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Stručný opis projektu:  

Systém verejného osvetlenia v rámci celého územia mesta Banská Štiavnica je 

nejednotný, iba zhruba polovica verejného osvetlenia je obnovená. Mesto teraz pristupuje 

k návrhu obnovy ďalších vetiev verejného osvetlenia, týkajúcich sa strategicky významných 

častí mesta. Riešená časť sústavy verejného osvetlenia je nevyhovujúca po technickej 

i ekonomickej stránke. Tvorí ju 648 ks svietidiel rôznych typov. Niektoré svietidlá sú 

nesprávne umiestnené, resp. majú poškodenú optiku, čo narušuje ich svetelný kužeľ a bráni 



rovnomernosti osvetlenia. Súčasťou verejného osvetlenia je aj 20 ks rozvádzačov, ktoré sa 

vyznačujú viditeľnou koróziou a zastaraným prístrojovým vybavením. Hlavné ističe sú 

predimenzované a spínacie hodiny si vyžadujú neustálu údržbu.  

 V rámci rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia je navrhnutá výmena 

existujúcich svietidiel za energeticky úspornejšie a technicky modernejšie LED MiniLuma 

v počte 648. Zároveň bude doplnených 73 ks rovnakých LED MiniLuma svietidiel na už 

exitujúce stĺpy distribučnej spoločnosti. Výsledkom modernizácie verejného osvetlenia bude 

aj výmena 10 existujúcich technicky nevyhovujúcich rozvádzačov za technicky vyspelejšie so 

systémom riadenia verejného osvetlenia A.R.V.O. Súčasťou rekonštrukcie verejného 

osvetlenia bude aj výmena nevyhovujúcich vzdušných káblových rozvodov.  

Realizáciou projektu modernizácie verejného osvetlenia získame funkčnú, 

energeticky úspornú a efektívnu sústavu verejného osvetlenia, čím dôjde k zvýšeniu 

bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta (zvýšenie atraktívnosti), bezpečnosti cestnej 

premávky, ale samozrejme aj k výraznej energetickej úspore (percentuálne zníženie spotreby 

elektriny predstavuje 72,82 %), zníženie nákladov na údržbu a prevádzku verejného 

osvetlenia, zlepšenie životného prostredia (odhadovaná ročná úspora emisií CO₂ je 71,05 

ton), ako aj zníženie produkcie nebezpečného odpadu (ortuť-výbojky).  


