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1. Základné údaje o meste 
 

Mesto:      Nitra 
 

Adresa:      Mestský úrad Nitra 
       Štefániková 60 
       Nitra 
       950 06 
 

Primátor:     Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. 
     

 
Telefón:      037/652 30 00 
Fax:      037/651 73 29 

 
Email:      primator@nitra.sk 
URL:      www.nitra.sk 

 
Počet obyvateľov:    84 596 
Rozloha:     10 800 ha 

 
Počet svetelných miest:    7 944 
Počet RVO:     174 
Celkový inštalovaný príkon VO:   790,14 kW (osvetlenie komunikácií)    

 
Riešitelia:     Ing. Peter Černák 
      Ing. Marek Lipa 
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2. Ciele a rozsah auditu 
 
 
2.1. Cieľ auditu 
 
 Cieľom auditu verejného osvetlenia je získať komplexný pohľad na osvetľovaciu sústavu mesta. Kvantifikuje 
jej súčasný stav a odhaduje potrebné investičné prostriedky na rekonštrukciu. 
 
 
2.2. Zameranie auditu 
 
 Audit verejného osvetlenia posudzuje súčasný stav verejného osvetlenia v meste Nitra, popisuje stav 
zariadení – svietidiel, výložníkov, stožiarov, výzbrojí, rozvádzačov a vedení, poukazuje na hlavné chyby a nedostatky 
existujúcej osvetľovacej sústavy a je podkladom na účely projektu „Removing Barriers to the Reconstruction of Public 
Lighting in the Slovak Republic“. Súčasťou auditu je odhad nákladov na rekonštrukciu a výpočet jej návratnosti. 
 
 
 2.3. Vylú čenie zo auditu 
 
 Audit verejného osvetlenia sa nezaoberá rozšírením verejného osvetlenia, ilumináciou objektov, meraním 
svetelno-technických veličín, výpočtom svetelno-technických parametrov osvetľovacích sústav. Táto štúdia nie je 
projektom novej osvetľovacej sústavy a nestanovuje príslušnú triedu osvetlenia. 
 
 
2.4. Použité podklady a materiály 
 
 Podkladom pre spracovanie auditu boli situačné a katastrálne mapy mesta, digitálny pasport sústavy 
verejného osvetlenia mesta Nitra, zoznam servisných zásahov za rok 2008, Svetelno-technický projekt modernizácie 
a rekonštrukcie verejného osvetlenia na území mesta Nitra, správa o činnosti za rok 2007 firmy Elcomp, Zmluva na 
uskutočnenie práce a faktúry za spotrebu elektrickej energie.       
               
2.5. Použité prístroje a zariadenia 
  

1. Fotoaparát 
Účel:  obrazová dokumentácia 
Druh:  digitálna zrkadlovka 
Výrobca: Nikon 
Typ:  Nikon D-50 
Rozlíšenie: 3008 x 2000 
Výr. číslo: 6340945 

 
2. Diaľkomer 

Účel:  zameranie geometrie osvetľovacej sústavy 
Druh:  laserový zameriavač 
Výrobca: LEICA Geosystems AG 
Typ:  DISTO A5 
Rozsah:              0,05 – 200 m 
Presnosť: ± 1,5 mm 
Výr. číslo: 1064861648         

 
     3.   Videokamera            

  Účel:                 obrazová dokumentácia        
  Druh:             HD kamera Samsung        
  Výrobca:           Samsung         
  Typ:                  VP-HMX10C         
  Výr. Číslo:        ADAZ6VNQ100084        
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3. Teoretická všeobecná časť 
 
 
3.1 Úvod do VO 
 
Verejné osvetlenie slúži nám všetkým: 

- poskytuje nám osobnú aj dopravnú bezpečnosť 
- umožňuje orientáciu v priestore 
- umožňuje nám využívať verejné komunikačné cesty a priestory vo večerných hodinách 
- umožňuje predĺžiť si pobyt vonku a spríjemniť večerné prechádzky 
- zvyšuje turistickú atraktívnosť miest a obcí 
- významnou mierou dotvára večerný obraz mesta 

 
Dá sa teda povedať, že verejné osvetlenie je večernou vizitkou našich miest a obcí. Žiaľ, vo väčšine prípadov 

sa nejedná o niečo, čim by sme sa mohli pochváliť. Verejné osvetlenie bolo zväčša budované spolu s výstavbou 
mestských častí či sídlisk a vek osvetľovacích sústav je toho svedkom. Inštalované verejné osvetlenie akosi patrilo k 
uliciam a nepredpokladala sa rekonštrukcia väčšieho rozsahu. Nanajvýš sa využívali dostupné náhradné diely a 
svietidlá či stožiare sa opravovali. Alebo aj neopravovali. 

Súčasný zlý stav verejného osvetlenia je na jednej strane spôsobený súčasnými možnosťami obcí a miest, 
ako aj dedičstvom krátkozrakého a neodborného prístupu k danému odboru v minulých rokoch. Spomeňme len 
úsporné opatrenia v osemdesiatych rokoch, pri ktorých sa nedostatok elektrickej energie riešil "najjednoduchšie" 
vypínaním verejného osvetlenia. Výsledkom bolo zníženie bezpečnosti v doprave, zvýšenie kriminality, zníženie 
životnosti odstaveného zariadenia verejného osvetlenia a pod. Buhužiaľ, tento zvyk pretrváva častokrát aj dodnes. 
 
 
3.2. Požiadavky na osvetlenie pod ľa platnej STN 
 
 
V minulosti platili tieto normy dotýkajúce sa verejného osvetlenia:  

- kmeňová norma STN 36 0400 Verejné osvetlenie;  
a pridružené normy:  

- STN 36 0410 Osvetlenie miestnych komunikácií,  
- STN 36 0411 Osvetlenie ciest a diaľnic.  

Príslušný stupeň osvetlenia sa určoval zo zatriedenia komunikácie podľa  STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic.  
Od roku 2005 sú v platnosti nové normy na osvetľovanie komunikácií: 
- STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií, rozdelená na 4 časti:  

o TR 13201-1 Výber tried osvetlenia;  
o EN 13201-2 Svetelnotechnické požiadavky;  
o EN 13201-3 Svetelnotechnický výpočet;  
o EN 13201-4 Metódy merania svetelnotechnických vlastností.   

 
Sú stanovené jednotlivé triedy osvetlenia. Výber príslušnej triedy osvetlenia zohľadňuje viacero faktorov: Okamžitá 
jazdná rýchlosť hlavného používateľa, typy užívateľov, priestorové usporiadanie, vplyv dopravy (počet áut za deň, 
intenzita chodcov, cyklistov, obtiažnosť jazdného úkonu, parkujúce vozidlá, ...), riziko kriminality, vonkajšie vplyvy.   

Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest (lávky pre chodcov a cyklistov, podchody, 
schody, pešie zóny a pod.) je zabezpečiť dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom, a tým prispieť k 
zvýšeniu bezpečnosti cestnej a pešej premávky. 

Na motoristických komunikáciách sú pritom uprednostnené zrakové požiadavky vodiča, ktorý počas jazdy 
musí dobre vidieť nielen celý jazdný pás, ale aj krajnicu a časť pridruženého priestoru. Na nemotoristických 
komunikáciách osvetlenie - ako aj osvetľovacia sústava ako celok, okrem zabezpečenia dobrej viditeľnosti, musí 
rešpektovať aj celkové urbanistické riešenie daného priestoru. 
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Všeobecné požiadavky kladené na osvetlenie môžeme rozdeliť na: 
 
- sociálne: uplatňujú sa na všetkých verejne prístupných miestach. Verejné osvetlenie musí zaistiť bezpečný odchod 
a návrat obyvateľov zo zamestnania, detí zo škôl a pod. V jesenných a zimných mesiacoch musí umožniť nerušenú 
prevádzku mestských aglomerácií, t.j. nákupy, prechádzku, kultúrny život a pod. 
- hygienické: uplatňujú sa 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 komunikácií a ostatných mestských plôch zvyšuje 
zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor, vytvára pocit bezpečia a celkovo pôsobí upokojujúco na ich užívateľov. V 
nemalej miere tiež prispieva k zníženiu nežiadúcich javov ako pouličná kriminalita, vandalizmus, násilníctvo, krádeže 
a pod. 

Pokiaľ sa na jazdnom páse nenachádza žiadna prekážka, užívateľ' musí o tom nadobudnúť zrakovú istotu a 
tá mu dodá pocit istoty a bezpečia. Videnie musí byť "komfortné" tj. s minimálnym oslňovaním od stacionárneho 
(trvale umiestneného) osvetlenia. Ak vzniknú na osvetľovacej komunikácií široké tmavé pásma, môže sa v nich malá 
dopravná prekážka stratiť. Z uvedeného dôvodu na komunikácií musí byť dodržaná normou predpísaná 
rovnomernosť osvetlenia, resp. jasu. Bežnými spôsobmi osvetlenia sa prakticky dosiahne negatívny kontrast 
prekážky voči pozadiu, tj. prekážku vodič vníma ako tmavšie miesto voči jasnejšiemu pozadiu. Ak nie je možné týmto 
negatívnym kontrastom dosiahnuť spoľahlivé rozpoznanie prekážky, je potrebné voliť kontrast pozitívny. To znamená 
osvetliť prekážku tak, aby sa javila svetlejšie voči relatívne tmavšiemu pozadiu. Tento spôsob sa používa hlavne na 
miestach so zvýšeným nebezpečím (napr. križovatkách, železničných prejazdoch a pod.), a to vhodne zvolenou 
osvetľovacou sústavou a umiestnením svietidiel. 

Kvalitatívne ukazovatele umelého osvetlenia danej komunikácie musia byť splnené nezávisle od iného 
osvetlenia, ktoré sa môže nachádzať v blízkosti osvetľovanej komunikácie. Osvetlenie komunikácie nie je možné 
nahrádzať osvetlením od výkladných skríň, reklám a pod. Naopak tieto a ďalšie druhy osvetlenia sa musia 
prispôsobiť zákonitostiam platným pre spoľahlivé videnie všetkých užívateľov komunikácie. Hlavne treba zabrániť 
oslneniu vodičov a zhoršenie rozlíšiteľnosti dopravných značiek. 

V súčasnosti sa funkcia verejného osvetlenia z hľadiska dopravnej bezpečnosti a kriminality v mnohých 
prípadoch podceňuje. Treba si uvedomiť, že aj keď sú motorové vozidlá (aj bicykle) vybavené svetlometmi, nimi 
vytvárané osvetlenie nie je schopné plniť funkcie v požadovanej miere pri danej hustote premávky v obci - či už 
motorizovanej alebo pešej. Aj zlé osvetlenie od pevne inštalovaného verejného osvetlenia môže byť príčinou nehôd. 
Napr. aj pri vypínaní časti svietidiel, alebo ak majú svietidlá priveľké rozstupy, tj. keď sa výrazne zhoršuje 
rovnomernosť osvetlenia, dochádza k únave zraku vodiča a zhoršuje sa rozlíšiteľnosť niektorých prekážok. Žiaľ', 
málokedy sa zlé alebo nedostatočné osvetlenie kladie za vinu kriminálnemu deliktu alebo dopravnej nehode. 
Požiadavky na oblasť verejného osvetlenia sú zakotvené v národných legislatívnych dokumentoch, najmä čo sa týka 
majetkových a finančných otázok a s tým spojených práv a povinností. Technické aspekty sú zakotvené v národných 
a medzinárodných normách a odporúčaniach. 
 
 
 
3.3. Základné prvky osvet ľovacej sústavy 
 

Treba si uvedomiť, že sústava verejného osvetlenia nie je tvorená iba svietidlami. Rekonštrukciu verejného 
osvetlenia treba riešiť vždy komplexne, rekonštrukcia sa preto musí dotýkať všetkých častí sústavy. Čo všetko teda 
zahŕňa pojem "verejné osvetlenie"? 
 
Svetelné zdroje: 

Základom osvetľovacej sústavy sú svetelné zdroje. Ich úlohou je premena elektrickej energie na svetlo. 
Svetelnými zdrojmi sú žiarovky, žiarivky, vo verejnom osvetlení však predovšetkým výbojky. 
 
Svietidlá: 

Svietidlá sú základným prvkom sústavy verejného osvetlenia. Úlohou svietidiel je predovšetkým držať 
svetelný zdroj, zabezpečiť preň prívod prúdu. Výbojky pre svoju prevádzku potrebujú predradníky (tlmivky, 
zapaľovače), ktoré sú tiež umiestnené vo svietidlách. Nachádza sa tu aj ďalšie elektrické príslušenstvo - napríklad 
kompenzačné kondenzátory pre zlepšenie účinníka. K zvlášť dôležitým častiam svietidla patri optika, ktorá 



 
Removing Barriers to the Reconstruction of Public Lighting Systems in Slovakia 

PIMS #2144 / Atlas # 47936 

    

 Audit verejného osvetlenia mesta Nitra – REV 1 – apríl, 2009 

Output 1 

Riešitelia: Peter Černák , Marek Lipa 

7 

zabezpečuje vhodné priestorové rozloženie vyžarovaného svetelného toku. 
Stožiare: 

Úlohou stožiarov je držať svietidlo v polohe potrebnej pre zabezpečenie vhodnej úrovne a rovnomernosti 
osvetlenia na miestnej komunikácii. Pre tento účel sa inštalujú špeciálne stožiare verejného osvetlenia (dnes 
predovšetkým pozinkované) alebo sa využívajú existujúce stožiare pre vonkajšie rozvody distribučnej elektrickej 
siete. Tie však svojim umiestnením nie sú prispôsobené pre vytvorenie vhodnej geometrie sústavy verejného 
osvetlenia a niekedy nemusia byť pre tento účel vhodné. Oceľové stožiare majú vnútri rúrky vodiče pre napájanie 
svietidiel, v spodnej časti sa obyčajne nachádza elektrovýzbroj - svorkovnica a poistky). K stožiarovým prvkom 
zaraďujeme aj ramienka, výložníky a pod. 
 
Vedenia: 

Rozvody verejného osvetlenia svojou napäťovou hladinou a topológiou patria k distribučným elektrickým 
rozvodom. Môžu byť tvorené vonkajšími (vzdušnými) vedeniami, káblami alebo ich kombináciou. Okrem silových 
vedení tieto rozvody môžu zahŕňať aj uzemňovacie a riadiace vedenia. 
 
Rozvádzače: 

Členenie sústavy napájania na obvody zabezpečujú rozvádzače verejného osvetlenia. Z pohľadu dodávky 
elektrickej energie sú obyčajne aj odberným miestom. Najčastejšie obsahujú tieto prvky: merače spotreby 
(elektromery), sadzbové spínače, hlavný istič, ovládanie verejného osvetlenia (manuálne, fotobunkou, spínacími 
hodinami), poistky alebo ističe pre istenie vývodových polí (vetiev), stýkače pre výkonové spínanie vetiev, vnútorné 
osvetlenie skrinky. 
 
Systém ovládania a riadenia: 

V súčasnosti je systém ovládania a riadenia obyčajne súčasťou prístrojového vybavenia rozvádzača 
verejného osvetlenia. Niektoré moderné druhy riadiacich systémov sú však prístrojov zložitejšie a môžu vyžadovať 
samostatné skrinky alebo sú tvorené decentralizovane umiestnenými prístrojmi (vo svietidlách alebo stožiaroch). 
Samostatným zariadením sú napríklad regulátory osvetlenia zabezpečujúce stmievanie v čase nižšieho dopravného 
vyťaženia. K systému riadenia zaraďujeme aj technické vybavenie dispečingu pre monitorovanie, diaľkové riadenie a 
diaľkový odpočet stavu elektromerov. 
 
3.4. Základné typy osvet ľovacích sústav 
 

Osvetľovacia sústava predstavuje pravidelné opakovanie pôdorysného usporiadania vzoru prvkov svetelných 
miest, čím definuje geometriu osvetľovacej sústavy. Základné parametre geometrie sú nasledovné: 

 
H  - závesná výška (m) 
a  - vzdialenosť stožiara od okraja  
    komunikácie (m)  
t - dížka výložníka (m) 
δ   - uhol vyloženia (°) 
S - rozostupy svetelných miest (m) 
W - šírka komunikácie (m) 
 
 

Vo všeobecnosti však osvetľovacia sústava tvorí súbor 
prvkov a technických prostriedkov na zabezpečenie správneho 
osvetlenia, ku ktorým patria svetelné zdroje, svietidlá, stožiare 
a ich elektrovýzbroj, elektrické vedenia, rozvádzače verejného 
osvetlenia a pod. Základné druhy osvetľovacích sústav sú 
popísané      v nasledujúcom texte. 

Najviac používanou sústavou je jednostranná sústava, 
ktorej svetelné miesta sú umiestnené po jednej strane ulice, 

chodníka a inej komunikácie na stožiaroch a stenách budov. Táto sústava poskytuje náležitý komfort dopravy, 
osobnej a vecnej bezpečnosti na komunikáciách, kde nie je kladený obzvlášť vysoký dôraz na rovnomernosť 
osvetlenia. Jednostranné sústavy predstavujú väčšinu všetkých druhov osvetľovacích sústav. 

Ak je miestna komunikácia len jednosmerná, podľa umiestnenia radu svietidiel rozlišujeme osvetľovaciu 
sústavu jednostrannú s radom svietidiel vľavo, alebo vpravo vzhľadom na smer jazdy. Typickú situáciu tu predstavujú 
smerovo rozdelené komunikácie. Ak je stredový pás smerovo rozdelených komunikácií dostatočne úzky (do 3 m), 
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možným (a hospodárnym) riešením je jednostranná osvetľovacia sústava s vnútornými radmi svietidiel. 
 
Technicky a investične náročnejšou sústavou je dvojstranná vystriedaná sústava. Svetelné miesta sú 

umiestnené po oboch stranách ulice striedavo. Prednosťou týchto sústav je dosiahnutie vyššej celkovej 
rovnomernosti osvetlenia a prijateľnejšie rozloženie jasov alebo osvetlenosti. Nevýhodou je potreba inštalovania 
vedení po oboch stranách komunikácie. 

Vysoký komfort osvetlenia a všeobecnú rovnomernosť osvetlenia poskytuje dvojstranná párová sústava. 
Patri medzi sústavy investične najnáročnejšie. Svetelné miesta sú umiestnené po oboch stranách ulice na stožiaroch 
spárované proti sebe. Na Slovensku sa často používa dvojstranná párová sústava pre osvetlenie širších komunikácii 
a zvlášť sa hodí pre komunikácie s trolejovou dopravou. Pre párovú sústavu sa potom využívajú podperné stožiare 
trolejového vedenia. Preto sa táto sústava používa pre osvetlenie hlavných ulíc vedúcich stredom intravilánu. 

Tam, kde nie je možné z hľadiska urbanisticky vybudovať sústavu stožiarovú, osvetľujeme ulice sústavou 
osovou. Svietidlá osovej sústavy sú zavesené nad stredom ulice, vozovky chodníku, pešej zóny a ďalších 
komunikácií, zvyčajne na lanových prievisoch. Túto sústavu používame v obojstranné zastavaných uliciach šírky 5 až 
8 m. Táto sústava je investične najmenej náročná, ale z hľadiska údržby je vysoko poruchová. Má nižšiu odolnosť k 
poveternostným podmienkam, mrazu a najmä vetru. Na Slovensku používame osovú sústavu najmä v zastavaných 
centrách miest, úzkych uliciach a zónach. 

Jednou so špecifických sústav je sústava parková. Parková sústava sa vyznačuje značnou variabilitou 
usporiadania svetelných bodov a nie je na ňu kladená požiadavka optického vedenia účastníkov dopravy. Táto 
sústava je zložená z mnohých kombinácií jednostrannej, dvojstrannej vystriedanej a párovej sústavy, prípadne 
neusporiadanej sústavy na osvetlenie vnútroblokov sídlisk, parkov, peších zón a pod. 
 
 
3.5. Údržba VO 
 

Pre zachovanie kvality VO je dôležitá riadna údržba, ktorá zaisťuje prevádzkyschopnosť sústavy. Údržbu 
môžeme rozdeliť podľa spôsobu na preventívnu a operatívnu. 

Pri preventívnej údržbe sa kontrolujú jednotlivé prvky sústavy a vykonávajú základné činnosti. Vymieňajú sa 
chybné svetelné zdroje, svietidlá, jednotlivé prvky rozvodných skríň, ale najviac sa kontrolujú z hľadiska možného 
ohrozenia okolia (dvierka pätíc, zabezpečenie krytia všetkých živých časti pri prevádzke a pod.). 

Pre dodržanie a zlepšenie kvality osvetlenia sa používajú svetelné zdroje so zvýšeným svetelným tokom a 
zníženým poklesom svetelného toku v závislosti na veku svetelného zdroja. Kontrola stavu osvetľovacej sústavy sa 
vykonáva v pravidelných intervaloch v nočnej dobe. Verejné osvetlenie je zaradené do oblasti verejných služieb a 
podlieha verejnej kontrole. Pravidelné kontroly vykonávajú spoločne správcovia sústavy a zástupca vlastníka - mesta 
alebo príslušnej mestskej časti. Subjekt vykonávajúci kontrolu je na kontrolu prizvaný, bez toho aby bol dopredu s 
termínom kontroly oboznámený. Hodnotí sa dodržanie zmluvnej hodnoty chybných svetelných bodov (počet 
svetelných bodov v poruche by nemal prekročiť 5 % všetkých zdrojov na danom území). Pri hodnotení porúch je 
potrebné brať do úvahy aj poruchy káblových rozvodov. 

K predchádzaniu porúch na elektrických zariadeniach je nutné zaistiť pravidelné kontroly v súlade so 
záväznými predpismi, vrátane odstránenia porúch z revíznych správ. Poruchy sa odstraňujú podľa stanovených 
priorít a časových noriem k vykonaniu opráv v rámci okamžitej údržby. 

Do údržby patrí samozrejme aj povinnosť kontrolovať a udržiavať rozvádzače VO s reguláciou vo funkčnom 
stave a vymieňať pokiaľ je to možné hromadne svetelné zdroje (úspora pri jednorazovom použití plošín). Prevádzku 
je nutné organizovať tak, aby bol autopark využitý bez zbytočných jázd a údržbárske autá so sebou vozili všetky 
náhradné diely (vylúčenie opakovaného výjazdu). Ďalšie zásady sú: 

- používať svietidlá s antivandalským vyhotovením 
- nepoužívať zbytočne nízke parkové stožiare 
- znížiť potrebu náterov (pozinkované stožiare) 
- používať štandardný sortiment k zníženiu objemu skladových zásob 
Práce v blízkosti zariadenia VO alebo na nich vykonávajú pracovníci, ktorí sú oprávnení k tejto činnosti. 

Musia preukázať znalosť sústavy VO a byť pravidelne preukázateľne preskúšaní z požiadaviek vyhlášky o odbornej 
spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike Znalosť zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci vrátane prvej 
pomoci a život zachraňujúcich činnosti pri úraze elektrickým prúdom je rovnako preskúšaná. Pokiaľ je potrebné 
pracovať pod napätím, musí mať pracovník, vykonávajúci túto prácu okrem vymenovanej odbornej spôsobilosti a 
preskúšaní aj zvláštny písomný príkaz. 
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Technické prostriedky na údržbu VO: 

Zariadenie sústavy VO je dostupné zo zeme (RVO a stožiarové svorkovnice) a z výšky (svetelné zdroje, 
svietidlá). Pri údržbe svietidiel a stožiarov VO je najlepšie používať výsuvné ohradené pracovné plošiny, ktoré 
poskytujú pracovníkom väčšiu možnosť pohybu a komfortnejšiu (a tým aj bezpečnejšiu) prácu než výsuvné rebríky. 
 
 
3.6. Všeobecné možnosti znižovania energetickej nár očnosti VO . 
 
3.6.1  Svietidlo 
 

Svietidlá slúžiace vo verejnom osvetlení musia chrániť svetelné zdroje a príslušenstvo pred vonkajšími 
vplyvmi a majú čo najlepšie usmerňovať svetelný tok zo zdroja. Vlastnosti svietidla ovplyvňuje tvar a povrch optickej 
časti svietidla, vrátane tvaru a materiálu krytu svietidla. Do akej miery je svietidlo chránené, udáva IP kód. Aj to 
prispieva k účinnosti svietidla. Význam kódov IP XY označujúcich krytie je v tab. Napríklad svietidlá s krytím optickej 
časti IP 54 nie sú prachotesné a je potrebné ich častejšie čistiť, čo závisí od prašnosti a znečistenia prostredia. 
Uvažuje sa pri nich s činiteľom údržby 0,8. V dobe svojho vzniku zlepšili kvalitu oproti vtedy používaným svietidlám. 
Na nových a rekonštruovaných častiach VO je dnes vyžadované používať svietidlá prachotesné, teda s krytím aspoň 
IP 65. 
 
Kód  IP. 
 

X= Popis Y= popis 
0 Bez  ochrany 0 bez  ochrany 
1 Ochrana proti vniknutiu ruky (d>50mm) 1 Ochrana proti zvislo kvapkajúcej vode 
2 Ochrana proti vniknutiu prsta (d>12mm) 2 Ochr. proti kvap. vode do uhla  15° 
3 Ochrana pred nástrojmi (d > 2,5 mm) 3 Ochrana proti dažďu  ( do uhla 60° ) 
4 Ochr. proti drobným časticiam (d>1mm) 4 Ochr. proti ostriekaniu zo všetkých 

smerov 
5 Ochrana proti usádzaniu prachu 5 Ochrana proti striekajúcej vode (30kPa) 
6 Ochrana proti vniknutiu prachu 6 Ochr. proti striekajúcej vode (100 kPa) 
  7 Vodotesné ( pri dočasnom ponorení ) 
  8 Vodotesné pod tlakom (trvalé ponor.) 

 
V súčasnosti je na trhu široká ponuka svietidiel od rôznych výrobcov. Vhodné je používanie svietidiel 

verejného osvetlenia 5. generácie s lepším krytím a jednoduchšou údržbou. Pri lepšej ochrane proti prachu a lepším 
nasmerovaním svetelného toku tak možno dosiahnuť potrebnú hladinu osvetlenosti u nového svietidla aj so zdrojom 
s nižším príkonom. 

Parametre osvetľovacej sústavy závisia nielen od typu svetelného zdroja a svietidla, ale aj typu osvetľovacej 
sústavy, výšky a rozpätia stožiarov, sklonu a presahu svietidiel, šírky cesty. V niektorých svietidlách je možné 
usmerňovať svetelný tok aj zmenou polohy svetelného zdroja vo svietidle. 
 
 
3.6.2  Svetelné zdroje 
 
Pre osvetlenie komunikácií sa používajú svetelné zdroje s vysokým merným výkonom a dlhou životnosťou, ktoré 
môžu mať aj menší index farebného podania. 
 
Žiarovky  
- tepelný zdroj 
- vysoký indexom podania farieb 
- 90% elektrickej energie premenia na teplo 
- nízka životnosť cca 1000 hodín 
- absolútne nevhodné pre účely VO 
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Žiarivky  
- výbojový zdroj 
- pomerne vysoký index podania farieb 
- vysoká živostnosť 10000-15000 hodín 
- merný výkon cca 80 lm/W 
- svetelný tok závislý od teploty okolia 
- ich svetlo silno priťahuje hmyz 
- nevhodné pre cestné komunikácie, obmedzene vhodné pre pešie komunikácie 
 
 
Výbojky  
- výbojový zdroj 
- vyhovujúci (sodíkové) až vysoký index podania farieb (halogenidové) 
- vysoká živostnosť 15000-20000 hodín 
- merný výkon 70-105 lm/W 
- stabilný svetelný tok 
- momentálne najvhodnejšie pre verejné osvetlenie 
 
Výbojové svetelné zdroje potrebujú k svojej činnosti ďalšie zariadenia. Zapaľovač elektrického  výboja, predradník 
(tlmivka) na obmedzenie elektrického prúdu pretekajúceho výbojkou a  kompenzačný  kondenzátor. 
      
Schéma  zapojenia  el. príslušenstva  výbojky : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3. Elektronické predradníky  
 

Príkon aj svetelný tok svietidla s konvenčným predradníkom výrazne ovplyvňuje veľkosť napätia. Fázové 
napätie v sieti môže byť v rozsahu UN ± 5 % (230 ± 11,5 V). Pri zvýšení napätia o 10V sa zvýši príkon svietidla 
s konvenčným predradníkom o 10%. Elektronické  predradníky  pre  výbojové  svetelné  zdroje  v kompaktnom  celku  
obsahujú  nevyhnutné  prvky,  ale  aj  zariadenia  na  reguláciu  svetelného  toku  a stabilizáciu  prúdu  výbojkou  pri  
kolísaní  napätia  v rozvodnej  sieti  v určitom  rozpätí. Výbojka  je napájaná  konštantným prúdom, čo  prispieva  
k  jej dlhšej životnosti .  Uvádza  sa  20%-né  predĺženie  životnosti. Ďalšia výhoda elektronických predradníkov je, že 
nezvyšujú príkon a teda tu odpadá spotreba na konvenčných predradníkoch. Pri menovitom napätí je  pri použití 
týchto zariadení priestor na zníženie spotreby elektrickej energie o 13%, bez zníženia svetelného toku svietidiel. Ak 
je v danom mieste zvýšené napätie o 10 V, tak spotreba svietidla klesne o 23%.  

Rozdiel ceny klasického a elektronického predradníka je asi 1000 Sk. Ak uvažujeme zníženie príkonu pri 
menovitom napätí o 13 W a ročnú dobu svietenia 3850 hodín, tak je ročná úspora energie na 1 svietidle 50 kWh. 
Pohyblivé zložky platby za elektrickú energiu v roku 2005 sa u väčšiny RVO v závislosti od veľkosti odberu pohybujú 
od 2,295 do 3.995 Sk bez DPH. V takomto prípade by bola ekonomická návratnosť za 5 až 8,7 roka. Ak je v mieste 
pripojenia svietidla v elektrickej sieti zvýšené napätie o 10 V, tak sa zníži príkon o 24 W, čo za rok predstavuje 
úsporu 92,4 kWh. Návratnosť sa v takomto prípade skráti na 2,7 až 4,7 roka podľa príslušnosti k RVO.  

Napríklad: Elektronický predradník zabezpečuje  sínusový  odber  prúdu  zo  siete, napája  konštantným  
napätím  vlastný  obvod  meniča  predradníka  pri  kolísaní  napätia v rozvodnej  sieti  v rozsahu  160 až 250 V AC. 
Tento predradník  reguluje  prúd  pri  štarte  výbojky  tak,  že  postupne  narastá  na  nominálnu  hodnotu. Zapaľovací  
proces  je  riadený  časovačom  a pred  koncom  životnosti  výbojka  nebliká. Zapálenie  teplej  výbojky  trvá  najviac  
1 minútu .  Vnútorné  časovacie  zariadenie  umožňuje  v elektronickom predradníku prechod  do nižšej  spotreby  
prúdu  po  uplynutí  nastaveného  času .  Čas , po  ktorom  predradník  prejde  do  úsporného  režimu,  môže  

o

o
C 

T 
Z 

V 

L 

N 

T  –  tlmivka 
Z  –  zapaľovač 
V –  výbojový  zdroj  svetla 
C –  kompenzačný  kondenzátor 
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servisný  technik   v určitom  rozsahu  upravovať  alebo  vypnúť. (pri vyššie počítanej návratnosti sa neuvažovalo 
s redukčnými režimami, ale len s prevádzkou pri menovitom výkone a svetelnom toku) 
 
Elektronický  predradník 

typ  predradníka   typ  výbojky   stabilizácia prúdu účinník prevádzková  frekvencia 

EC–100Hg /D 100 W  Na 30 kHz 

EC–150Hg /D 150 W  Na 

 
185 až 250 V AC 

 
 0,98 23 kHz 

 
 
Závislosť svetelného toku od napätia pri použití elektronického predradníka 
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Odoberaný prúd a príkon s použitím elektronického predradníka pri rôznom napätí. 
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Elektronický predradník stabilizuje svetelný tok už od napätia 135 V. Stabilný svetelný tok a výkon sa 

dosahujú pri znížení napätia zvýšením odoberaného prúdu. Tieto grafy poukazujú na nevhodnosť kombinácie 
regulátora napätia v rozvádzači a elektronického predradníka vo svietidle. Znižovaním napätia regulátorom by 
nedošlo k zníženiu spotreby, ale by sa ešte zvýšili straty na vedení z dôvodu prenášania rovnakého výkonu pri 
menšom napätí a väčšom prúde.  
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Závislosť svetelného toku a výkonu svietidla s klasickým predradníkom od napätia  
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Vialox  NAV  E  110 W  -  1.ks
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Vialox  NAV  E  110 W  -  2. ks
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3.6.4. Regulátory napätia 
 

Tieto zariadenia využívajú závislosť príkonu a svetelného toku svietidiel s konvenčnými predradníkmi na 
veľkosti napätia. Lenže ako vidieť, s klesajúcim napätím klesá svetelný tok rýchlejšie ako príkon svietidla. Preto je 
najvýhodnejšie, ak sa svietidlo prevádzkuje pri menovitých parametroch, pri ktorých sa dosahuje najvyššia účinnosť 
premeny elektrickej energie na svetelnú. Navyše aj samotný regulátor má určitú spotrebu. Investíciou do svietidiel 
s lepším krytím sa zvýši ich účinnosť. Taktiež dôjde aj k vizuálnej zmene prostredia.  Z energetického hľadiska je 
výhodnejšie urobiť výmenu svietidiel a zdrojov, ktorou sa zníži inštalovaný príkon a budú sa prevádzkovať pri 
menovitých parametroch, ako trvalé napájanie zníženým napätím od regulátora. Jedným aj druhým by sme mohli 
dosiahnuť zníženie spotreby elektrickej energie. Pri rovnakom prenášanom výkone by boli straty v káblových 
rozvodoch vyššie pri napájaní zníženým napätím z regulátora. Musel by totiž tiecť väčší prúd, ako pri zdroji s menším 
výkonom, ale pri vyššom, jeho menovitom napätí. Regulátory napätia sú vhodné tam, kde je nestabilné napätie, 
alebo dochádza k výskytu prepätí. Taktiež je vhodné ho použiť v tých oblastiach, kde sa vyžaduje po určitú dobu 
vyššia hladina osvetlenia a v čase malého výskytu ľudí je tam možnosť zníženia osvetlenosti napr. centrum mesta.  

Ďalej si treba uvedomiť, že použitie regulátorov napätia je kontraproduktívne, ak by sa mali použiť na 
napájanie svietidiel s elektronickým predradníkom. Jedno zariadenie by znižovalo napätie za účelom zníženia 
spotreby a druhé by sa aj tak  snažilo udržiavať svetelný tok v nastavených hodnotách. Takto by ešte vzrástla 
spotreba energie o straty na regulátore a o zvýšené Jaulove straty na vedení. 

Zariadenie  ERVO  umožňuje  reguláciu  napätia  a jeho  stabilizáciu  na zvolenej  hodnote.  Používa  sa  ako  
doplnková  jednotka  k už  existujúcim rozvádzačom  osvetľovacej  sústavy.   Výstupné  napätie  reguluje  pomocou  
autotransformátora  s odbočkami spínanými stýkačmi.  Stýkač pre BY-PASS priamo  prepája  vstup  a výstup.   Do 
režimu  BY-PASS  systém  prechádza  pri poruchových  stavoch  spôsobených  výpadkom  niektorej  poistky, 
elektronickej  riadiacej  jednotky, prepnutím  ističa, alebo aj pri  napäťových  poruchách  v distribučnej  sieti. Vlastná  
spotreba  regulátora  je  max. 3 % výstupného  výkonu  regulátora. Prúdovo  sa  môže  preťažiť  najviac o 10 % 
nominálnej  hodnoty  prúdu .  Pracuje  pri  teplotách  okolia  od –30°C  do +50°C. Pri  štarte  osvet ľovacej  sústavy je  
na  výstupe regulátora  štartovacie  napájacie  napätie  voliteľnej  úrovne  a za  zvolený  čas  sa plynulo  zvýši na 
nominálnu voliteľnú  hodnotu.  Stabilizátor  udržuje  túto  hodnotu  s presnosťou ± 2 % .  Časovým, fotoodporovým, 
manuálnym, alebo HDO spínačom  sa  zopne  jedna  z úrovní  svetelného  toku  Φn  , 0,9.Φn  , 0,7.Φn  , 0,5.Φn  .  
Na  zvolenú  úroveň  prejde  regulátor  podľa  vopred  nastavenej  časovej  konštanty  a zostáva  na  nej  pracovať  
až  do  príchodu  ďalšieho povelu.  Pri  vypínaní  môže  zariadenie  pracovať  na  ľubovoľnej  úrovni.    

Pri  Φ = Φn     je   U = 230 V,      P = Pn ;  
pri Φ = 0,9.Φn   je  U = 224 V,   P = 0,95.Pn  ; 
pri Φ = 0,7.Φn   je  U = 208 V,   P = 0,82.Pn  ; 
pri Φ = 0,5.Φn    je  U =185 V,    P = 0,65. Pn  ; 

 
Na trhu existujú aj regulátory s možnosťou diaľkového ovládania. 
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4. Popis sú časného stavu 
 
4.1. Svetelné zdroje 

 
 Osvetľovacia sústava je tvorená širokou škálou svetelných zdrojov z pohľadu typového aj výkonového. 

Najrozšírenejším zdrojom v sústave sú vysokotlakové sodíkové výbojky (SHC) v príkonových radách 50W až 150W. 
V rámci komunikácií menšieho významu a vnútroblokov sídlisk sa na osvetlenie používajú aj svietidlá s kompaktnou 
žiarivkou s príkonom 36W. V menšej miere sú zastúpené aj svietidlá s ortuťovou výbojkou (RVL) s príkonom 80W. 
Na ilumináciu sú použité svietidlá s metal-halogenidovou, sodíkovou alebo ortuťovou výbojkou s príkonom 70W až 
2000W. 

 

osvetlenie komunikácií 
Druh Príkon (W) ks kW % (ks) % (kW) 

KŽ 36W 43 494 21,24 6,3% 2,7% 

RVL 80W 89 23 2,05 0,3% 0,3% 

SHC 50W 62 89 5,52 1,1% 0,7% 

SHC 70W 83 3838 318,55 49,3% 40,3% 

SHC 100W 115 2267 260,71 29,1% 33,0% 

SHC 150W 170 1071 182,07 13,8% 23,0% 

spolu   7782 790,14 100,00% 100,00% 
 

Tab. A  Zdrojová štruktúra (osvetlenie komunikácií) 
 
 
 

Zdrojová štruktúra podľa počtu svetelných zdrojov (ks)

SHC 100W; 
2267 SHC 70W; 3838

RVL 80W; 23

SHC 50W; 89

KŽ 36W; 494

SHC 150W; 
1071

 
Graf. A  Zdrojová štruktúra podľa početného zastúpenia jednotlivých zdrojov 
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Zdrojová štruktúra podľa výkonového zastúpenia (kW)

SHC 100W; 
260,71

SHC 150W; 
182,07

RVL 80W; 2,05
KŽ 36W; 21,24

SHC 50W; 5,52

SHC 70W; 
318,55

 
Graf. B  Zdrojová štruktúra podľa výkonového zastúpenia jednotlivých zdrojov 

 
 

Svetelné zdroje sa vymieňajú priebežne po vyhorení niekoľkých zdrojov. Zdrojová štruktúra podľa typu zdroja 
a jeho početného a výkonového zastúpenia bola určená na základe poskytnutých údajov. Celkový po čet 
svetelných zdrojov nachádzajúcich sa v sústave VO s lúžiacich na osvetlenie komunikácií je 7782ks . Na 
ilumináciu slúži približne 162ks svetelných zdrojov. Na základe obhliadky sme okamžitú funk čnos ť sústavy 
odhadli na viac ako 99% . 
 
 Vo všeobecnosti je možné konštatovať že v súčasnosti prevažne používané svetelné zdroje sú 
vysokotlakové sodíkové výbojky. Svetelné zdroje SHC majú eliptickú alebo číru banku. Tvoria 93% zdrojov použitých 
na osvetlenie komunikácií. Patria medzi najvhodnejšie svetelné zdroje súčasnosti slúžiace pre verejné osvetlenie.  

V sústave sa nachádza aj niekoľko svietidiel s ortuťovou výbojkou. Výhodou týchto zdrojov je ich farebné 
podanie. Nevýhodou je nízky merný výkon. Tieto zdroje predstavujú malé množstvo a v súčasnosti sú nahradzované 
vysokotlakovými sodíkovými výbojkami.  

V menšej miere sú využívané svietidlá s kompaktnou žiarivkou ktorých počet v sústave VO dosahuje 494ks. 
Teplotná závislosť kompaktných žiariviek má za následok zmenu vyžarovaného svetelného toku v závislosti od 
teploty. Pri použití klasickej kompaktnej žiarivky (Obr.1 – modrá čiara) je z grafu viditeľný pokles svetelného toku pod 
30% už pri teplote okolia žiarivky približujúcej sa k bodu mrazu. Pri použití kompaktných žiariviek určených pre 
vonkajšie prostredie je tento nedostatok obmedzený iba čiastočne (Obr. 1 – ružová čiara). Dochádza aj k výraznému 
namáhaniu predradníkou hlavne v obdobiach nízkych teplôt. 
 
 
Nedostatky:   Ortuťová výbojka – Menší merný výkon ako vysokotlaká (nízkotlaká) sodíková alebo halogenidová 

výbojka 
           Kompaktné žiarivky – teplotná závislosť, nevhodné hlavne na osvetľovanie motoristických komunikácií  

(Obr.1) 
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Obr. 1  Zdroj – kompaktná žiarivka, nevhodné na osvetľovanie hlavne motoristických komunikácií  
 
  
 
 
 Funkčnos ť svetelných zdrojov bola odhadnutá na viac ako 99%.  Prevažná časť zdrojov používaných 
v sústave VO mesta Nitra patrí medzi energeticky efektívne svetelné zdroje a v súčasnosti medzi najvhodnejšie 
(vysokotlakové sodíkové výbojky-SHC). Svetelné zdroje využívajúce ako zdroj kompaktnú žiarivku tvoria 6,3% 
všetkých svetelných zdrojov v sústave. Nachádzajú sa len vo vnútroblokoch, parkoch prípadne peších chodníkoch. 
V budúcnosti v prípade rekonštrukcie však navrhujeme prechod na sodíkové svetelné zdroje.   
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4.2. Svietidlá 

 
Štruktúra svietidiel použitých na komunikáciách je zrejmá z tabuľky B. Najširšie zastúpenie majú svietidlá 

typu: Malaga a Attache (obr. 2).  
 

Typová štruktúra svietidiel 
ozn. obrázok zdroj  príkon (W) počet (ks) počet (%) 

MALAGA 
(SGS101, 
SGS102) 

 

SHC 
50W 70W 

100W 150W 
6854 86,3% 

Attache 
(Modus LV) 

 

KŽ 36W 494 6,2% 

Gula 

 

SHC 70W 132 1,7% 

Lucerna 

 

SHC 70W 92 1,2% 

Acilpirin 
(Typ: 23101) 

 

RVL 125W 64 0,8% 

Philips 
Metronimis 

 

SHC 70W 34 0,4% 
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Stare     
(Typ: 446 10 

70) 

 

RVL 80W 125W 35 0,4% 

 Philips 
Tanier 

 

RVL 80W 23 0,3% 

Elektrosvit 
MIRA 

 

SHC 70W 100W 14 0,2% 

ostatné 

  

    40 0,5% 

iluminácia 

 

RVL 
SHC 
HPI 

70W 150W 
250W 400W 

1000W 
2000W 

162 2,0% 

  spolu     7944 100,0% 
 

Tab. B  Štruktúra svietidiel 
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Obr. 2  Znečistenie optickej časti svietidla MALAGA SGS101, vek svietidla 5 rokov 
 

 
 

 
Osvetľovacia sústava verejného osvetlenia mesta Nitra obsahuje viaceré druhy svietidiel. Najširšie 

zastúpenie majú svietidlá typu Malaga SGS101 alebo SGS102 od spolo čnosti Philips . Ako zdroj používajú 
vysokotlakovú sodíkovú výbojku s príkonom 50W až 150W. Nedostatkom týchto svietidiel je v sú časnosti už 
nedostato čné krytie elektrickej časti IP43 . Svietidlá s vypuklým krytom sú zdrojom nežiadúcich svetelných emisií 
do horného polpriestoru. Podľa smernice ECO DESIGN v blízkej budúcnosti budú zakázané svietidlá 
s klasickým predradníkom .  Používané svietidlá v sú časnosti nesp ĺňajú požiadavky pre príspevok napr. zo 
štrukturálnych fondov . Druhým najčastejšie využívaným svietidlom v sústave VO je svietidlo typu Attache ktoré ako 
zdroj využíva kompaktnú žiarivku s príkonom 36W. Svietidlá tohto typu tvoria 6,3% z celkového počtu svietidiel 
sústavy. Nachádzajú sa prevažne vo vnútroblokoch, parkoch a peších chodníkoch. V budúcnosti navrhujeme 
nahradenie daných svietidiel svietidlami s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami alebo výbojkami typu Cosmopolis. 
Svietidlá Attache majú nedostatky spôsobené nízkou kvalitou spracovania a samotnou technológiou. Vo 
všeobecnosti majú nedostatočné tesnenie už po krátkom čase prevádzky a z toho plynúce rýchle znečistenie 
svietidiel. Nedostatky z pohľadu použitého zdroja (kompaktná žiarivka) boli spomenuté už skôr v kapitole 4.1. 
Sústava bola v predošlých rokoch rekonštruovaná a staršie typy svietidiel sa v sústave nachádzajú len zriedkavo. 
Z poh ľadu údržby sú svietidlá vo ve ľmi dobrom stave a je vidite ľná pravidelná údržba.    
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4.3. Stožiare a vedenia 
 
 Verejné osvetlenie mesta Nitra je realizované na betónových podperných bodoch distribučnej nn siete 
a oceľových (betónových) stožiaroch určených prioritne pre verejné osvetlenie. Svietidlá sú upevnené na oceľových 
ramienkach a výložníkoch prípadne osadené na vrchol stožiara priamo (parkové svietidlá). Z hľadiska polohy 
svietidiel umiestnených na betónových stožiaroch nn vedenia sú svietidlá pripojené výložníkom alebo ramienkom pod 
alebo nad vedením distribučnej nn siete. Prevažujúcim typom stožiara sú oce ľové ktoré tvoria takmer 71% 
všetkých stožiarov  ktoré sú využívané pre potreby verejného osvetlenia. 25,9% stožiarov je betónových a sú 
majetkom distribučných závodou ktorý zabezpečujú ich výmenu. V sústave sa nachádza aj nieko ľko drevených 
stožiarov distribu čnej siete. Predstavujú 0,6% a je nutné ich vymeni ť. Počet stožiarov daného typu sa nachádza 
v nasledujúcej tabuľke a grafe.  

 
 

stožiar oceľový betónový drevený historický nástrešník iné spolu 

počet (ks) 5314 1953 47 69 29 126 7538 

počet (%) 70,5% 25,9% 0,6% 0,9% 0,4% 1,7% 100,0% 
Tab. C 

 
 
 

nosné prvky VO (zastúpenie)

iné; 126

ocel; 5314

beton; 1953

drevo; 47

Historicky; 69 Nastresnik; 29

 
 
 Verejené osvetlenie je tvorené stožiarmi rôznej výšky. Nasledujúcej tabuľke je uvedené početné zastúpenie 
jednotlivých druhov stožiarov. Najrozšírenejšie sú stožiare výšky 8 metrov ktoré tvoria viac ako 52% z celkového 
počtu stožiarov. V niektorých prípadoch je však svietidlo umiestnené na svetelné miesto iným spôsobom (nástenná 
konzola, nástrešník). 
 

výška stožiara (m) 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 iné spolu 

počet (ks) 91 174 2130 73 581 3934 126 69 164 9 55 132 7538 
 
počet (%) 1,2% 2,3% 28,3% 1,0% 7,7% 52,2% 1,7% 0,9% 2,2% 0,1% 0,7% 1,8% 100,0% 

Tab. D 
 
 



 
Removing Barriers to the Reconstruction of Public Lighting Systems in Slovakia 

PIMS #2144 / Atlas # 47936 

    

 Audit verejného osvetlenia mesta Nitra – REV 1 – apríl, 2009 

Output 1 

Riešitelia: Peter Černák , Marek Lipa 

21 

Počet stožiarov danej výšky

91 174

2130

73

581

3934

126 69 164 9 55 132
0

500

1000

1500

2000

2500

3000
3500

4000

4500

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 iné

výška stožiara

po
če

t 
st

ož
ia

ro
v

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkovú výšku vyloženia svietidla netvorí len samotný stožiar ale aj výložník na ktorom je svietidlo 

umiestnené. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty výložníkov podľa výšky.  
 
 

výška výložníka (m) 0,0 0,5 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,5 spolu 

počet (ks) 4835 39 7 61 16 650 124 530 148 1105 23 7538 

počet (%) 64% 1% 0% 1% 0% 9% 2% 7% 2% 15% 0% 100% 
Tab. E 
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pätica betón liatina oceľ plast spolu 

počet (ks) 13 484 65 867 1429 

počet (%) 0,9% 33,9% 4,5% 60,7% 100,0% 
Tab. F 

 

Typ pätice

beton; 13; 1%

liatina; 484; 34%

ocel; 65; 5%

plast; 867; 60%

 
 
 

U stožiarov sa nedostatky týkajú najmä oceľových (betónových) stožiarov určených prioritne pre verejné 
osvetlenie. Nedostatkami sú korózia a chýbajúci ochranný náter stožiarov . Približne 20% oceľových stožiarov 
v ostatnom období bolo zbavených korózie a ošetrených ochranným náterom. Kvalita odstránenia korózie ako aj 
použitie daného typu náteru má za následok zvýšenie životnosti daných stožiarov. V tomto roku je naplánovaná 
údržba ďalších stožiarov.  

 
Korózia je technickým problémom stožiarov v miestach votknutia stožiara a časti stožiara umiestneného pod 

zemou. V prípade stožiarov ktoré vplyvom korózie v miestach votknutia nemajú dostatočnú pevnosť (hrozba pádu 
stožiara) sú takéto stožiare nahradené novými pozinkovanými stožiarmi prípadne repasované. Časť stožiara 
nachádzajúca sa pod úrovňou terénu a v mieste dotyku zo zemou je najnáchylnejšia na poškodenie vonkajšími 
vplyvmi. Repasácia spočíva v demontáži stožiara, následnom odstránení skorodovanej časti stožiara (časť pod 
zemou), ošetrením a opätovnou montážou stožiara na miesto. Takýto spôsob rekonštrukcie má za následok zníženie 
výšky stožiara a teda tento spôsob je možný iba ak sa tým výrazne nezhoršia svetelno-technické podmienky na 
komunikácii. Rekonštrukcia týmto spôsobom je výrazne lacnejšia oproti výstavbe nového stožiara.   

 
V prípade stožiarov ktoré majú poškodenú pätku stožiara (voľne prístupné časti stožiara ktoré sú pod 

napätím) sú tieto nahradzované novými oceľovými skrinkami (Obr.3) v ktorých sa nachádza elektrovýzbroj stožiara. 
Jedná sa o pôvodné laminátové pätky , ktoré nespĺňajú základné kritéria bezpečnej prevádzky nakoľko sú málo 
odolné voči vandalizmu. Sú ľahko demontovate ľné čím dochádza k nebezpe čenstvu dotyku živých častí. Veľká 
časť stožiarov nemá vlastné istenie. 
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Obr. 3  Oceľová skrinka – elektrovýzbroj stožiara 
 
Svietidlá sú na stožiare upevňované výložníkmi alebo ramienkami.  

V prípade betónových stožiarov sú svietidlá upevnen é pomocou výložníka častokrát nad vzdušné vedenie . 
Svietidlo sa nachádza vo výške 8 a viac metrov. Dôsledkom je náro čnejšia údržba z dôvodu samotnej výšky 
v akej sa svietidlo nachádza a sú časne prácu komplikujú aj samotné neizolované vodi če vzdušného vedenia . 
V súčasnosti sa postupne v rámci údržby svietidlá aj s výložníkmi inštalujú pod NN vedenie.   
Drevené stožiare sú za hranicou životnosti. Nesp ĺňajú mechanické kritéria bezpe čnej prevádzky.  

Výložníky na oceľových stožiaroch sú prevažne bez nedostatkov. Ich údržba prebieha v rámci ošetrovania 
samotných stožiarov. Použitím svietidiel s lepšími svetelno-technickými parametrami bolo možné znížiť počet 
svietidiel na viacprvkových výložníkoch. Neobsadené ramená viacprvkových výložníkov sú estet ickým 
problémom a navrhujeme neobsadené ramená odstráni ť prípadne vymeni ť viacprvkové výložníky za 
jednoprvkové. 

Rozvod VO je realizovaný vonkajším vedením, závesnými káblami a  káblovým vedením umiestneným 
v zemi. Vonkajším vedením a závesným káblovým vedením je realizovaná tá časť verejného osvetlenia mesta, ktorá 
ako stožiare využíva podperné body nn siete (betónové stožiare). Vek káblových vedení je rôzny v závislosti od 
lokality. Niektoré úseky majú viac ako 30rokov a spadajú do obdobia 60-tych a 70-tych rokov (centrum mesta), 
dôsledkom čoho sú časté poruchy. Je nutné do budúcnosti po čítať s nákladmi spojenými s komplexnou 
rekonštrukciou takýchto vedení.   

Vonkajšie vedenia sú menej náročné na údržbu. V prípade neizolovaných vodičov sa často vyskytujú 
poruchy spôsobené poveternostnými podmienkami (silný vietor, búrky), ktoré majú za následok vzájomný kontakt 
vodičov a následný výpadok dodávky elektrickej energie. V oblastiach kde došlo k výmene vedení za izolované bol 
použitý závesný systém. Jeho prednosťami sú kompaktnosť, nízka poruchovosť a ochrana proti poveternostným 
podmienkam..  

Napäťová sústava je 1+PEN 50Hz 230/TN-S. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím živých časti 
je riešená „Izolovaním živých častí a krytím – STN 332000-4-41. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím 
neživých časti je riešená „odpojením napájania, pospájaním – STN 332000-4-41 a „Ochrana použitím zariadení 
triedy II. (svietidlá). 

Existujúce zemné káblové poruchy, skraty a provizór ne vonkajšie vedenia boli odstránené správcom 
verejného osvetlenia. V sú časnosti nie sú známe žiadne rozsiahle káblové poruc hy . V prípade ich výskytu sú 
odstraňované operatívne.  
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4.4. Osvet ľovacia sústava 
 

V celom meste sa nachádza prevažne jednostranná osvetľovacia sústava. V prípadne viacprúdových 
komunikácií (hlavné dopravné koridory mesta) sa prevažne jedná o párovú sústavu.  

Na niektorých komunikáciách sú použité príliš vysok é stožiare (Obr.4). Následkom je nutnos ť použi ť 
svietidlá s vä čším príkonom.  

Častým problém je mestská zele ň v miestach kde ovplyv ňuje ú činnos ť sústavy verejného osvetlenia 
(svietidlo v korune stromov).  

Dôležitým parametrom hodnotiacim osvetlenosť komunikácie je rovnomernosť. Závisí od použitého typu 
svietidla a vzdialenosťou medzi jednotlivými svietidlami. V prípade betónových stožiarov distribu čnej NN siete sú 
svietidlá v mnohých prípadoch osadené na každom dru hom stožiari čo má za následok vzdialenos ť medzi 
svietidlami 70m-80m. Výsledkom je nerovnomerné osve tlenie komunikácie (Obr. 6) nesp ĺňajúce požiadavky 
normy STN EN 13201. 

Problémom stožiarov NN siete môže byť aj ich vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie. Poloha závisí od 
umiestnenia stožiare distribučnými závodmi a teda ich vzdialenosť od osvetľovanej komunikácie môže byť aj viac ako 
10metrov. Možným riešením je prispôsobenie dĺžky výložníka. Dĺžka výložníka by mala by ť prispôsobená 
vzdialenosti konkrétneho stožiara od komunikácie ta k aby svietidlo bolo čo najbližšie k hrane komunikácie.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr.4  Vysoké stožiare, Radlinského 
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Obr.6  Svietidlá osadené na každom druhom stožiari – nerovnomernosť osvetlenia 
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4.5. Rozvádzače VO 
 

V meste sa nachádzalo 174 rozvádzačov verejného osvetlenia, ktoré sú súčasne odbernými miestami podľa 
fakturovaných odberných miest pre rok 2008. Vo všeobecnosti je rozvádzač tvorený oceľovou alebo plastovou 
skrinkou. V nej sa nachádza elektrovýzbroj rozvádzača ktorá je tvorená hlavným istišom, elektromerom, stýkačom, 
ovládacím zariadením (fotobunka), príjmačom HDO (prepínanie tarify) a istením jednotlivých polí rozvádzača (ističe, 
poistky). Napäťová sústava je 3+PEN 50Hz 230/400V/TN-C. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím živých 
časti je riešená „Izolovaním živých častí a krytím – STN 332000-4-41. Ochrana pred nebezpečným dotykovým 
napätím neživých časti je riešená „odpojením napájania, pospájaním – STN 332000-4-41. Spínanie verejného 
osvetlenia je riešené 10-timi fotobunkami ktoré spí najú jednotlivé mestské štvrte. Rozvádza če osadené 
fotobunkami potom impulzom spínajú ostatné rozvádza če verejného osvetlenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.7  Spínanie verejného osvetlenia pomocou fotobunky, Jurkovičova 4 
 
 
Stav rozvádzačov sme určili na základe vizuálnej prehliadky, poskytnutých informácií a na základe revíznych 

správ. Stav rozvádzačov zodpovedá ich veku. Výrobcom väčšiny starších rozvádzačov boli Energetické strojírny 
Brno a pochádzajú zo 80-rokov minulého storočia. Na starších rozvádza čoch sa ich vek prejavuje koróziou. 
Staré prístrojové vybavenie a korózia svoriek spôso buje pomerne časté poruchy. Staršie rozvádza če sú na 
hranici životnosti a je nutné ich vymeni ť.  V súčasnosti dochádza k postupnej výmene rozvádzačov za nové.   

 
 
 
 

Nedostatky :  interná a externá korózia rozvádzača - (obr.7) 
korózia prístrojov a svoriek v RVO (obr.7) 
chýbajúci ochranný náter 
nedostatočné krytie IP43 
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Obr.8  Starý a nový rozvádzač VO 
 
 

V meste sa nachádza skúšobne inštalované riadenie verejného osvetlenia  od spoločnosti SEAK na ulici 
Hviezdoslavova. Systém sa skladá s 2 riadiacich jednotiek inštalovaných na stožiaroch VO. Každá jednotka ovláda 
10 svietidiel Philips Malaga s výbojkou SHC 150W na oceľových stožiaroch. Každé svietidlo je možné riadiť 
jednotlivo na základe impulzu z riadiacich jednotiek a regulátorov inštalovaných priamo v stožiaroch. Takto 
nastavený systém stmieva svietidlá na 70% príkonu v časoch plnej prevádzky a v nočných hodinách v čase malej 
premávky na približne 50%. Systém funguje účinne už takmer jeden rok. Prináša zníženie nákladov na spotrebu 
elektrickej energie pod ľa nášho odhadu na celkovej úrovni pri danom nastave ní 20-30% pre dané svietidlá. 
Presný údaj dosiahnutých úspor inštaláciou riadiace ho systému nie je k dispozícii  vzhľadom na fakt, že úsek 
Hviezdoslavovej ulice s inštalovaným systémom nemá vlastné meranie spotreby elektrickej energie. Pre spoľahlivé 
určenie prínosu regulačného systému by bolo žiadúce digitálnym elektromerom merať spotrebu reguľovanej časti 
sústavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.9  Centrálna riadiaca jednotka a elektronika na ovládanie svietidla. 
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4.6. Spotreba a cena elektrickej energie 
 

Do roku 2004 vrátane bola platba za elektrickú energiu pre účely verejného osvetlenia priamo úmerná 
množstvu odobranej elektrickej energie v kWh a iné faktory na jej cenu nemali vplyv. Od roku 2005 sa cena za 
dodávku elektrickej energie pre účely VO skladá z viacerých zložiek. Od roku 2006 platba za distribúciu 
elektrickej energie závisí aj od ampérovej ve ľkosti hlavného isti ča. Zložky platby za distribúciu v sieti ZSE 
a za systém  často krát prevyšujú zložku za samotnú energiu . Spotreba elektrickej energie závisí od príkonu 
a času svietenia verejného osvetlenia. Cena za dodávku elektrickej energie závisí aj od počtu odberných miest a od 
veľkosti jednotlivých odberov. V roku 2009 došlo k výraznému nieko ľkonásobnému zvýšeniu poplatkov za 
rezervovanú kapacitu (isti č).  

 
Niektoré zložky tvoriace cenu elektriny sa v prípade 2 tarifného merania (2T) skladajú zo zložky v nízkej 

tarife (NT) a zo zložky vo vysokej tarife (VT). V prípade jednotarifného merania (1T) je cena elektrickej energie počas 
celého dňa rovnako.  

 

zložky tvoriace cenu elektrickej energie 

1. dodávka - Cena dodávky elektrickej energie (1T/2T) 

2. dodávka - Spotrebná daň (od 1.júla 2008) 

3. distribúcia - Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu (1T/2T) 

4. distribúcia - Platba za straty pri prenose 

5. distribúcia - Platba za systémové služby 

6. distribúcia - Platba za prevádzkovanie systému 

7. distribúcia - Cena za rezervovanú kapacitu 
Tab.G 

 
Ceny dodávky zodpovedajú platnému cenníku pre tarifné produkty dodávky elektriny pre firmy, podnikateľov 

a organizácie v produktovom rade StandartPower pre rok 2008. Cenník bol účinný od 1.januára 2008. Na 
nasledujúcom obrázku sa nachádza oficiálny cenník produktu „StandartPowerDuo“ platny pre rok 2008 a príloha 
k faktúre číslo 7010194652. Jedná sa o rozvádzač ktorý sa nachádza na Zvolenskej ceste 22. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.10 Oficiálne platný cenník ZSE (zdroj www.zse.sk) a príloha k faktúre 
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 Cena za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre používateľov distribučnej sústavy 
zodpovedá platnému cenníku pre rok 2008 platnému od 1.januára 2008. Na nasledujúcom obrázku sa nachádza 
oficiálny cenník distribučnej sadzby „X3-A“ produktu  platný pre rok 2008 a príloha k faktúre číslo 7010194652. Jedná 
sa o rozvádzač ktorý sa nachádza na Zvolenskej ceste 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.11 Oficiálne platný cenník ZSE (zdroj www.zse.sk) a príloha k faktúre 
 
 Cena za dodávku a distribúciu elektrickej energie, ktorú má firma ELcomp Nitra uzatvorenú so 
Západoslovenskou energetikou zodpovedá štandardným cenám distribúcie elektrickej energie. Neboli 
zistené žiadne nedostatky týkajúce sa výšky ú čtovaných nákladov.  

VO mesta Nitra je prevádzkované počas celej noci. Celková ro čná spotreba EE za rok 2008 dosiahla 
hodnotu  3 712 496 kWh.   Celkové finančné náklady na dodávku EE dosiahli výšku 640 779,-EUR s DPH. Cena 
elektrickej energie pre rok 2008 dosiahla hodnotu 0.1726Eur/kWh s DPH. 
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rok 2008 

spotreba EE (kWh) 3 712 496 

cena EE (Eur s DPH) 640 779 

cena Eur/kWh 0,1726 
Tab.H 

 
Od hodnoty hlavného ističa sa odvíja mesačný distribučný poplatok, čím silnejší istič, tým vyšší poplatok. Vo 

väčšine prípadov bola v minulosti ve ľkos ť hlavného isti ča predimenzovaná čo by zvýšilo platby za EE . 
V prípade rozvádza čov VO mesta Nitra bola rezervovaná kapacita (ve ľkos ť hlavného isti ča) znížená 
správcom na prelome roku 2008 a 2009 na technické m inimum . V roku 2009 ako už bolo spomenuté platby za 
rezervovanú kapacitu niekoľkonásobne vzrástli. Nasledujúca tabuľka (tab.G) uvádza výšku platieb v roku 2009 
v rámci 165ks porovnávaných RVO v dvoch prípadoch. V prvom prípade určuje výšku platieb za rezervovanú 
kapacitu ak by nedošlo k technickým úpravám (zníženie rezervovanej kapacity) a v druhej časti uvádza platby za 
rezervovanú kapacitu po úpravách ktoré boli vykonané ešte ku koncu roka 2008. V sústave sú započítané aj 
rozvádzače ktoré majú distribučnú sadzbu „X3“ a výška poplatku je nižšia. Vzhľadom k spotrebe na týchto 
rozvádzačoch pod 4% celkovej spotreby sme v nasledujúcej tabuľke tieto rozvádzače posudzovali ako v tarife „X3-
A“. Výška úspor v roku 2009 na rezervovanej kapacite do siahne hodnotu viac ako 60 000 Euro bez DPH 
(1,8mil. Sk bez DPH). 

 
pôvodné ističe ako v roku 2008 výmena ističov 

rok 2009 distribučná sadzba X3-A rok 2009 distribučná sadzba X3-A 

istič (A) 
mesačné 
náklady 

(€) 

počet 
ističov 

celkové 
ročné 

náklady (€) 

istič 
(A) 

mesačné 
náklady 

(€) 

počet 
ističov 

celkové 
ročné 

náklady (€) 

                
10 16,9199 3 609,12 10 16,9199 3 609,12 
16 20,8245 2 499,79 16 20,8245 2 499,79 
20 26,0306 11 3 436,04 20 26,0306 12 3 748,41 
25 32,5383 5 1 952,30 25 32,5383 6 2 342,76 
32 41,6487 15 7 496,77 32 41,6487 31 15 493,32 
40 52,061 18 11 245,18 40 52,0610 26 16 243,03 
50 65,0763 16 12 494,65 46 65,0763 1 780,92 
60 81,9962 8 7 871,64 47 65,0763 1 780,92 
63 81,9962 18 17 711,18 50 65,0763 38 29 674,79 
75 104,1223 2 2 498,94 60 81,9962 7 6 887,68 
80 104,1223 11 13 744,14 63 81,9962 28 27 550,72 
85 130,1526 3 4 685,49 75 104,1223 1 1 249,47 
100 130,1526 14 21 865,64 80 104,1223 5 6 247,34 
120 162,691 24 46 855,01 85 130,1526 3 4 685,49 
125 162,691 15 29 284,38 100 130,1526 1 1 561,83 

    165 182 250,24     165 118 355,58 
Tab.I 

 
RVO majú v roku 2008 dodávateľský produkt EE „StandartPowerDuo“ čo je dvojtarifné meranie spotreby 

elektrickej energie. Spínanie elektromera medzi tarifami VT (vysoká tarifa) a NT (nízka tarifa) zabezpečuje príjmač 
HDO. V prípade dodávateľského produktu „StandartPower“ sa jedná o jednotarifné meranie a vyskytuje sa u 18-tich 
rozvádzačov VO.  

 
Koncom roka 2008 bol vo väčšine prípadov uskutočnený prechod na nový dodávateľský produkt 

StandartPowerLight „SPL“, ktorý je určený výhradne pre verejné osvetlenie. Prechod bol uskutočnený 
z ekonomických dôvodov nakoľko daný dodávateľský produkt je finančne menej náročný (Obr.12).  
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Obr.12 Porovnanie dodávate ľských produktov (zdroj www.zse.sk) 
 
 

Distribučný produkt ostal bez zmeny. Distribu čný produkt je takmer pre všetky rozvádza če dvojtarifný 
„X3-A“.   V niekoľkých prípadoch je zvolený produkt „X3“, rozvádzače s produktom „X3“ tvoria 4% z celkovej 
spotreby. Rozdiel medzi „X3“ a „X3-A“ je podobný ako u dodávateľských produktov elektrickej energie. Dodávateľský 
produkt „X3“ je jednotarifným produktom ktorý nerozlišuje v prípade „Tarify za distribúciu“ spotrebu vo vysokej (VT) 
a nízkej (NT) tarife a má spoločnú cenu pre celkovú spotrebu vo výške 0,021417Eur/kWh. V prípade dodávateľského 
produktu „X3-A“ je v prípade „Tarify za distribúciu“ nutné rozlišovať spotrebu vo vysokej tarife (VT – 0,031248 
Eur/kWh) a nízkej tarife(NT – 0,013345 Eur/kWh). Dodávateľské produkty „X3“ a X3-A“ sa líšia aj výškou poplatkov 
tarify za rezervovanú kapacitu. V prípade produktu „X3-A“ sú poplatky za rezervovanú kapacitu približne 2-násobkom 
výšky poplatkov pre dodávateľský produkt „X3“. Ostatné tarify (Tarifa za straty pri distribúcii, Tarifa za 
prevádzkovanie systému, Tarifa za systémové služby, platba za odberné miesto) majú výšku poplatkov rovnakú.  

 
 

Celková predpokladaná dosiahnutá úspora pri v sú časnosti už realizovanom znížení rezervovanej 
kapacity a prechode na dodávate ľský produkt „StandartPowerLight“ dosiahne v roku 20 09 pri daných 
cenových reláciách produktov hodnotu približne  175 000,- Eur bez DPH .  

Ak by nedošlo k daným opatreniam tak predpokladaná výška nákladov na spotrebu verejného 
osvetlenia by v roku 2009 dosiahla hodnotu približn e 755 476,- Eur bez DPH.  
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Úspory energie a nákladov    (vstupné hodnoty sú celková ročná spotreba roku 2008) 

dodávateľský a distribučný produkt   SPD X3-A*   SPL X3-A** 

Spotreba energie VT (kWh)     1 178 219     1 178 219 

Spotreba energie NT (kWh)     2 534 277     2 534 277 

              

cena EE (VT) 0,131172 Eur/kWh 154 549,34 0,075 Eur/kWh 278 437,20 

cena EE (NT) 0,092495 Eur/kWh 234 407,95       

Tarifa za distribúciu elektriny VT 0,031245 Eur/kWh 36 813,45 0,031245 Eur/kWh 36 813,45 

Tarifa za distribúciu elektriny NT 0,013345 Eur/kWh 33 819,93 0,013345 Eur/kWh 33 819,93 

Tarifa za straty pri distribúcii 0,017401 Eur/kWh 64 601,14 0,017401 Eur/kWh 64 601,14 

Tarifa za prevádzkovanie systému 0,002722 Eur/kWh 10 105,41 0,002722 Eur/kWh 10 105,41 

Tarifa za systémové služby 0,009361 Eur/kWh 34 752,68 0,009361 Eur/kWh 34 752,68 

cena za rezervovanú kapacitu   Eur/mesiac 182 250,24   Eur/mesiac 118 355,58 

platba za odberné miesto 2,00 EUR/1om 4 176,00 2,00 EUR/1om 4 176,00 

cena EE (Eur bez DPH)     755 476     581 061 

úspory (Eur bez DPH)           174 415 
 

Tab.J  Predpokladané úspory dosiahnuté realizovaným i opatreniami 
 
 
* SPD – StandartPowerDuo – dvojtarifný produkt dodávky EE 
**  SPL – StandartPowerLight – jednotarifný produkt dodávky EE (pre verejné osvetlenie)
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4.7. Údržba VO mesta Nitra 
 

V roku 2008 bolo vykonaných 610 servisných zásahov v rámci porúch na verejnom osvetlení. Jedná 
sa iba o zdokumentované poruchy. Časť zásahov nie je zdokumentovaných a boli vykonané op eratívne . 
Najčastejšie riešenými poruchami boli výmeny nesvietiacich svetelných zdrojov ktoré predstavujú viac ako 38% 
všetkých zásahov. Druhou najčastejšou poruchou sú skraty. V nasledujúcej tabuľke je uvedená tabuľka počtu 
vykonaných servisných zásahov na základe poskytnutých údajov.  

 

porucha počet % 
bez napatia rvo 5 0,82% 
bez zavad 42 6,89% 
dvierka 34 5,57% 
dvierka vyzbroj 3 0,49% 
fotobunka 1 0,16% 
impulz 10 1,64% 
istič 18 2,95% 
kontakt 6 0,98% 
patica 23 3,77% 
poistka 48 7,87% 
prívod 13 2,13% 
rozperky 2 0,33% 
rvo 5 0,82% 
skrat 100 16,39% 
stožiar 2 0,33% 
stykač 4 0,66% 
svietidlo 10 1,64% 
tlmivka 7 1,15% 
vandalizmus 1 0,16% 
výzbroj 12 1,97% 
zapojenie 10 1,64% 
zdroj 234 38,36% 
zdroj a výzbroj 13 2,13% 
iné 7 1,15% 
spolu 610 100,00% 

  
Tab.K  

 
 
 

Celkové ro čné náklady na údržbu verejného osvetlenia v roku 20 08 dosiahli výšku 207 400,-EUR s 
DPH. Cena je tvorená z nasledujúcich zložiek: 

 
1. zabezpečenie komplexnej prevádzky, údržby a opráv verejného osvetlenia  
2. inštalácia nových svietidiel 
3. zabezpečenie malých a neperiodických činností nadväzujúcich na rozvody a objekty VO  
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V roku 2008 bolo pod ľa poskytnutých údajov vybudovaných 55 nových svetel ných miest (Tab.L).  

Celkový počet svietidiel tvoriacich sústavu VO aj so svietidlami určenými na ilumináciu je v súčasnosti 7 944ks.  
 Nasledujúca tabuľka uvádza počet  novovybudovaných svetelných miest v posledných rokoch podľa 
dostupných informácií. Väčšinu novovytvorených svetelných miest tvoria svietidlá typu Philips Malaga.   
 
 

počet novovybudovaných svetelných miest v posledných rokoch 

rok 1998 2003 2006 2008 

nové svetelné miesta 62 80 114 55 
Tab.L  

 
Starostlivos ť o verejné osvetlenie správcom hodnotíme ako dôsled nú a svedomitú.  98% svietivosť 

sústavy VO je dodržaná. Je evidentný záujem zo strany správcu o čo najlepší technický stav verejného osvetlenia 
a znižovanie nákladov na spotrebu elektrickej energie. Príkladom je aj voľba nového dodávateľského produktu „SPL“ 
a zníženie poplatkov za rezervovanú kapacitu výberom nových produktov čím boli znížené výdavky na elektrickú 
energiu. Úroveň správy a údržby považujeme za zodpovedajúcu vynalo ženým nákladom mesta Nitra.   

 
Nedostato čnú úrove ň údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Nitra sm e zaznamenali v oblasti 

periodických náterov stožiarov VO (ošetrenie korózi e). Neošetrené stožiare podliehajú zvýšenej korózii  
a znižuje sa ich životnos ť. Malá pozornos ť je venovaná posúdeniu výšky stožiarov vzh ľadom na charakter 
komunikácie.  
 
4.8. Orienta čná topológia VO vrátane RVO 
 
 Topológia existujúcich svetelných zdrojov a rozvádzačov (digitálny pasport) je elektronickej podobe 
spracovaná firmou ELcomp s r.o.. Pasport je databáza svetelných miest, ktorá sa skladá zo situačnej (grafickej) časti 
a na ňu naviazanej tabuľkovej časti. Grafická časť je zanesená do digitálnej mapy. Každý svetelný bod obsahuje 
informáciu o type zdroja, svietidla a stožiara. Pasport obsahuje aj graficky znázornené napájacie vodiče k daným 
svietidlám. V rámci pasportu je dokumentovaná aj poloha rozvádzačov RVO. Pasport umožňuje optimalizáciu správy 
a údržby verejného osvetlenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.9  Výstup z digitálneho pasportu. 
 
 Pasport verejného osvetlenia má malé nedostatky týk ajúce sa neaktuálnosti niektorých údajov (typ 
svietidla, výkon svietidla). Za závažnejšie nedosta tky pasportu považujeme nasledovné. 
 

• Absencia vidite ľného ozna čenia čísla svetelného bodu v teréne 
Pri údržbe svetelného miesta nie je možné presne de finova ť miesto servisného zásahu. To znamená 
že nie je možné evidova ť údržbu konkrétneho svetelného bodu (dátum výmeny z droja, opráv at ď).  

• Absencia topológie napojenia svetelných bodov na je dnotlivé vetvy rozvádza čov verejného 
osvetlenia. 

• Absencia typu svetelného zdroja a dátumu výmeny sve telného zdroja. 
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5. Hodnotenie návrhov opatrení spolo čnosti ELcomp 
 

Návrh opatrení spoločnosti ELcomp s.r.o. sa dá zhrnúť do nasledovných bodov. Vychádza z vlastnej analýzy 
spoločnosti ELcomp.  

 
1. Výmena plastových a liatinových pätíc za pätice oceľoplechové 
2. Výmena poškodených oceľových stožiarov 
3. Výmena výložníkov nad sieťou za výložníky nainštalované pod NN sieťou 
4. Výmena drevených stožiarov vrátane vedení za stožiare oceľové 
5. Rekonštrukcia (výmena) rozvádzačov verejného osvetlenia 
6. Výmena vzdušných neizolovaných vedení 
7. Doplnenie svietidiel na betónové stožiare 
8. Komplexná rekonštrukcia ulíc 

 
 
 
5.1  Výmena plastových a liatinových pätíc za pätic e oceľoplechové 
 
 

Výmenou plastových a liatinových pätíc za pätice oceľovoplechové, sa 
dosiahne lepšia ochrana stožiara pred poveternostnými vplyvmi, vyššia 
spoľahlivosť a dostatočné zabezpečenie pred elektrickým úrazom.  V rámci 
návrhu spoločnosti ELcomp sa predpokladá výmena 1356ks pätíc. Tento počet 
približne zodpovedá súčasnému počtu plastových a liatinových pätiek v sústave 
VO (Tab.F str.21). Cena výmeny pätice za novú oceľoplechovú je odhadnutá vo 
výške približne 100 Eur s DPH. Celková predpokladaná hodnota investície na 
výmenu všetkých potrebných pätíc sústavy je 135 000 Eur s DPH.  

Dané opatrenie je nutné a výška investície nie je n adhodnotená. 
Navrhujeme vykona ť v najbližšom možnom čase. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
 

                                       Obr.12 Nová oceľoplechová pätica 
     
 
5.2 Výmena poškodených oce ľových stožiarov 
 

V prípade stožiarov je odhadnutá nutnosť výmeny približne 10% oceľových stožiarov. Problematika ich 
mechanických nedostatkov bola riešená v kapitole 4.3. Stav stožiarov je nutné preveriť pri výmene pätíc. Cena za 
výmenu stožiara závisí od výšky a typu stožiara. Cena navrhnutá spoločnosťou ELcomp je 500 Eur s DPH na 1 
stožiar. Celková cena investície na výmenu stožiarov je približne 70 000 Eur s DPH a predpokladá výmenu 140ks 
stožiarov. 

Finan čné náklady danej investície nie sú nadhodnotené.   
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5.3 Výmena výložníkov nad sie ťou za výložníky umiestnené pod sie ťou NN 
 

Výmena sa týka výložníkov na betónových 
stožiaroch nn vedenia, ktoré sú umiestnené nad vedením 
NN. Nedostatkom takéhoto spôsobu umiestnenia svietidla 
voči vedeniu je jeho náročná údržba. Návrh v tomto 
prípade predpokladá umiestnenie svietidla na nový 
výložník pod vedenie NN. V niektorých prípadoch to môže 
viesť k možnosti zníženia príkonu zdroja určeného na 
osvetlenie komunikácie. Cena navrhnutá spoločnosťou 
ELcomp je 33 Eur s DPH na 1 výložník. Celková cena 
investície na výmenu 986ks výložníkov je približne 32 700 
Eur s DPH. 

Cena výložníka závisí od jeho ve ľkosti 
a ďalších parametrov. Pri výmene je nutné 
prispôsobi ť dĺžku vyloženie vzdialenosti stožiara od 
danej komunikácie.  Finan čné náklady danej investície 
nie sú nadhodnotené.  

 
 

                          Obr.13 svietidlo nad vedením nn (ilustračné foto) 
 
 
5.4         Výmena drevených stožiarov vrátane vede ní za stožiare oce ľové 
 

Návrh predpokladá výmenu všetkých drevených stožiarov vrátane vedení za stožiare oceľové s káblovým 
vedením umiestneným v zemi. Počet drevených stožiarov zodpovedá počtu stožiarov podľa pasportu. Výmena sa 
týka 47ks stožiarov. Predpokladaná cenu na výmenu jedného stožiara 1670Eur s DPH vrátane výkopových prác 
a vedení. Celková cena bude 78 000 Eur s DPH.  

 Finan čné náklady danej investície nie sú nadhodnotené.  
 
5.5     Rekonštrukcia (výmena) rozvádza čov verejného osvetlenia  
 
 Výmena rozvádzačov je nutná z dôvodu nedostatkov 
spomenutých v kapitole 4.5. Náklady navrhované na výmenu 1 
rozvádzača verejného osvetlenia sú vo výške 1160Eur s DPH. 
Počet rozvádzačov na rekonštrukciu podľa správy z roku 2008 je 
150ks. Celková hodnota investície tak dosiahne hodnotu približne 
175 000 Eur s DPH.  

Finan čné náklady danej investície nie sú 
nadhodnotené. Navrhovanú výmenu rozvádza čov za nové 
bežné RVO bez prvkov riadenia a diagnostiky považuj eme za 
nedostato čnú.  
 
 
 
 

                                                                                                               Obr.14 Rozvádzač verejného osvetlenia 
 
5.6     Výmena vzdušných neizolovaných vedení 
 

Výmena vzdušných neizolovaných vedení zabezpečí odolnosť vedení voči skratom vplyvom 
poveternostných podmienok (búrky, silný vietor). Predpokladaná dĺžka vedení na výmenu je 89 000m. navrhovaná 
cena za meter je 4Eur s DPH. Celková výška investície dosiahne hodnotu 355 000 Eur s DPH.  

Finan čné náklady danej investície nie sú nadhodnotené. Na vrhovanú investíciu nepovažujeme 
v sú časnosti za prioritnú. 
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5.7    Doplnenie svietidiel na betónové stožiare  
 

Dôležitým parametrom hodnotiacim osvetlenosť komunikácie je rovnomernosť. Závisí od použitého typu 
svietidla a vzdialenosťou medzi jednotlivými svietidlami. V prípade betónových stožiarov je častokrát svietidlo 
umiestnené na každom druhom stožiari čo má za následok výraznú nerovnomernosť osvetlenia. Dané opatrenie 
navrhuje osadenie svietidla na každý stožiar a teda doplnenie sústavy VO. Odhadnutý počet svietidiel na doplnenie 
je 500ks. Náklady na jedno svietidlo sú 100Eur s DPH. Celková cena dosiahne hodnotu 50 000 Eur s DPH. 

Odhadujeme že po čet svietidiel na doplnenie bude vyšší (cca 1000ks).  Finan čné náklady danej 
investície sú podhodnotené. Celkovú investíciu odha dujeme vo výške 200 000 Eur s DPH. 
 
 
 
5.8    Komplexná rekonštrukcia ulíc  
 
 Komplexná rekonštrukcia ulíc zahŕňa celkovú výmenu stožiarov, výložníkov, svietidiel, vedení prípadne 
rozvádzačov. Takýto rozsah rekonštrukcie je mimoriadne náročný z pohľadu technického aj finančného 
zabezpečenia. Celková cena za komplexnú rekonštrukciu ulice podľa predkladaného návrhu dosahuje 33 000 Eur na 
jednu ulicu.  

Finan čné náklady danej investície nie sú nadhodnotené.  
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6.   Navrhované opatrenia 
 
6.1 Svetelné zdroje 
 
 Svetelné zdroje tvoria jadro osvetľovacej sústavy. Ich správna voľba rozhoduje o hospodárnosti sústavy 
verejného osvetlenia.  

Pri výmene vysokotlakových sodíkových výbojok navrh ujeme používa ť vysokotlakové sodíkové 
výbojky s čírou bankou a pred ĺženou dobou životnosti (ozna čenie 4Y). V prípade požiadavky vyššieho 
farebného podania navrhujeme inštalova ť vysokotlakové halogenidové výbojky.  

Navrhujeme odstránenie svietidiel využívajúcich ako  zdroj kompaktnú žiarivku.  Nakoľko tieto zdroje 
nie je možné priamo nahradiť je nutná výmena celého svietidla. Účinnosť svetelných zdrojov by mala dosahovať 
minimálne 87lm/W. Vhodným riešením je použitie svietidiel s výbojkou typu Cosmopolis, tieto výbojky sa vyznačujú 
vysokým merným výkonom a dobrým farebným podaním.  
 
 
6.2 Svietidlá 
 
 Nové svietidlá pre verejné osvetlenie by mali spĺňať viacero kritérií. V dohľadnej budúcnosti budú svietidlá 
s klasickým predradníkom nepovolené. Teleso svietidla by malo byť z vysokotlakového odliatku hliníka ktorý je 
odolnejší voči poveternostným podmienkam ako plastové telesá svietidiel. Na zvýšenie životnosti a zlepšenie 
svetelnotechnických parametrov bude požadované krytie IP 65 optickej ako aj elektrickej časti svietidla. 
Predpokladom je aj požiadavka o nulových svetelných emisiách (0 cd) do horného polpriestoru.  Beznástrojová 
údržba je pri moderných svietidlách samozrejmosťou. Šetrí čas údržby a stým spojené množstvo ďaľších výdavkov 
(vozidlá, vysokozdvižné plošiny). Množstvo týchto parametrov bolo požadovaných na svietidlá pre projekty 
predkladané do štrukturálnych fondov.  
 
Technické požiadavky na inštalované svietidlá:  

o  teleso svietidla s vysokotlakového odliatku hliníka 
o  krytie optickej časti svietidla min. IP65 
o  krytie elektrickej časti svietidla min. IP65  
o  použitie nízkostratového alebo elektronického predradníka 
o  reflektor z anodizovaného hliníka 
o  svetelný tok vyžarovaný v maximálnej miere do dolného polpriestoru (ploché sklo)  
o  efektívne svetelné zdroje minimum 87 lm/W  
o  možnosť aplikácie riadiaceho systému 

 
Pri inštalácii nových svietidiel a výmene existujúc ich svietidiel navrhujeme používa ť svietidlá 

sp ĺňajúce vyššie uvedené parametre. Svietidlá vyššie uv edeného štandardu dosahujú vyššiu ú činnos ť 
optického systému čo vytvára predpoklady pre použitie svetelných zdroj ov s nižším príkonom. Priemerná 
cena takýchto svietidiel je od 180Eur s DPH za 1 ku s.  Návratnos ť zvýšenej investície pri týchto svietidlách je 
približne 3roky (vid tab.M) 

 

  

svietidlo používané v 
súčasnosti 

svietidlo s vyššou 
optickou účinnosťou 

príkon zdroja (W) 150 100 

príkon svietidla (W) 170 115 

čas svietenia (h) 3900 3900 

spotreba za rok (kWh) 663 448,5 

cena 1kWh 0,125901 0,125901 

cena EE na rok (Eur bez DPH) 83,5 56,5 

úspora (Eur bez DPH)   27,0 

cena nového svietidla (Eur bez DPH) 72,5 151,3 

návratnosť (rok)   2,9 
Tab. M 
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6.3 Stožiare a vedenia 
 

Z pohľadu investícií je výmena stožiarov a vedení najnáročnejšia časť obnovy verejného osvetlenia. Výška 
investícií je vysoká. Výmena týchto častí vedení je však potrebná z pohľadu prevádzky-schopnosti a bezpečnosti 
sústavy VO. 

 
Výmenu navrhujeme v týchto prípadoch: 

• Mechanické poškodenie stožiara 
• Rozsah korózie ktorý ohrozuje bezpečnosť (riziko pádu stožiara) 
• Výrazná miera korózie pod bodom votknutia 
• Nevhodná geometria stožiarov (príliš vysoké) 
• Drevené stožiare 

 
Požiadavky na nové stožiare 

• Vhodná geometria (výška, rozostup, uhol vyloženia) 
• Dostatočná ochrana proti korózii 
• Dostatočná mechanická pevnosť 

 
Navrhujeme výmenu plastových a liatinových pätíc za  pätice oce ľovoplechové  ako to bolo v návrhoch 

spoločnosti ELcomp (vid. Kapitola 5.1 Výmena plastových a liatinových pätíc za pätice oceľovoplechové). Je nutné 
urýchlene ošetri ť stožiare ktoré nemajú ochranný náter !!!. 

V prípade vedení verejného osvetlenia navrhujeme zv oli ť postup navrhovaný spolo čnos ťou ELcomp  
(vid. Kapitola 5.7 Výmena vzdušných neizolovaných vedení). Dané opatrenie zamedzí vznikom skratových porúch na 
vedení. 

 
 
6.4 Osvet ľovacia sústava 
 

V prípadoch obmedzovania svetelného toku zeleňou navrhujeme definova ť úseky kde je nedostato čné 
osvetlenie spôsobené vrastlou zele ňou a na základe požiadavky pre správcu zelene dané nedostatky 
odstráni ť. V prípade ak nie je možné z hľadiska urbanistiky a ďalších objektívnych dôvodov problém riešiť, je možné 
komunikáciu osvetliť osovou sústavou (Obr. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.X  Osová sústava 
 
 Navrhujeme na úsekoch definovaných správcom zníženie výšky stožiarov v miestach kde sú stožiare  
príliš vysoké. V týchto prípadoch ak to dovoľujú technické možnosti je možné existujúci stožiar repasovať. 
Repasácia spočíva v demontáži stožiara, následnom odstránení skorodovanej časti stožiara (časť pod zemou), 
ošetrením a opätovnou montážou stožiara na miesto. Opatrenie však nesmie spôsobi ť pokles 
svetelnotechnických parametrov komunikácie pod norm ou požadované hodnoty čo je potrebné podloži ť 
svetlotechnickým výpo čtom. 
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 Na ulici dlhá Janíkovce odporú čame demontova ť 30ks svietidiel s príkonom 150W v sú časnosti 
osadených na každom druhom betónovom stožiari. Svie tidlá navrhujeme nahradi ť svietidlami s nižším 
príkonom a osadi ť svietidlo aj na prázdne stožiare .  

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam ulíc kde na betónových vedeniach nn siete sú inštalované 
svietidlá s príkonom 100W (562ks). Navrhujeme demontáž týchto svietidiel a inštaláciu svietidiel s nižším 
príkonom na každý stožiar.  Ako vhodné odporúčame svietidlá s príkonom 60 až 70W, konkrétny príkon je nutné 
podložiť svetelnotechnickým výpočtom. Daným opatrením pri predpoklade zvýšenia počtu svietidiel o približne 45% 
(250ks svietidiel) sa celkový inštalovaný príkon nezvýši. Dôjde k výraznému zlepšeniu osvetlenia komunikácií 
s ohľadom na rovnomernosť. Predpokladaná výška investície dosiahne hodnotu 175  000 Eur s DPH.  
 

8. Mája Jaseňova Nálepkova Sihoť 
Banská Jazerná Narcisova Strmá 
Bártokova Jelenecka Nová Osada Svätourbanská 
Bohúňova Jelenecká Novozámocká Tatarkova 
Braneckého Kalvárska Oravská Tichá 
Čavojského Kamenná Orechová Tónistá 
Čuleňova Kláštorná Ovocinárska Topolčianska 
Dolnočermánska Kostolná Párovské háje Trnavská 
Dolnozoborská Košická Partizánska Urbancova 
Dvorčianska Kraskova Pezinská Vašinova 
Dvorská Krčméryho Piešťanská Vodná 
Fándlyho Krivánska Pod Katrušou Za Humnami 
Gaštanova Krompašská Pod Vinohradmi Zelená 
Golianova Krškanská Podhájska Zelenáka 
Gorazdova Lieskova Poniklecova Zlievarenská 
Hájska Lukov Dvor Popradská Železničiarska 
Hlavná Malá kamenná Pražská Žibrická 
Hlboká Metodova Prešovská Žilinská 
Hornostavská Misionárska Pri Strelnici   
Hornozoborská Na Priehon Rolnícka   
Chmelová dolina Nad Baňou Rybárska   

 
 
Z dôvodu bezpe čnosti chodcov navrhujeme vybudovanie osvetlenia pre chodov pre chodcov na 

hlavných ťahoch mesta Nitra.  Vo všeobecnosti na jeden prechod pre chodcov je nutná inštalácia 2 stožiarov. 
Približné náklady na osvetlenie jedného prechodu pre chodcov sú 1500-2000 Eur s DPH. V prvej etape navrhujeme 
rieši ť osvetlenie prechodov pre chodcov v po čte 70kusov na uliciach Štúrova, Andreja Hlinku, Chr enovská, 
Levická, Štefánikova, Novozámocká a Hviezdoslavova .  Celková výška investície je 105 – 140 000 Eur s DPH . 
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6.5 Rozvádza če VO 
 
 V prípade výmeny rozvádza čov navrhujeme inštaláciu aspo ň základnej diagnostiky .. Inteligentný 
systém riadenia umožňuje efektívnejšie riešenie správy a údržby verejného osvetlenia. Základom je zväčša 
monitorovacia jednotka vybavená softwarom, ktorý riadi reguláciu, sníma a zaznamenáva elektrické parametre. 
Medzi obvyklé parametre snímané jednotkou patria vstupné a výstupné napätie v každej fáze, prúd v každej fáze, 
vypočítava účinník odberu každej fázy, odoberaný činný a jalový výkon každej fázy. Ďalšími záznamami môžu byť 
doba prevádzky, zoznam poruchových hlásení, zapínanie a vypínanie regulácie, stav dverí RVO, doba otvorenia 
RVO, stav hlavného stykača a iné. Monitorovacia jednotka zväčša môže komunikovať s obsluhou pomocou GSM 
siete, káblovým pripojením s riadiacim PC alebo prostredníctvom optickej siete. Hlavným prínosom je dokonalý 
„online“ prehľad o stave sústavy verejného osvetlenia, možnosť diaľkového spínania a riadenia sústavy. Sledovanie 
prúdov v jednotlivých vetvách sústavy dokáže identifikovať výpadky určitého počtu svietidiel na vetve alebo naopak 
pripojenie „čierneho“ odberu na danej vetve. Ak sú jednotlivé svietidlá vybavené riadiacim členom s obojstrannou 
komunikáciou, systém je schopný monitorovať stav jednotlivých svietidiel a samozrejme, ovládať ich. Toto zabezpečí 
optimalizáciu servisných zásahov a samozrejme, zníženie prevádzkových nákladov na verejné osvetlenie. 
 Navrhujeme výmenu existujúcich rozvádza čov za nové s monitorovacím systémom s komunikáciou 
pomocou siete GSM. U vyhovujúcich rozvádza čov navrhujeme doplni ť monitorovací systém do existujúcich 
RVO. Cena základného monitorovacieho systému sa poh ybuje od 3 500 € na 1 rozvádza č verejného 
osvetlenia. Celková výška investície bude 600 000 E ur s DPH.  
 
 
6.6 Spotreba a cena elektrickej energie 
 
           Distribu čná tarifa „X3“ 
 

V tabuľke M je uvedená finančná analýza na konkrétnom rozvádzači (Novozámocká cesta 11) výhodnosti 
jednotlivých dodávateľských produktov. V rámci výstupu navrhujeme ako výhodnejší distribu čný produkt „X3“. 
Napriek nevýhodnejším cenám „Tarify za distribúciu elektriny“ je táto finan čná strata kompenzovaná vyššími 
úsporami na poplatkoch za rezervovanú kapacitu. 

 

Úspory energie a nákladov na spotrebovanú energiu v závislosti od distribučnej tarify pre rok 2009                                    
(vstupné hodnoty rozvádzač na Novozámockej ceste 11 spotreba rok 2008) 

dodávateľský a distribučný produkt   SPL X3-A   SPL X3 Úspory 
Eur % 

Spotreba energie VT (kWh)     7 827     7 827 0 0,0 

Spotreba energie NT (kWh)     25 693     25 693 0 0,0 

                  

cena EE  0,075 Eur/kWh 2 514,00 0,075 Eur/kWh 2 514,00 0 0,0 

Tarifa za distribúciu elektriny VT 0,031245 Eur/kWh 244,55 

Tarifa za distribúciu elektriny NT 0,013345 Eur/kWh 342,87 
0,021417 Eur/kWh 717,90 -130 -53,4 

Tarifa za straty pri distribúcii 0,017401 Eur/kWh 583,28 0,017401 Eur/kWh 583,28 0 0,0 

Tarifa za prevádzkovanie systému 0,002722 Eur/kWh 91,24 0,002722 Eur/kWh 91,24 0 0,0 

Tarifa za systémové služby 0,009361 Eur/kWh 313,78 0,009361 Eur/kWh 313,78 0 0,0 

cena za rezervovanú kapacitu (50A) 65,0763 Eur/mesiac 780,92 29,748 Eur/mesiac 356,98 424 54,3 

platba za odberné miesto 2,00 EUR/1om 24,00 2,00 EUR/1om 24,00 0 0,0 

cena EE (Eur bez DPH)     4 895     4 601 293 6,0 
 

. Tab.M 
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cena za rezervovanú kapacitu cena za rezervovanú kapacitu 
rok 2009 distribučná sadzba X3-A rok 2009 distribučná sadzba X3 

istič (A) 
mesačné 
náklady 

(€) 

počet 
ističov 

celkové 
ročné 

náklady (€) 
istič (A) 

mesačné 
náklady 

(€) 

počet 
ističov 

celkové 
ročné 

náklady (€) 

                
10 16,9199 3 609,12 10 7,7345 3 278,44 
16 20,8245 2 499,79 16 9,5193 2 228,46 
20 26,0306 12 3 748,41 20 11,8993 12 1 713,50 
25 32,5383 6 2 342,76 25 14,8738 6 1 070,91 
32 41,6487 31 15 493,32 32 19,0387 31 7 082,40 
40 52,0610 26 16 243,03 40 23,7983 26 7 425,07 
46 65,0763 1 780,92 46 29,748 1 356,98 
47 65,0763 1 780,92 47 29,748 1 356,98 
50 65,0763 38 29 674,79 50 29,748 38 13 565,09 
60 81,9962 7 6 887,68 60 37,4825 7 3 148,53 
63 81,9962 28 27 550,72 63 37,4825 28 12 594,12 
75 104,1223 1 1 249,47 75 47,5967 1 571,16 
80 104,1223 5 6 247,34 80 47,5967 5 2 855,80 
85 130,1526 3 4 685,49 85 59,4961 3 2 141,86 
100 130,1526 1 1 561,83 100 59,4961 1 713,95 

    165 118 355,58     165 54 103,25 
 

Tab.N 
 

Tabuľka N obsahuje informáciu o celkovej ročnej výške nákladov za rezervovanú kapacitu za všetky RVO 
mesta Nitra v závislosti od zvolenej distribučnej sadzby. 

 

Úspory energie a nákladov    (vstupné hodnoty sú celková ročná spotreba roku 2008) 

dodávateľský a distribučný produkt   SPL X3-A   SPL X3 

Spotreba energie VT (kWh)     1 178 219     1 178 219 

Spotreba energie NT (kWh)     2 534 277     2 534 277 

              

cena EE (VT+NT) 0,075 Eur/kWh 278 437,20 0,075 Eur/kWh 278 437,20 

              

Tarifa za distribúciu elektriny VT 0,031245 Eur/kWh 36 813,45 

Tarifa za distribúciu elektriny NT 0,013345 Eur/kWh 33 819,93 
0,021417 Eur/kWh 79 510,53 

Tarifa za straty pri distribúcii 0,017401 Eur/kWh 64 601,14 0,017401 Eur/kWh 64 601,14 

Tarifa za prevádzkovanie systému 0,002722 Eur/kWh 10 105,41 0,002722 Eur/kWh 10 105,41 

Tarifa za systémové služby 0,009361 Eur/kWh 34 752,68 0,009361 Eur/kWh 34 752,68 

cena za rezervovanú kapacitu   Eur/mesiac 118 355,58   Eur/mesiac 54 103,25 

platba za odberné miesto 2,00 EUR/1om 4 176,00 2,00 EUR/1om 4 176,00 

cena EE (Eur bez DPH)     581 061     525 686 

Úspory (Eur bez DPH)           55 375 
Tab.O 
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Pri celkovom posúdení spotreby elektrickej energie (3 712 496 kWh za rok 2008) spotrebovanej na verejné 
osvetlenie a ďalšie osvetľovacie prvky mesta Nitra navrhujeme prechod na distribu čný produkt „X3“ v rámci 
rozvádza čov RVO, nako ľko za daných cenových podmienok je výhodnejší . V súčasnosti majú takmer všetky 
odberné miesta VO zmluvu na dodávateľský produkt „SPL“ a distribučný „X3-A“. V prípade uvažovania rovnakej 
úrovne spotreby pre rok 2009 ako v roku 2008 predpo kladáme prechodom na distribu čný produkt „X3“ 
úsporu vo či sú časnému stavu vo výške viac ako 55 000,-Eur bez DPH.  

Navrhujeme vstúpi ť do rokovaní s dodávate ľom elektrickej energie o možnostiach zníženia ceny 
elektrickej energie nakoľko mesto Nitra môžeme považovať za veľkoodberateľa elektrickej energie. 

 
6.7 Stmievanie osvetlenia systémom spolo čnosti SEAK  

 
Hlavným dôvodom pre použitie riadiaceho systému je ďalšia úspora elektrickej energie, ktorú je možné 

dosiahnúť znížením osvetlenia a tým aj spotreby elektrickej energie v časoch s nižšou premávkou na komunikáciách 
Jedná sa o systém ktorý je od spoločnosti SEAK skúšobne prevádzkovaný na Hviezdoslavovej ulici v Nitre. 

Odhadované náklady na inštalovanie systému od spolo čnosti SEAK alebo alternatívnej sú 100 Eur bez DPH 
na jedno svietidlo.  Pri nastavení systému na 7 hodín denne v útlmovom r ežime a zvyšok d ňa v plnom výkone 
môžeme dobu návratnosti odhadnú ť na necelých 5 rokov (vid tab. P).  Vzrastajúce ceny elektrickej energie 
v budúcnosti návratnosť skrátia. V  tabuľke R. sa nachádza rovnaký výpočet ale na zdroji s nižším príkonom (100W). 
Znížením príkonu zdroja sa znížili aj úspory a teda zvýšila návratnosť. Tento systém navrhujeme iba v prípade 
svietidiel so zdrojom s príkonom minimálne 150W.  

Nutné je pripomenúť že svietidlá na ktorých je daný systém použitý (Philips Malaga) majú jednoduchšiu 
optiku a na trhu v sú časnosti existujú svietidlá s ú činnejšou optikou . Podobné svetelnotechnické parametre 
na komunikácii je možné dosiahnu ť s novým svietidlom s nižším príkonom ale kvalitnej šou optikou. 

 
 

príkon 1 svetelného zdroja (W)         150 

príkon 1 svietidla (W)         170 

cena EE (Eur/kWh bez DPH)         0,1259 

  počet hodín denne v režime zníženého príkonu (60%) 

  0 1 3 5 6 7 8 

spotreba kWh 663,0 638,2 588,5 538,9 514,1 489,3 464,4 

cena Eur bez DPH 83,47 80,35 74,10 67,85 64,72 61,60 58,47 

úspora (kWh) 0,0 24,8 74,5 124,1 148,9 173,7 198,6 

úspora (Eur bez DPH) 0,00 3,12 9,37 15,62 18,75 21,87 25,00 

úspora (%) 0% 4% 11% 19% 22% 26% 30% 
 

 Tab.P 
 

príkon 1 svetelného zdroja (W)         100 

príkon 1 svietidla (W)         115 

cena EE (Eur/kWh bez DPH)         0,1259 

  počet hodín denne v režime zníženého príkonu (60%) 

  0 1 3 5 6 7 8 

spotreba kWh 448,5 431,7 398,1 364,6 347,8 331,0 314,2 

cena Eur bez DPH 56,47 54,35 50,12 45,90 43,78 41,67 39,56 

úspora (kWh) 0,0 16,8 50,4 84,0 100,7 117,5 134,3 

úspora (Eur bez DPH) 0,00 2,11 6,34 10,57 12,68 14,80 16,91 

úspora (%) 0% 4% 11% 19% 22% 26% 30% 
 

Tab.R 



 
Removing Barriers to the Reconstruction of Public Lighting Systems in Slovakia 

PIMS #2144 / Atlas # 47936 

    

 Audit verejného osvetlenia mesta Nitra – REV 1 – apríl, 2009 

Output 1 

Riešitelia: Peter Černák , Marek Lipa 

44 

 
V nasledujúcej tabu ľke S sú uvedené predpokladané celkové dosiahnute ľné úspory a návratnos ť 

v prípade použitia daného systému na stmievanie vše tkých svietidiel VO so sodíkovou výbojkou s príkono m 
150W. Celková odhadnutá výška investície pre dané s vietidlá je 107 100 Eur bez DPH. 

 
 

  bez stmievania VO stmievanie VO 
zdroj 150W 150W 
príkon zdroja (W) 170 170
svietidiel počet 1071 1071
náklady na 1 sv. miesto (Eur bez DPH)   100
náklady spolu (Eur bez DPH)   107 100
inštalovaný príkon (kW) 182,07 182,07
čas svietenia plný výkon (hod.) 3900 1700
čas svietenia útlm (cca. 6hod. denne) 0 2200
spotreba EE (kWh) 710 073 549 851

cena EE za 1kWh okrem rezervovanej 
kapacity a platby za odberné miesto 
(Eur bez DPH) 0,1259 0,1259

celkova cena EE (Eur bez DPH) 89 398 69 226
Úspora (Eur bez DPH)   20 172
Návratnosť (rok)   5,3

 
Tab.S 

 
 
7. Záver 
 

Sústavu verejného osvetlenia mesta Nitra hodnotíme v rámci slovenského priemeru ako priemernú až 
mierne nadštandardnú. Za nadštandardné považujeme p oužitie nových svietidiel, efektívnych svetelných 
zdrojov ako aj úrove ň svietivosti ktorú sústava dosahuje. Za nedostato čné hodnotíme použitie málo 
efektívnych svietidiel s jednoduchou konštrukciou a  absenciu riadiaceho systému osvetlenia. 

Prevádzku a údržbu verejného osvetlenia spolo čnos ťou Elcomp považujeme za vysoko nadštandardnú, 
pričom náklady mesta na tieto práce zodpovedajú bežným štandardom. Vysokú spokojnos ť je možné 
vyjadri ť najmä odstra ňovaniu káblových porúch, riešeniu bezpe čnosti pri dotyku živých častí a najmä 
aktívnemu prístupu pri oprtimalizácii platieb za el ektrickú energiu. Ako nedostato čnú hodnotíme 
starostlivos ť o nosné prvky svietidiel (nátery stožiarov) a pasí vny pristup k úprave geometrie osvet ľovacej 
sústavy. 

Sústava mesta Nitra si vyžaduje nemalé investície. Väčšinu potrebných investícií správne definoval 
správca osvetlenia, pri čom najvä čšiu prioritu kladieme na zmenu distribu čnej tarify, doplnenie sústavy 
v miestach s nedostato čnou rovnomernos ťou osvetlenia (betónové st ĺpy rozvodov NN), aplikáciu 
monitorovacieho a riadiaceho systému spojenú s výme nou rozvádza čov a priebežnú výmenu poškodených 
oceľových stožiarov. Z dôvodu zvýšenia bezpe čnosti chodcov doporu čujeme do plánu investícií zaradi ť aj 
postupné budovanie osvetlenia prechodov pre chodcov . 

Potenciál úspor na elektrickej energii v meste Nitr a je cca 70.000 EUR bez DPH/rok, pri čom najvä čšiu 
časť z tohoto potenciálu tvorí ďalšia optimalizácia distribu čných taríf u dodávate ľa energie. 

Investície potrebné pre zvýšenie životnosti sústavy  verejného osvetlenia mesta Nitra, zníženie 
energetickej náro čnosti, splnenie príslušných technických noriem a zv ýšenie bezpe čnosti predstavujú 
minimálne 1.200.000 EUR s DPH. 

 


