28 1,072.50 3,900 100%
18 165.0 2.97 11,583.00 3,900 100%
3 137.5 0.41 1,608.75 3,900 100%

265 77.0 20.41 79,579.50 3,900 100%
28 39.6 1.11 4,324.32 3,900 100%
10 31.5 0.32 1,228.50 3,900 100%
29 29.0 0.84 3,279.90 3,900 100%

126 74.37 9.37 36,545.86 3,900 100%
SPOLU 480 35.70 139222.33 3,900 100

jednotkové spolu
ks W kW kWh/r h/r %

71 64.0 4.54 11389.54 980-1195-1725 100%-70%-40%
6 55.0 0.33 827.15 980-1195-1725 100%-70%-40%

22 40.5 0.89 2233.29 980-1195-1725 100%-70%-40%
2 40.0 0.08 200.52 980-1195-1725 100%-70%-40%

47 36.0 1.69 4241.00 980-1195-1725 100%-70%-40%
113 31.5 3.56 8921.89 980-1195-1725 100%-70%-40%
121 27.5 3.33 8340.38 980-1195-1725 100%-70%-40%
98 20.0 1.96 4912.74 980-1195-1725 100%-70%-40%

SPOLU 480 16.38 41066.50 3,900

Kvantifikácia prevádzkových pomerov novej sústavy VO

354 ks

480 ks

98155.84 kWh

70.50%

61614.24 kWh

60.01%

204.49 kWh/ks

Úspora elektrickej energie za 10 rokov 981.56 MWh

Zníženie emisií CO2 24.74 t/r

Indikátor dopadu, úspora elektriny za 1 rok 353.36 GJ

Úspora elektrickej energie na jeden svetelný bod/rok (Pri 100% funkčnosti starej a novej sústavy)

STARÁ MODELOVÁ SÚSTAVA VO

Úspora na elektrickej energii novej voči starej skutočnej sústave VO/rok (Pri 100% funkčnosti starej a novej 
sústavy)
Úspora v %

NOVÁ SKUTOČNÁ SÚSTAVA VO

Celkový počet pôvodných svetelných zdrojov zahrnutých do obnovy sústavy VO

Úspora na elektrickej energii novej voči starej modelovej sústave VO/rok (Pri 100% funkčnosti starej a novej 
sústavy)
Úspora v %

Počet svietidiel

Príkon svietidiel

Spotreba el.

Spotreba el.

Celkový počet svietidiel obnovenej sústavy VO vratane doplnených

Prevádzka

Počet svietidiel

Príkon svietidiel

Prevádzka

Počet svietidiel

Príkon svietidiel

Spotreba el. Prevádzka

STARÁ SÚSTAVA VO

Energetická bilancia
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7. ZOZNAM PRÍLOH 

 
Časť 1: Súčasný stav VO obce Hamuliakovo 
Označenie 

prílohy 
Názov prílohy 

Počet 
strán 

P-B.1 Protokol z merania osvetlenia 16 

 


