
Kritériá ZVO EÚ pre verejné osvetlenie a dopravnú signalizáciu 
 
 
Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľným nástrojom. Tento dokument obsahuje kritériá ZVO vypracované pre skupinu výrobkov Verejné osvetlenie 
a dopravná signalizácia. Sprievodná technická podkladová správa obsahuje úplné podrobnosti o dôvodoch výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie 
informácie. 
 
Pre každú skupinu výrobkov/služieb sú uvedené dva súbory kritérií: 

• Základné kritériá sú také kritériá, ktorých použitie je vhodné pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa vo všetkých členských štátoch a ktoré sú 
zamerané na hlavné environmentálne vplyvy. Sú formulované tak, aby pri ich použití bola potreba ďalšieho overovania alebo zvýšenia nákladov 
minimálna.  

• Komplexné kritériá sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí chcú nakupovať najlepšie výrobky dostupné na trhu. V tomto prípade bude možno 
nevyhnutné vynaložiť ďalšie úsilie na overovanie alebo náklady na dané výrobky môžu byť v porovnaní s inými výrobkami s rovnakou funkčnosťou 
vyššie. 

 
 
1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 
Tieto kritériá ZVO EÚ sa vzťahujú na výrobky používané na pouličné osvetlenie a dopravnú signalizáciu. Nevzťahujú sa na stĺpy, stojany a iný typ podpier 
a upevňovacích prvkov (pozri ZVO v odvetví stavebníctva). 
 
1.1. Verejné osvetlenie 
 
Na účely týchto kritérií ZVO EÚ sa verejné osvetlenie vymedzuje ako: 
 

„pevné osvetľovacie zariadenie určené na poskytovanie dobrej viditeľnosti pre používateľov vonkajších verejných dopravných plôch za tmy, aby 
sa podporila bezpečnosť premávky, plynulosť premávky a bezpečnosť verejnosti“1.  

 
Toto vymedzenie je odvodené od normy EN 13201 a nezahŕňa osvetlenie tunelov, súkromných parkovísk, vonkajšie osvetlenie obchodných a priemyselných 
prevádzok, športovísk ani zariadenia pre reflektorové osvetlenie (napríklad osvetlenie pamätníkov, budov alebo stromov). Zahŕňa funkčné osvetlenie 
chodníkov pre chodcov, cyklistických chodníkov a ciest pre vozidlá. 
 
                                                 
1 Štúdia EuP Lot 9: Verejné osvetlenie, VITO, január 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/


Väčšinu pravidelného obstarávania tvoria náhradné svetelné zdroje a v kritériách pre náhradné svetelné zdroje v tejto špecifikácii ZVO sa zohľadňujú len 
výbojky s vysokou svietivosťou na verejné osvetlenie. Kritériá účinnosti svetelných zdrojov sa zameriavajú najmä na vysokotlakové sodíkové výbojky 
a halogenidové výbojky. Vo verejnom osvetlení sa používajú oba typy výbojok, avšak na rôzne druhy použitia, pričom každý typ má svoje výhody. 
Halogenidové výbojky sú napríklad najvhodnejšie na osvetlenie jasným bielym svetlom, napríklad na uliciach v centrách miest, kde takéto svetlo poskytuje 
verné farby objektov, zatiaľ čo vysokotlakové sodíkové výbojky sú vhodné na všeobecné verejné osvetlenie, pričom ich žltá farba nepriťahuje toľko hmyzu, 
a teda sú menej náročné na údržbu a čistenie. Takisto majú dlhú životnosť, a to tri až šesť rokov2. 
 
Podrobnejšie informácie o tom, prečo sa tieto kritériá zameriavajú najmä na výbojky s vysokou svietivosťou, sa nachádzajú v technickej podkladovej správe, 
ale v stručnosti ide o tieto dôvody: 

• Štúdia ekologického dizajnu Lot 9 o verejnom osvetlení3 aj hlavný obchodný orgán pre svetelné zdroje4 považujú výbojky s vysokou svietivosťou 
(HID) za najpoužívanejšie svetelné zdroje vo verejnom osvetlení.  

• Kompaktné žiarivky (CFL) sa používajú len v kategórii pomalých ciest, pričom v kategóriách stredne rýchlych a rýchlych ciest sa nepoužívajú vôbec. 
Objem predaja pre kategóriu pomalých ciest je obmedzený (13 %) v porovnaní s výbojkami s vysokou svietivosťou (HID) (87 %)5. 

• Kategória ciest je dôležitá pri rozhodovaní o nákupe, pretože rôzne typy svetelných zdrojov pre rovnakú kategóriu ciest majú porovnateľný vplyv 
na životné prostredie6. 

• Kompaktné žiarivky (CFL) sa používajú najmä v domácnostiach a kanceláriách, čo by predstavovalo inú skupinu výrobkov v porovnaní s verejným 
osvetlením a dopravnou signalizáciou. 

• Hoci používanie svetelných diód (LED) na verejné osvetlenie narastá, je tu obmedzená požiadavka týkajúca sa náhradných svetelných zdrojov, sčasti 
preto, lebo zariadení LED je menej, ale aj pre dlhšiu životnosť LED.  

 
Kritériá pre svietidlá a osvetľovacie systémy zahŕňajú všetky typy svetelných zdrojov vrátane CFL, LED a HID. Pri navrhovaní nového osvetľovacieho 
systému bol prijatý systémový prístup na základe ukazovateľa maximálnej energetickej účinnosti. Je určený priemerným výkonom systému vydeleným 
plochou, ktorá má byť osvetlená, a požadovanou svietivosťou cestného povrchu (triedy ME alebo MEW v norme EN 13201-1) alebo požadovanou 
horizontálnou svietivosťou (triedy CE alebo S v norme EN 13201-1). Podrobnejšie informácie o kritériách hustoty výkonu a spôsobe ich odvodenia nájdete 
v technickej podkladovej správe. 
 
Pre komplexné kritériá sa navrhujú prísnejšie limity energetickej účinnosti. V prípade základných aj komplexných kritérií sú ďalšie zníženia ukazovateľov 
energetickej účinnosti predmetom kritérií na vyhodnotenie ponúk.  
 
                                                 
2 Európske združenie výrobcov žiaroviek, „Šetrenie energie prostredníctvom osvetlenia“. Dostupné na adrese 
http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf  
3 Štúdia EuP Lot 9: Verejné osvetlenie, VITO, január 2007, http://www.eup4light.net 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 Štúdia EuP Lot 9: Verejné osvetlenie, VITO, január 2007, http://www.eup4light.net 
6 Štúdia EuP Lot 9: Verejné osvetlenie, VITO, január 2007, http://www.eup4light.net 
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Tlmenie môže ušetriť energiu a takisto bolo zahrnuté aj kritérium na vyhodnotenie ponúk pre podiel tlmiteľného osvetlenia. Je dôležité, aby zariadenia 
na reguláciu osvetlenia boli uvedené do prevádzky tak, aby fungovali správne a aby pracovníci údržby mohli vykonávať ich úpravy. Z toho dôvodu sa 
navrhuje doložka o plnení zákazky týkajúca sa uvedenia osvetlenia do prevádzky. Ďalšia doložka o plnení zákazky zahŕňa poskytovanie informácií, aby 
pracovníci údržby mohli v prípade potreby vykonávať úpravy. 
 
Pri výmene osvetľovacieho systému za nový vzniká odpad. Príslušná doložka o plnení zákazky vyžaduje, aby inštalatéri používali príslušné spôsoby 
zhromažďovania a recyklácie nahradených osvetľovacích systémov v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). 
 
1.2 Dopravná signalizácia 
 
Na účely tejto správy sa dopravná signalizácia vymedzuje ako:  
 

„Červené, oranžové a zelené signálne svetlá kruhového tvaru s priemerom 200 alebo 300 mm používané v cestnej doprave. Prenosné signalizačné 
svetlá sú výslovne vylúčené.“ 

 
Toto vymedzenie je v súlade s normou EN12368:2006 Zariadenia na riadenie dopravy – návestidlá. 
 
 
2. Hlavné vplyvy na životné prostredie 
 
Hlavným vplyvom verejného osvetlenia a dopravnej signalizácie na životné prostredie je spotreba energie pri používaní a súvisiace emisie skleníkových 
plynov. Ďalšie vplyvy na životné prostredie by mohli vyplývať z používania určitých látok, napríklad ortuti, a svetelného znečistenia, v závislosti od 
umiestnenia osvetlenia. Základné kritériá sa preto zameriavajú na spotrebu energie, obzvlášť na účinnosť svetelného zdroja a predradníka v prípade verejného 
osvetlenia a na podporu dopravnej signalizácie so svetelnými diódami (LED). Výsledkom stanovenia požiadaviek na energetickú účinnosť svetelných zdrojov 
bude zníženie ich celkového obsahu ortuti. Komplexné kritériá okrem požadovaných kritérií energetickej účinnosti zahŕňajú aj ďalšie aspekty spotreby energie 
a dizajnu svietidiel. 
 



Hlavné vplyvy na životné prostredie  Prístup v rámci ZVO 
• Spotreba energie, vo všetkých fázach, ale najmä vo 

fáze používania verejného osvetlenia a dopravnej 
signalizácie  

• Vysoká spotreba energie v dôsledku používania 
žiaroviek v dopravnej signalizácii 

• Spotreba prírodných zdrojov a materiálov a vznik 
odpadu (nebezpečného a iného ako nebezpečného) 

• Možné znečistenie ovzdušia, pôdy a vody v dôsledku 
požívania nebezpečných materiálov, napr. ortuti 

• Svetelné znečistenie z verejného osvetlenia 
 

 • Zakupovanie svetelných zdrojov s vysokou energetickou účinnosťou 
• Zakupovanie predradníkov s vysokou účinnosťou 
• Podpora zakupovania osvetľovacích systémov s nízkou spotrebou 

energie v pomere k poskytovanému svetlu 
• Podpora používania svetelných diód (LED) v dopravnej signalizácii 
• Podpora používania tlmiacich predradníkov, ak to okolnosti dovoľujú 
• Podpora svetelných zdrojov s nízkym obsahom ortuti 
• Podpora používania svietidiel, ktoré obmedzujú vyžarovanie svetla 

nad horizont7 

Majte na pamäti, že poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
Podrobné informácie o skupinách výrobkov pre verejné osvetlenie a dopravnú signalizáciu vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch a ďalších 
zdrojoch sa nachádzajú v technickej podkladovej správe. 
 
 
3. Kritérií ZVO EÚ pre verejné osvetlenie a dopravnú signalizáciu 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.1 Kritériá ZVO EÚ pre zariadenia verejného osvetlenia 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Kúpa osvetľovacích zariadení s vysokou účinnosťou (svetelné zdroje, 
predradníky, svietidlá) 

Kúpa osvetľovacích zariadení s vysokou účinnosťou (svetelné zdroje, 
predradníky, svietidlá) 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

                                                 
7 Pozri príručku združenia CELMA o obťažujúcom svetle, ktorá je dostupná na adrese: http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. Vysokotlakové sodíkové výbojky s indexom podania farieb Ra < 60 
majú mať minimálne takúto svetelnú účinnosť: 
 

Nominálny príkon              Menovitá účinnosť          Menovitá účinnosť 
svetelného zdroja               svetelného zdroja             svetelného zdroja 
(W)                                      (lm/W) – priehľadné        (lm/W) – kryté 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Svetelné zdroje, ktoré spĺňajú uvedené špecifikácie, sa zakúpia 
do existujúcich systémov verejného osvetlenia v prípade, ak existujúci 
systém umožňuje používať svetelné zdroje, ktoré spĺňajú tieto normy. 
Všetky nové systémy majú obsahovať svietidlá pre svetelné zdroje, ktoré 
spĺňajú uvedené špecifikácie. Vysokotlakové sodíkové výbojky určené 
na používanie s vysokotlakovými ortuťovými predradníkmi sú vylúčené. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 

1. Vysokotlakové sodíkové výbojky s indexom podania farieb Ra < 60 majú 
mať minimálne takúto svetelnú účinnosť:  
 

Nominálny príkon              Menovitá účinnosť          Menovitá účinnosť 
svetelného zdroja               svetelného zdroja             svetelného zdroja 
(W)                                      (lm/W) – priehľadné        (lm/W) – kryté 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Svetelné zdroje, ktoré spĺňajú uvedené špecifikácie, sa zakúpia do existujúcich 
systémov verejného osvetlenia v prípade, ak existujúci systém umožňuje 
používať svetelné zdroje, ktoré spĺňajú tieto normy. Všetky nové systémy majú 
obsahovať svietidlá pre svetelné zdroje, ktoré spĺňajú uvedené špecifikácie. 
Vysokotlakové sodíkové výbojky určené na používanie s vysokotlakovými 
ortuťovými predradníkmi sú vylúčené. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím technickej 
špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 

 
2. Halogenidové výbojky s indexom podania farieb Ra < 80 majú mať 

minimálne takúto svetelnú účinnosť:  
 

Nominálny príkon              Menovitá účinnosť          Menovitá účinnosť 
svetelného zdroja               svetelného zdroja             svetelného zdroja 
(W)                                      (lm/W) – priehľadné        (lm/W) – kryté 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 

2. Halogenidové výbojky s indexom podania farieb Ra < 80 majú mať 
minimálne takúto svetelnú účinnosť:  
 

Nominálny príkon              Menovitá účinnosť          Menovitá účinnosť 
svetelného zdroja               svetelného zdroja             svetelného zdroja 
(W)                                      (lm/W) – priehľadné        (lm/W) – kryté 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 



105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Svetelné zdroje, ktoré spĺňajú uvedené špecifikácie, sa zakúpia 
do existujúcich systémov verejného osvetlenia v prípade, ak existujúci 
systém umožňuje používať svetelné zdroje, ktoré spĺňajú tieto normy. 
Všetky nové systémy majú obsahovať svietidlá pre svetelné zdroje, ktoré 
spĺňajú uvedené špecifikácie. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením.  
 

105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Svetelné zdroje, ktoré spĺňajú uvedené špecifikácie, sa zakúpia 
do existujúcich systémov verejného osvetlenia v prípade, ak existujúci 
systém umožňuje používať svetelné zdroje, ktoré spĺňajú tieto normy. 
Všetky nové systémy majú obsahovať svietidlá pre svetelné zdroje, ktoré 
spĺňajú uvedené špecifikácie. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 
 

3. Halogénové výbojky s indexom podania farieb Ra � 80 majú mať 
minimálne takúto svetelnú účinnosť:  
 

Nominálny príkon              Menovitá účinnosť          Menovitá účinnosť 
svetelného zdroja               svetelného zdroja             svetelného zdroja 
(W)                                      (lm/W) – priehľadné        (lm/W) – kryté 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Svetelné zdroje, ktoré spĺňajú uvedené špecifikácie, sa zakúpia 
do existujúcich systémov verejného osvetlenia v prípade, ak existujúci 
systém umožňuje používať svetelné zdroje, ktoré spĺňajú tieto normy. 
Všetky nové systémy majú obsahovať svietidlá pre svetelné zdroje, ktoré 
spĺňajú uvedené špecifikácie. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 

3. Halogénové výbojky s indexom podania farieb Ra � 80 majú mať 
minimálne takúto svetelnú účinnosť:  
 

Nominálny príkon              Menovitá účinnosť          Menovitá účinnosť 
svetelného zdroja               svetelného zdroja             svetelného zdroja 
(W)                                      (lm/W) – priehľadné        (lm/W) – kryté 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Svetelné zdroje, ktoré spĺňajú uvedené špecifikácie, sa zakúpia 
do existujúcich systémov verejného osvetlenia v prípade, ak existujúci 
systém umožňuje používať svetelné zdroje, ktoré spĺňajú tieto normy. 
Všetky nové systémy majú obsahovať svietidlá pre svetelné zdroje, ktoré 
spĺňajú uvedené špecifikácie. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 



  
4. Predradníky pre výbojky s vysokou svietivosťou majú mať takúto 

minimálnu účinnosť: 
 

Nominálny príkon svetelného zdroja (W)       Minimálna účinnosť  
                                                                             predradníka (ηpredradníka) %

W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
kde: 
• účinnosť predradníka (ηpredradníka) znamená pomer medzi výkonom 

svetelného zdroja (výstup predradníka) a výkonom obvodu svetelného 
zdroja a predradníka s možnými snímačmi, pripojeniami k sieti a inými 
pomocnými zaťaženiami, ktoré sú odpojené. 

 
Predradníky s viacerými príkonmi musia spĺňať požiadavky na každý 
príkon, pri ktorom pracujú. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie predradníka alebo písomným vyhlásením. Metóda 
merania je uvedená v norme IEC/EN 62442-2 (v súčasnosti sa pripravuje). 

4. Predradníky pre výbojky s vysokou svietivosťou majú mať takúto 
minimálnu účinnosť8: 

 
Nominálny príkon svetelného zdroja (W)       Minimálna účinnosť  
                                                                             predradníka (ηpredradníka) % 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
kde: 
• účinnosť predradníka (ηpredradníka) znamená pomer medzi výkonom 

svetelného zdroja (výstup predradníka) a výkonom obvodu svetelného 
zdroja a predradníka s možnými snímačmi, pripojeniami k sieti a inými 
pomocnými zaťaženiami, ktoré sú odpojené. 

 
Predradníky s viacerými príkonmi musia spĺňať požiadavky na každý 
príkon, pri ktorom pracujú. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie predradníka alebo písomným vyhlásením. Metóda 
merania je uvedená v norme IEC/EN 62442-2 (v súčasnosti sa pripravuje). 
 

5. Požiadavky týkajúce sa balenia osvetľovacích zariadení. 
 
Ak sa používajú lepenky, musia byť vyrobené minimálne z 80 % z 
recyklovaného materiálu.  
 
 
 

5. Požiadavky týkajúce sa balenia osvetľovacích zariadení. 
 
Nesmie sa používať laminát a kompozitné plasty. Ak sa používajú 
lepenkové obaly, musia byť vyrobené z 80 % minimálne z recyklovaného 
materiálu. Ak sa používajú plasty, musia byť vyrobené minimálne z 50 % z 
recyklovaného materiálu. 
 

                                                 
8 Hodnoty sú založené na požiadavkách tretej fázy ekodizajnu, ktoré nadobudnú účinnosť osem rokov po zaedení nariadenia o ekodizajne pre osvetlenie v treťom sektore, t. j. v apríli 2017. 



Overenie: Výrobky s environmentálnou značkou typu I sa považujú 
za vyhovujúce, ak táto environmentálna značka spĺňa uvedené požiadavky. 
Bude možné akceptovať aj iné vhodné dôkazné prostriedky, napríklad 
písomné potvrdenie výrobcu, že uvedená požiadavka je splnená. 

Overenie: Výrobky s environmentálnou značkou typu I sa považujú 
za vyhovujúce, ak táto environmentálna značka spĺňa uvedené požiadavky. 
Bude možné akceptovať aj iné vhodné dôkazné prostriedky, napríklad 
písomné potvrdenie výrobcu, že uvedená požiadavka je splnená. 
 

 6. Predradníky pre kompaktné žiarivky musia byť výlučne elektronické. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie predradníka alebo písomným vyhlásením. 
 

 7. Vysokotlakové sodíkové výbojky a halogenidové výbojky majú takéto 
koeficienty zachovania svetelného toku a koeficienty životnosti 
svetelného zdroja: 

 
Typ svetelného zdroja        Čas horenia v hodinách        LLMF        LSF 
Halogenidové výbojky         12 000 (W ≤ 405)                    ≥ 0,80        ≥ 0,90 
Vysokotlakové sodíkové  
výbojky                                 12 000 (W ≤ 75)                     ≥ 0,80         ≥ 0,90 
Vysokotlakové sodíkové  
Výbojky                                16 000 (75 < W ≤ 605)           ≥ 0,85         ≥ 0,90 

 
Koeficient zachovania svetelného toku (LLMF) je vymedzený ako pomer 
svetelného toku vyžarovaného svetelným zdrojom v danom čase počas jeho 
životnosti k počiatočnému svetelnému toku. 
 
Koeficient životnosti svetelného zdroja (LSF) je vymedzený ako zlomok 
celkového počtu svetelných zdrojov, ktoré sú naďalej v prevádzke počas 
danej životnosti za stanovených podmienok a početnosti zapínania.  
 
Svetelný tok je množstvo odvodené od žiarivého toku (žiarivého výkonu) 
vyhodnotením žiarenia podľa spektrálnej citlivosti ľudského oka. W je 
výkon svetelného zdroja vo wattoch. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 



technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením.  
 

 8. Svietidlá majú optický systém, ktorý má takýto stupeň ochrany pred 
vniknutím: 

a. IP65 pre triedy ciest ME1 až ME6 a MEW1 až MEW6, 
b. IP54 pre triedy ciest CE0 až CE5, S1 až S6, ES, EV a A.  

 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svietidla alebo písomným vyhlásením. Triedy ciest 
sú uvedené v norme EN13201-1. 

 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
1. Dodatočné body sa udelia za svetelné zdroje, ktoré majú takéto 

koeficienty zachovania svetelného toku (LLMF) a koeficienty životnosti 
svetelného zdroja (LSF): 
 

Čas horenia v hodinách 2000 4000 8000 16000 
LLMF              0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF              0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 

1. Dodatočné body sa udelia za náhradné svetelné zdroje pre existujúce 
svietidlá, ktoré majú takéto koeficienty zachovania svetelného toku 
(LLMF) a koeficienty životnosti svetelného zdroja (LSF): 
 

Čas horenia v hodinách 2000 4000 8000 16000 
LLMF              0,98 0,97 0,95 0,92 
LSF              0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 
 

2. Dodatočné body sa udelia za výbojky s vysokou svietivosťou (HID) 
s maximálnym obsahom ortuti uvedeným v tejto tabuľke, kde W je 
výkon svetelného zdroja vo wattoch: 
 

Typ svetelného zdroja Obsah ortuti (mg/svetelný zdroj) 
Vysokotlakové sodíkové výbojky (W ≤ 155)                 25 
Vysokotlakové sodíkové výbojky (155 < W ≤ 405)       30 
Vysokotlakové sodíkové výbojky (W > 405)                 40 
Halogenidové výbojky (W ≤ 95)                   5 
Halogenidové výbojky(95 < W ≤ 245)                 15 
Halogenidové výbojky(W > 245)                 30 

2. Dodatočné body sa udelia za výbojky s vysokou svietivosťou (HID) 
s maximálnym obsahom ortuti uvedeným v tejto tabuľke, kde W je 
výkon svetelného zdroja vo wattoch: 
 

Typ svetelného zdroja Obsah ortuti (mg/svetelný zdroj) 
Vysokotlakové sodíkové výbojky (W ≤ 155)                 20 
Vysokotlakové sodíkové výbojky (155 < W ≤ 405)        25 
Vysokotlakové sodíkové výbojky (W > 405)                  35 
Halogenidové výbojky (W ≤ 95)                    2 
Halogenidové výbojky(95 < W ≤ 245)                    9 
Halogenidové výbojky(W > 245)                  27 



 
Overenie: Podľa smernice o ekodizajne (2009/125/ES) a prílohy III 
k nariadeniu Komisie (ES) 245/2009 sa obsah ortuti má uvádzať 
v informáciách o výrobku na verejne prístupných webových stránkach 
a inými formami, ktoré sa považujú za vhodné. Kópia náčrtu obalu a odkaz 
na webovú stránku uchádzača, kde je uvedený obsah ortuti, sa môže 
požadovať ako overenie. 
 

 
Overenie: Podľa smernice o ekodizajne (2009/125/ES) a prílohy III 
k nariadeniu Komisie (ES) 245/2009 sa obsah ortuti má uvádzať 
v informáciách o výrobku na verejne prístupných webových stránkach 
a inými formami, ktoré sa považujú za vhodné. Kópia náčrtu obalu a odkaz 
na webovú stránku uchádzača, kde je uvedený obsah ortuti, sa môže 
požadovať ako overenie. 
 

3. Dodatočné body sa udelia za predradníky pre výbojky s vysokou 
svietivosťou, ktoré majú takúto minimálnu účinnosť: 

 
Nominálny príkon                                            Minimálna účinnosť 
svetelného zdroja (W)                                      predradníka (ηpredradníka) % 

W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
kde: 
• účinnosť predradníka (ηpredradníka) znamená pomer medzi výkonom 

svetelného zdroja (výstup predradníka) a výkonom obvodu svetelného 
zdroja a predradníka s možnými snímačmi, pripojeniami k sieti a inými 
pomocnými zaťaženiami, ktoré sú odpojené. 

 
Predradníky s viacerými príkonmi musia spĺňať požiadavky na každý 
príkon, pri ktorom pracujú. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie predradníka alebo písomným vyhlásením. Metóda 
merania je uvedená v norme IEC/EN 62442-2 (v súčasnosti sa pripravuje). 
Možno akceptovať aj ekvivalentné spôsoby výpočtu. 
 

3. Dodatočné body sa udelia za predradníky pre výbojky s vysokou 
svietivosťou, ktoré majú takúto minimálnu účinnosť: 

 
Nominálny príkon                                            Minimálna účinnosť 
svetelného zdroja (W)                                      predradníka (ηpredradníka) % 

W ≤ 100 90 
       100 < W                                                  94 
 
kde: 
• účinnosť predradníka (ηpredradníka) znamená pomer medzi výkonom 

svetelného zdroja (výstup predradníka) a výkonom obvodu svetelného 
zdroja a predradníka s možnými snímačmi, pripojeniami k sieti a inými 
pomocnými zaťaženiami, ktoré sú odpojené. 

 
Predradníky s viacerými príkonmi musia spĺňať požiadavky na každý 
príkon, pri ktorom pracujú. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie predradníka alebo písomným vyhlásením. Metóda 
merania je uvedená v norme IEC/EN 62442-2 (v súčasnosti sa pripravuje). 
Možno akceptovať aj ekvivalentné spôsoby výpočtu. 

 
4. Ak sa ako najvhodnejší typ svetelného zdroja určia halogenidové 

výbojky, dodatočné body budú udelené za tie svetelné zdroje, ktoré 
spĺňajú komplexné kritérium pre svetelnú účinnosť. 

 

4. Dodatočné body sa udelia, ak sú svietidlá kompatibilné so systémami 
vybavenými príslušnými systémami tlmenia a regulácie, ktoré 
zohľadňujú dostupnosť denného svetla, dopravné a poveternostné 
podmienky a kompenzujú zmenu odrazu od povrchov v priebehu času 



Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svetelného zdroja alebo písomným vyhlásením. 
 

a počiatočné dimenzovanie systému z dôvodu koeficientu zachovania 
svetelného toku. 

 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svietidla alebo písomným vyhlásením. 
 

 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.2 Kritériá ZVO EÚ pre návrh verejného osvetlenia 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Návrh nových osvetľovacích systémov alebo renovácia existujúceho 
osvetľovacieho systému s ohľadom na úsporu zdrojov a energetickú 
účinnosť 
 

Návrh nových osvetľovacích systémov alebo renovácia existujúceho 
osvetľovacieho systému s ohľadom na úsporu zdrojov a energetickú 
účinnosť 
 

VÝBEROVÉ KRITÉRIUM VÝBEROVÉ KRITÉRIUM 
Ak sa navrhuje nový osvetľovací systém, uchádzač musí preukázať, že 
osoby pripravujúce návrh majú minimálne trojročnú prax v navrhovaní 
osvetlenia a/alebo vhodnú odbornú kvalifikáciu ako projektanti osvetlenia 
alebo musia byť členmi v profesijnej organizácii v oblasti navrhovania 
osvetlenia. 
 
Overenie: Uchádzač poskytne zoznam osôb zodpovedných za projekt 
vrátane riadiacich pracovníkov, pričom uvedie ich vzdelanie, odbornú 
kvalifikáciu a príslušnú prax. Ak sa práce budú vykonávať formou 
subdodávateľstva, tento zoznam osôb bude zahŕňať aj osoby zamestnané 
subdodávateľmi. Uchádzač takisto poskytne zoznam osvetľovacích 
systémov, ktoré navrhol za posledné tri roky. 
 

Ak sa navrhuje nový osvetľovací systém, uchádzač musí preukázať, že 
osoby pripravujúce návrh majú minimálne trojročnú prax v navrhovaní 
osvetlenia a/alebo vhodnú odbornú kvalifikáciu ako projektanti osvetlenia 
alebo musia byť členmi v profesijnej organizácii v oblasti navrhovania 
osvetlenia. 
 
Overenie: Uchádzač poskytne zoznam osôb zodpovedných za projekt 
vrátane riadiacich pracovníkov, pričom uvedie ich vzdelanie, odbornú 
kvalifikáciu a príslušnú prax. Ak sa práce budú vykonávať formou 
subdodávateľstva, tento zoznam osôb bude zahŕňať aj osoby zamestnané 
subdodávateľmi. Uchádzač takisto poskytne zoznam osvetľovacích 
systémov, ktoré navrhol za posledné tri roky. 
 



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Ak sa zabezpečuje nový osvetľovací systém pre dopravnú trasu (trieda 

ME alebo MEW v norme EN 13201-1), ukazovateľ maximálnej 
energetickej účinnosti, ktorý je určený priemerným výkonom systému 
vydeleným požadovanou svietivosťou cestného povrchu a plochou, 
ktorá má byť osvetlená, nesmie prekročiť tieto hodnoty: 

 
Príkon svetelného zdroja (W)            Ukazovateľ maximálnej 
                                                               energetickej účinnosti 

(W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,974 

55 < W ≤ 155 0,824 

155 < W 0,674 
 
Overenie: Výpočet vykonaný projektantom osvetlenia, ktorý preukazuje 
celkový a priemerný výkon osvetľovacieho systému vrátane svetelných 
zdrojov, predradníkov, snímačov a regulačných zariadení vydelený 
požadovanou svietivosťou cestného povrchu a celkovou plochou, ktorá má 
byť osvetlená (vrátane cesty a, v prípade potreby, chodníka). Ak sa 
osvetlenie dá stlmiť, priemerný výkon systému je stredný výkon systému 
spriemerovaný za obdobia s rôznymi spotrebami. Projektant osvetlenia by 
mal takisto preukázať, že osvetlenie spĺňa príslušné normy výkonnosti 
uvedené v norme EN 13201, príslušných vnútroštátnych normách alebo 
príručkách s najlepšími postupmi alebo normy stanovené verejným 
orgánom. V závislosti od typu cesty a jej požiadaviek môžu tieto normy 
zahŕňať svietivosť, jednotnosť, ovládanie jasu a osvetlenie okolia. Verejný 
orgán môže prijať vyššie hodnoty energetickej účinnosti v prípade 
konkrétnych prekážok, napríklad nezvyčajnej výšky upevnenia alebo 
umiestnenia stĺpov, alebo v prípade, že verejné osvetlenie má byť okrasné 
alebo dekoratívne , alebo v prípade neobvykle prísnych limitov na 
rozptýlené svetlo alebo v prípade náročných požiadaviek na farebné 
podanie. V niektorých prípadoch by mohla byť prijateľná až dvojnásobná 
hodnota uvedeného indikátora maximálnej energetickej účinnosti. 

1. Ak sa zabezpečuje nový osvetľovací systém pre dopravnú trasu (trieda 
ME alebo MEW v norme EN 13201-1), ukazovateľ maximálnej 
energetickej účinnosti, ktorý je určený priemerným výkonom systému 
vydeleným požadovanou svietivosťou cestného povrchu a plochou, 
ktorá má byť osvetlená, nesmie prekročiť tieto hodnoty: 

 
Príkon svetelného zdroja (W)            Ukazovateľ maximálnej 
                                                               energetickej účinnosti 

(W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,824 

55 < W ≤ 155 0,674 

155 < W 0,524 
 
Overenie: Výpočet vykonaný projektantom osvetlenia, ktorý preukazuje 
celkový a priemerný výkon osvetľovacieho systému vrátane svetelných 
zdrojov, predradníkov, snímačov a regulačných zariadení vydelený 
požadovanou svietivosťou cestného povrchu a celkovou plochou, ktorá má 
byť osvetlená (vrátane cesty a, v prípade potreby, chodníka). Ak sa 
osvetlenie dá stlmiť, priemerný výkon systému je stredný výkon systému 
spriemerovaný za obdobia s rôznymi spotrebami. Projektant osvetlenia by 
mal takisto preukázať, že osvetlenie spĺňa príslušné normy výkonnosti 
uvedené v norme EN 13201, príslušných vnútroštátnych normách alebo 
príručkách s najlepšími postupmi alebo normy stanovené verejným 
orgánom. V závislosti od typu cesty a jej požiadaviek môžu tieto normy 
zahŕňať svietivosť, jednotnosť, ovládanie jasu a osvetlenie okolia. Verejný 
orgán môže prijať vyššie hodnoty energetickej účinnosti v prípade 
konkrétnych prekážok, napríklad nezvyčajnej výšky upevnenia alebo 
umiestnenia stĺpov, alebo v prípade, že verejné osvetlenie má byť okrasné 
alebo dekoratívne , alebo v prípade neobvykle prísnych limitov na 
rozptýlené svetlo alebo v prípade náročných požiadaviek na farebné 
podanie. V niektorých prípadoch by mohla byť prijateľná hodnota 
uvedeného indikátora maximálnej energetickej účinnosti. 



 
2. Ak sa zabezpečuje nový osvetľovací systém pre problémové oblasti, ako 

sú napríklad križovatky alebo nákupné ulice, alebo pre cesty v obytných 
oblastiach, chodníky alebo cyklistické trasy (trieda CE alebo S v norme 
EN 13201-1), ukazovateľ maximálnej energetickej účinnosti, ktorý je 
určený priemerným výkonom systému vydeleným požadovanou 
horizontálnou svietivosťou a plochou, ktorá má byť osvetlená, nesmie 
prekročiť tieto hodnoty: 

 
Požadovaná svietivosť (lux)               Ukazovateľ maximálnej 
                                                              energetickej účinnosti 

(W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,054 

E > 15 lux 0,044 
 
Overenie: Výpočet vykonaný projektantom osvetlenia, ktorý preukazuje 
celkový výkon osvetľovacieho systému vrátane svetelných zdrojov, 
predradníkov, snímačov a regulačných zariadení vydelený požadovanou 
horizontálnou svietivosťou a celkovou plochou, ktorá má byť osvetlená. Ak 
sa osvetlenie dá stlmiť, priemerný výkon systému je stredný výkon systému 
spriemerovaný za obdobia s rôznymi spotrebami. Projektant osvetlenia by 
mal takisto preukázať, že osvetlenie spĺňa príslušné normy výkonnosti 
uvedené v norme EN 13201, príslušných vnútroštátnych normách alebo 
príručkách s najlepšími postupmi, alebo normy stanovené verejným 
orgánom. V závislosti od typu cesty a jej požiadaviek môžu tieto normy 
zahŕňať svietivosť a jednotnosť. Verejný orgán môže prijať vyššie hodnoty 
energetickej účinnosti v prípade konkrétnych prekážok, napríklad 
nezvyčajnej výšky upevnenia alebo umiestnenia stĺpov, alebo v prípade, že 
verejné osvetlenie má byť okrasné alebo dekoratívne , alebo v prípade 
neobvykle prísnych limitov na rozptýlené svetlo alebo v prípade náročných 
požiadaviek na farebné podanie. V niektorých prípadoch by mohla byť 
prijateľná až dvojnásobná hodnota uvedeného indikátora maximálnej 
energetickej účinnosti. 
 

2. Ak sa zabezpečuje nový osvetľovací systém pre problémové oblasti, ako 
sú napríklad križovatky alebo nákupné ulice, alebo pre cesty v obytných 
oblastiach, chodníky alebo cyklistické trasy (trieda CE alebo S v norme 
EN 13201-1), ukazovateľ maximálnej energetickej účinnosti, ktorý je 
určený priemerným výkonom systému vydeleným požadovanou 
horizontálnou svietivosťou a plochou, ktorá má byť osvetlená, nesmie 
prekročiť tieto hodnoty: 

 
Požadovaná svietivosť (lux)               Ukazovateľ maximálnej 
                                                              energetickej účinnosti 

(W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,044 

E > 15 lux 0,034 
 
Overenie: Výpočet vykonaný projektantom osvetlenia, ktorý preukazuje 
celkový výkon osvetľovacieho systému vrátane svetelných zdrojov, 
predradníkov, snímačov a regulačných zariadení vydelený požadovanou 
horizontálnou svietivosťou a celkovou plochou, ktorá má byť osvetlená. Ak 
sa osvetlenie dá stlmiť, priemerný výkon systému je stredný výkon systému 
spriemerovaný za obdobia s rôznymi spotrebami. Projektant osvetlenia by 
mal takisto preukázať, že osvetlenie spĺňa príslušné normy výkonnosti 
uvedené v norme EN 13201, príslušných vnútroštátnych normách alebo 
príručkách s najlepšími postupmi, alebo normy stanovené verejným 
orgánom. V závislosti od typu cesty a jej požiadaviek môžu tieto normy 
zahŕňať svietivosť a jednotnosť. Verejný orgán môže prijať vyššie hodnoty 
energetickej účinnosti v prípade konkrétnych prekážok, napríklad 
nezvyčajnej výšky upevnenia alebo umiestnenia stĺpov, alebo v prípade, že 
verejné osvetlenie má byť okrasné alebo dekoratívne , alebo v prípade 
neobvykle prísnych limitov na rozptýlené svetlo alebo v prípade náročných 
požiadaviek na farebné podanie. V niektorých prípadoch by mohla byť 
prijateľná až dvojnásobná hodnota uvedeného indikátora maximálnej 
energetickej účinnosti. 



 3. Svietidlá majú byť navrhnuté a nainštalované tak, aby sa zaručilo, že 
hodnota ULR, pomer svetla vyžarovaného svietidlom nad horizont, je 
obmedzená podľa nasledujúcej tabuľky, bez negatívneho vplyvu 
na celkovú energetickú účinnosť systému, pre ktorý sa navrhuje. 

 
 
 
 
Referenčné triedy Maximálna hodnota ULR 
osvetlenia ciest svietidiel verejného osvetlenia 
 
 Funkčné (*) Okrasné (*) 

ME1 3 % - 
ME2 3 % - 
ME3 3 % - 
ME4 5 % - 
ME5 10 % - 
ME6 10 % - 
CE0 3 % 10 % 
CE1 3 % 15 % 
CE2 3 % 15 % 
CE3 3 % 15 % 
CE4 5 % 20 % 
CE5 10 % 20 % 
S1 3 % 15 % 
S2 5 % 20 % 
S3 10 % 20 % 
S4 - 25 % 
S5 - 25 % 
S6 - 25 % 
S7 - 25 % 

  
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svietidla alebo písomným vyhlásením. Musí sa 
akceptovať aj akýkoľvek iný dôkaz. 



 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
1. Ak sa zabezpečuje nový osvetľovací systém, body sa udelia, ak sú 

ukazovatele energetickej účinnosti nižšie ako 90 % hodnôt uvedených 
v príslušnej tabuľke pre základné kritériá 1 a 2. 

 
Overenie: Výpočet uvedený v príslušnom uvedenom kritériu. 

1. Ak sa zabezpečuje nový osvetľovací systém, body sa udelia, ak sú 
ukazovatele energetickej účinnosti nižšie ako 90 % hodnôt uvedených 
v príslušnej tabuľke pre komplexné kritériá 1 a 2. 

 
Overenie: Výpočet uvedený v príslušnom uvedenom kritériu. 
 

2. Ak sa vyžaduje tlmenie a/alebo je prospešné, dodatočné body sa udelia 
v pomere k percentuálnej hodnote tlmenia vo vzťahu k výkonu 
svetelného zdroja. 

 
Poznámka: Používanie tlmiacich predradníkov bude závisieť 
od umiestnenia a ďalších aspektov, napríklad od úrovní okolitého svetla.  

 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie predradníka alebo písomným vyhlásením. 
 

2. Ak sa vyžaduje tlmenie a/alebo je prospešné, dodatočné body sa udelia 
v pomere k percentuálnej hodnote tlmenia vo vzťahu k výkonu 
svetelného zdroja. 

 
Poznámka: Používanie tlmiacich predradníkov bude závisieť 
od umiestnenia a ďalších aspektov, napríklad od úrovní okolitého svetla.  

 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie predradníka alebo písomným vyhlásením. 
 

 3. Dodatočné body sa udelia za svietidlá v pomere k obmedzeniu svetla 
vyžarovaného nad horizont nad rámec noriem uvedených 
v komplexných kritériách č. 3, bez negatívneho vplyvu na celkovú 
energetickú účinnosť systému, pre ktorý sa navrhuje. 

 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie svietidla alebo písomným vyhlásením.  
 

 
 



Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.3 Kritériá ZVO EÚ pre inštaláciu verejného osvetlenia 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Inštalácia nových osvetľovacích systémov alebo renovácia existujúceho 
osvetľovacieho systému s ohľadom na úsporu zdrojov a energetickú 
účinnosť 
 

Inštalácia nových osvetľovacích systémov alebo renovácia existujúceho 
osvetľovacieho systému s ohľadom na úsporu zdrojov a energetickú 
účinnosť 
 

VÝBEROVÉ KRITÉRIUM VÝBEROVÉ KRITÉRIUM 
Ak sa inštaluje nový alebo renovovaný osvetľovací systém, uchádzač musí 
preukázať, že osoby vykonávajúce inštaláciu majú minimálne trojročnú prax 
v oblasti inštalácie osvetľovacích systémov a/alebo vhodnú odbornú 
kvalifikáciu v oblasti elektrotechniky alebo správy budov alebo musia byť 
členmi v profesijnej organizácii v oblasti osvetlenia. 
 
Overenie: Uchádzač poskytne zoznam osôb zodpovedných za projekt 
vrátane riadiacich pracovníkov, pričom uvedie ich vzdelanie, odbornú 
kvalifikáciu a príslušnú prax. Ak sa práce budú vykonávať formou 
subdodávateľstva, tento zoznam osôb bude zahŕňať aj osoby zamestnané 
subdodávateľmi. Uchádzač takisto poskytne zoznam osvetľovacích 
systémov, ktoré nainštaloval za posledné tri roky. 
 

Ak sa inštaluje nový alebo renovovaný osvetľovací systém, uchádzač musí 
preukázať, že osoby vykonávajúce inštaláciu majú minimálne trojročnú prax 
v oblasti inštalácie osvetľovacích systémov a/alebo vhodnú odbornú 
kvalifikáciu v oblasti elektrotechniky alebo správy budov alebo musia byť 
členmi v profesijnej organizácii v oblasti osvetlenia. 
 
Overenie: Uchádzač poskytne zoznam osôb zodpovedných za projekt 
vrátane riadiacich pracovníkov, pričom uvedie ich vzdelanie, odbornú 
kvalifikáciu a príslušnú prax. Ak sa práce budú vykonávať formou 
subdodávateľstva, tento zoznam osôb bude zahŕňať aj osoby zamestnané 
subdodávateľmi. Uchádzač takisto poskytne zoznam osvetľovacích 
systémov, ktoré nainštaloval za posledné tri roky. 
 



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Uchádzač poskytne tieto údaje týkajúce sa inštalácie nových alebo 

renovovaných osvetľovacích systémov: 
• Návod na rozmontovanie svietidiel. 
• Návod na výmenu svetelných zdrojov a informácie o tom, ktoré 

svetelné zdroje možno používať v svietidlách bez poklesu uvedenej 
energetickej účinnosti. 

• Návod na obsluhu a údržbu zariadení na reguláciu osvetlenia. 
• V prípade regulačných zariadení závislých od denného svetla návod 

na ich prekalibrovanie a úpravu nastavenia.  
• V prípade časových spínačov návod na nastavenie času vypnutia 

a informácie o tom, ako najlepšie dosiahnuť splnenie požiadaviek 
na svetlo bez nadmerného nárastu spotreby energie. 

 
Overenie: Potvrdenie, že písomné návody budú poskytnuté verejnému 
obstarávateľovi. 
 

1. Uchádzač poskytne tieto údaje týkajúce sa inštalácie nových alebo 
renovovaných osvetľovacích systémov: 
• Návod na rozmontovanie svietidiel. 
• Návod na výmenu svetelných zdrojov a informácie o tom, ktoré 

svetelné zdroje možno používať v svietidlách bez poklesu uvedenej 
energetickej účinnosti. 

• Návod na obsluhu a údržbu zariadení na reguláciu osvetlenia. 
• V prípade regulačných zariadení závislých od denného svetla návod 

na ich prekalibrovanie a úpravu nastavenia.  
• V prípade časových spínačov návod na nastavenie času vypnutia 

a informácie o tom, ako najlepšie dosiahnuť splnenie požiadaviek 
na svetlo bez nadmerného nárastu spotreby energie. 

 
Overenie: Potvrdenie, že písomné návody budú poskytnuté verejnému 
obstarávateľovi. 

DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY 
1. Uchádzač zaručí, že nové alebo renovované osvetľovacie systémy 

a regulačné zariadenia fungujú správne a nespotrebúvajú viac energie, 
než sa požaduje.  
• Regulačné zariadenia závislé od denného svetla budú nakalibrované 

tak, aby v prípade dostatočného denného svetla vypli osvetlenie. 
• Časové spínače budú nastavené na vhodné časy vypnutia tak, aby sa 

dosiahlo splnenie požiadaviek na svetlo bez nadmerného nárastu 
spotreby energie. 

 
Ak po uvedení systému do prevádzky nebudú zariadenia na reguláciu 
osvetlenia spĺňať všetky uvedené požiadavky, uchádzač upraví nastavenie 
a/alebo prekalibruje ovládacie prvky tak, aby ich spĺňali. 
 
Overenie: Vyhlásenie uchádzača o tom, že príslušné úpravy nastavení 
a kalibrácie boli vykonané. 
 

1. Uchádzač zaručí, že nové alebo renovované osvetľovacie systémy 
a regulačné zariadenia fungujú správne a nespotrebúvajú viac energie, 
než sa požaduje.  
• Regulačné zariadenia závislé od denného svetla budú nakalibrované 

tak, aby v prípade dostatočného denného svetla vypli osvetlenie. 
• Časové spínače budú nastavené na vhodné časy vypnutia tak, aby sa 

dosiahlo splnenie požiadaviek na svetlo bez nadmerného nárastu 
spotreby energie. 

 
Ak po uvedení systému do prevádzky nebudú zariadenia na reguláciu 
osvetlenia spĺňať všetky uvedené požiadavky, uchádzač upraví nastavenie 
a/alebo prekalibruje ovládacie prvky tak, aby ich spĺňali. 
 
Overenie: Vyhlásenie uchádzača o tom, že príslušné úpravy nastavení 
a kalibrácie boli vykonané. 



2. Uchádzač zaručí, že osvetľovacie zariadenia (vrátane svetelných 
zdrojov, svietidiel a zariadení na reguláciu osvetlenia) budú 
nainštalované v presnej zhode s pôvodným plánom. 

 
Overenie: Plán nainštalovaných osvetľovacích zariadení s priloženými 
faktúrami výrobcov alebo dodacími listami a potvrdenie, že zariadenia sú 
v súlade s pôvodným plánom.  
 
Poznámka: Účelom tejto doložky o plnení zákazky je zamedziť nahradenie 
osvetľovacími produktmi nižšej kvality vo fáze inštalácie. Ak je nahradenie 
nevyhnutné, pretože pôvodne určené výrobky nie sú k dispozícii, uchádzať 
poskytne plán nahradenia a výpočet preukazujúci, že inštalácia 
s nahradenými výrobkami bude naďalej vyhovovať príslušným kritériám 
návrhu osvetlenia uvedeným v časti 3.2. 
 

2. Uchádzač zaručí, že osvetľovacie zariadenia (vrátane svetelných 
zdrojov, svietidiel a zariadení na reguláciu osvetlenia) budú 
nainštalované v presnej zhode s pôvodným plánom. 

 
Overenie: Plán nainštalovaných osvetľovacích zariadení s priloženými 
faktúrami výrobcov alebo dodacími listami a potvrdenie, že zariadenia sú 
v súlade s pôvodným plánom.  
 
Poznámka: Účelom tejto doložky o plnení zákazky je zamedziť nahradenie 
osvetľovacími produktmi nižšej kvality vo fáze inštalácie. Ak je nahradenie 
nevyhnutné, pretože pôvodne určené výrobky nie sú k dispozícii, uchádzať 
poskytne plán nahradenia a výpočet preukazujúci, že inštalácia 
s nahradenými výrobkami bude naďalej vyhovovať príslušným kritériám 
návrhu osvetlenia uvedeným v časti 3.2. 

3. Uchádzač zrealizuje príslušné environmentálne opatrenia na zníženie 
a zhodnotenie odpadu, ktorý vzniká počas inštalácie nového alebo 
renovovaného osvetľovacieho systému. Všetky odpadové svetelné 
zdroje, svietidlá a zariadenia na reguláciu osvetlenia budú separované 
a odoslané na zhodnotenie v súlade so smernicou OEEZ. 

 
Overenie: Uchádzač poskytne písomné potvrdenie s uvedením postupu 
separovania, zhodnotenia alebo recyklácie odpadu.  
 

3. Uchádzač zrealizuje príslušné environmentálne opatrenia na zníženie 
a zhodnotenie odpadu, ktorý vzniká počas inštalácie nového alebo 
renovovaného osvetľovacieho systému. Všetky odpadové svetelné 
zdroje, svietidlá a zariadenia na reguláciu osvetlenia budú separované 
a odoslané na zhodnotenie v súlade so smernicou OEEZ. 

 
Overenie: Uchádzač poskytne písomné potvrdenie s uvedením postupu 
separovania, zhodnotenia alebo recyklácie odpadu.  

 
 



Vysvetľujúce poznámky 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

Verejný obstarávateľ pri určovaní najlepšej dostupnej technológie pre danú potrebu zohľadní miestne okolnosti (typ cesty, používanie, priemerné 
poveternostné podmienky) a rôznu dostupnosť technológií verejného osvetlenia na trhoch. Ak je to možné, okrem kritérií ZVO uvedených v tomto 
informačnom dokumente o produkte by verejný obstarávateľ mal zohľadniť aj skutočnosť, že nové systémy verejného osvetlenia budú fungovať veľa rokov, 
a preto by mal zvážiť výber najlepšej dostupnej technológie pre konkrétnu určenú potrebu. 
 
Obzvlášť potreba kontroly svetelného znečistenia môže byť v niektorých oblastiach väčšia, napríklad vo vidieckych oblastiach alebo v blízkosti obydlí. 
Verejný obstarávateľ môže napríklad určiť nižšie pomery svetla smerujúceho nahor, než sú stanovené v uvedených kritériách, a zaviesť dodatočné požiadavky 
obmedzujúce rozptýlené svetlo prenikajúce do obydlí. Usmernenia k týmto otázkam sa nachádzajú vo vnútroštátnych normách a v technickej správe 
Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE) CIE-1509. 
 
Verejný obstarávateľ by mal brať do úvahy iba svetelné zdroje, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v kritériách. Malo by sa predchádzať nákupu 
vysokotlakových ortuťových svetelných zdrojov, pretože v roku 2015 budú vyradené z používania. Ak sa ako vhodné svetelné zdroje určia iné svetelné zdroje 
než halogenidové výbojky alebo vysokotlakové sodíkové výbojky, verejný obstarávateľ by mal zaručiť, že sa vyberie najlepšia dostupná technológia. Môžu to 
byť napríklad svetelné zdroje typu LED. Svetelné diódy (LED) poskytujú niekoľko výhod vrátane nižšej spotreby energie a súvisiacich nižších emisií 
skleníkových plynov, kratšej návratnosti splatenia investície, zachovania jasu počas celej životnosti a menšia údržba v dôsledku dlhšej životnosti svetelného 
zdroja. Používanie svetelných diód (LED) je však nutné zvážiť podľa jednotlivých prípadov s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a požiadavky, aby sa 
zaručilo, že použitie bude vhodné. 
 
Odlišné kritéria ZVO sú uvedené pre svetelné zdroje s vysokým indexom podania farieb, čo je Ra ≥ 60 v prípade vysokotlakových sodíkových výbojok a Ra ≥ 
80 v prípade halogenidových výbojok. Vysoký index podania farieb umožňuje, že farby sa javia prirodzenejšie, teda ako za denného svetla alebo v prípade 
žiaroviek s volfrámovým vláknom. Keďže tieto svetelné zdroje majú spravidla nižšiu energetickú účinnosť, mali by sa zakupovať, len ak je na to konkrétny 
dôvod, napríklad na rušnej nákupnej ulici, kde sa vyskytuje veľa ľudí. Alternatívne sa môže použiť biele svetlo s dobrým indexom podania farieb (napríklad 
halogenidové výbojky s indexom podania farieb v rozsahu 60 ≤ Ra < 80), čím sa dosiahne nižšia svietivosť, a teda úspora energie. 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch uviesť, koľko 
dodatočných bodov udelia za každé kritérium. Environmentálne kritériá vyhodnocovania by mali tvoriť spolu minimálne 15 % celkového počtu dostupných 
bodov. 

                                                 
9 Technická správa Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE) 150. Príručka o obmedzení účinkov obťažujúceho svetla z vonkajších osvetľovacích zariadení. CIE, Viedeň 2003. 



 
Ak sa nahrádzajú žiarivky, odporúča sa, aby verejný obstarávateľ zaručil, že ako náhrady sa použijú energeticky najúspornejšie verzie.  
 
Poznámka: Normy týkajúce sa merania účinnosti predradníkov HID sa momentálne pripravujú a budú požiadavkou vo fáze 3 nariadenia č. 245/2009. 
 
 
Posúdenie nákladov 
 
Pri nakupovaní výbojok s vysokou svietivosťou (HID) je dôležité zvážiť nielen počiatočné náklady na svetelné zdroje, ale aj ich účinnosť. Hoci vysokotlakové 
ortuťové výbojky (HPM) sa môžu zdať lacnejšie, musí sa pamätať na to, že tieto typy svetelných zdrojov majú nižšiu svetelnú účinnosť; preto si budú 
vyžadovať vyšší príkon na dosiahnutie rovnakej svietivosti než v prípade vysokotlakových sodíkových výbojok (HPS) alebo halogenidových výbojok(MH). 
 
Prechod z výbojok HPM poskytne úspory energie, a teda aj úsporu nákladov, keďže výbojky HPS a MH dosiahnu rovnaký svetelný tok pri nižšom výkone 
(vo wattoch) než výbojky HPM. Tieto výhody však budú závisieť aj od iných faktorov, napríklad od toho, či sú objímky rovnaké a či sa zmení šírenie svetla, 
a teda či sa budú vyžadovať ďalšie zmeny systému verejného osvetlenia, napríklad iné svietidlo alebo predradník. Pokiaľ ide len o výmenu, ak by sa muselo 
vymeniť celé teleso, t. j. svetelný zdroj, predradník a svietidlo, dalo by sa očakávať dlhé obdobie splatenia, napr. viac než 10 rokov10.  
 
Preto je dôležité, aby verejný obstarávateľ v záujme zaručenia maximálnych úspor energie verejného osvetlenia pri primeraných investičných nákladoch pri 
posudzovaní nákladov zohľadnil túto špecifikáciu ZVO a najlepšie dostupné svietidlá pre nové osvetľovacie systémy a renováciu existujúcich systémov, 
napríklad nový typ predradníkov. Samozrejme, ak to svietidlá umožňujú, mali by sa použiť účinnejšie svetelné zdroje v závislosti od umiestnenia 
a konkrétnych požiadaviek na využitie svetla. 
 
Niektorí verejní obstarávatelia nemerajú spotrebu energie verejného osvetlenia a náklady na elektrinu počítajú na základe počtu jednotiek a ich nominálneho 
príkonu a vynásobením počtom hodín používania. V prípade modernizácie verejného osvetlenia na zvýšenie energetickej účinnosti by sa verejný obstarávateľ 
spravidla mal snažiť o prehodnotenie poplatkov za elektrinu. 
 
Dobrý návrh verejného osvetlenia by mal umožňovať znížiť náklady následným zvýšením vzdialenosti medzi jednotlivými pouličnými lampami a znížením 
výkonu svetelných zdrojov. Bude však potrebné zohľadniť aj iné požiadavky, napríklad miestne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, pokiaľ ide 
o rozstup a požiadavky na osvetlenie na konkrétne použitia.  
 
Okrem toho použitím svetelných zdrojov s dlhšou životnosťou a lepším zachovávaním svetelného toku sa dosiahne menej častá údržba, a teda ďalšie zníženie 
nákladov. Tým sa takisto znížia nepriame vplyvy v dôsledku náhrady a údržby, napríklad automobilové emisie, a súvisiace vplyvy v dôsledku výroby 

                                                 
10 Dokument o politike: Zvýšenie energetickej hospodárnosti verejného osvetlenia a dopravnej signalizácie, DEFRA, júl 2008. Dostupný na adrese 
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf


a distribúcie väčšieho množstva komponentov, najmä svetelných zdrojov. Podrobná analýza nákladov počas životného cyklu verejného osvetlenia sa nachádza 
v štúdii EuP Lot 9: Verejné osvetlenie11 
 
Je potrebné poznamenať, že o posudzovaní nákladov na verejné osvetlenie je k dispozícii iba obmedzené množstvo informácií a údajov. 
 

                                                 
11 Štúdia EuP Lot 9: Verejné osvetlenie, VITO, január 2007, http://www.eup4light.net 
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Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.4 Kritériá ZVO EÚ pre dopravnú signalizáciu 

PREDMET ÚPRAVY PREDMET ÚPRAVY 
Zakúpenie energeticky účinnej dopravnej signalizácie. 
 

Zakúpenie energeticky účinnej dopravnej signalizácie. 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. V prípade inštalácie novej alebo modernizácie existujúcej dopravnej 

signalizácie nesmie výkon jednotlivých modulov signalizácie 
prekračovať tieto hodnoty:  

 
Typ modulu Prevádzkový príkon (pri 25 ºC) 
Červený kruh 300 mm  10 
Červený kruh 200 mm  8 
Červená šípka 300 mm  9 
  
Oranžový kruh 300 mm  10 
Oranžový kruh 200 mm  8 
Oranžová šípka 300 mm  9 
  
Zelený kruh 300 mm  12 
Zelený kruh 200 mm  9 
Zelená šípka 300 mm  9 

 
Požiadavky na príkon uvedené v predchádzajúcej tabuľke musia spĺňať 
jednotlivé moduly, nie celý semafor. Tieto úrovne zahŕňajú požiadavky 
na výkon z napájacieho okruhu svetelného zdroja. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie jednotlivých modulov semafora alebo písomným 
vyhlásením. 

1.  V prípade inštalácie novej alebo modernizácie existujúcej dopravnej 
signalizácie by verejní obstarávatelia mali do dokumentácie verejnej 
súťaže zahrnúť tieto minimálne požiadavky.  

 
Typ modulu Prevádzkový príkon (pri 25 ºC) 
Červený kruh 300 mm  8 
Červený kruh 200 mm  7,5 
Červená šípka 300 mm  7 
  
Oranžový kruh 300 mm  9 
Oranžový kruh 200 mm  8 
Oranžová šípka 300 mm  7 
  
Zelený kruh 300 mm  9,5 
Zelený kruh 200 mm  8 
Zelená šípka 300 mm  7 

 
Požiadavky na príkon uvedené v predchádzajúcej tabuľke musia spĺňať 
jednotlivé moduly, nie celý semafor. Tieto úrovne zahŕňajú požiadavky 
na výkon z napájacieho okruhu svetelného zdroja. 
 
Overenie: Uchádzač preukáže splnenie tohto kritéria poskytnutím 
technickej špecifikácie jednotlivých modulov semafora alebo písomným 
vyhlásením. 



2. Požiadavky týkajúce sa balenia pri nákupoch dopravnej signalizácie. 
 
Ak sa používajú lepenkové obaly, musia byť vyrobené minimálne z 80 % 
z recyklovaného materiálu.  
 
Overenie: Výrobky s environmentálnou značkou typu I sa považujú 
za vyhovujúce, ak táto environmentálna značka spĺňa uvedené požiadavky. 
Bude možné akceptovať aj iné vhodné dôkazné prostriedky, napríklad 
písomné potvrdenie výrobcu, že uvedená požiadavka je splnená. 
 

2. Požiadavky týkajúce sa balenia pri nákupoch dopravnej signalizácie. 
 
Nesmie sa používať laminát a kompozitné plasty. Ak sa používajú 
lepenkové obaly, musia byť vyrobené minimálne z 80 % z recyklovaného 
materiálu. Ak sa používajú plasty, musia byť vyrobené minimálne z 50 % z 
recyklovaného materiálu. 
 
Overenie: Výrobky s environmentálnou značkou typu I sa považujú 
za vyhovujúce, ak táto environmentálna značka spĺňa uvedené požiadavky. 
Bude možné akceptovať aj iné vhodné dôkazné prostriedky, napríklad 
písomné potvrdenie výrobcu, že uvedená požiadavka je splnená. 
 

 
 
Vysvetľujúce poznámky 

 
5.  
6.  
7.  
8.  

Verejný obstarávateľ by mal v dokumentácii k verejnej súťaži uviesť, ktoré zariadenia/časti zariadenia by mali spĺňať kritériá. Určené požiadavky na príkon 
v súčasnosti spĺňajú svetelné zdroje LED. 
 
Environmentálne značky typu I alebo ISO 14024 majú základné kritériá stanovené nezávislým orgánom a sú monitorované procesom certifikácie a auditu. Sú 
vysoko transparentným, spoľahlivým a nezávislým zdrojom informácií. Tieto značky musia spĺňať nasledujúce podmienky:  

• Požiadavky na značky sú založené na vedeckých dôkazoch.  
• Environmentálne značky sa prijímajú za účasti všetkých zainteresovaných strán, ako sú napríklad štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori 

a environmentálne organizácie.  
• Sú dostupné pre všetky zainteresované strany. 

 
Vo verejnom obstarávaní môžu obstarávatelia požadovať splnenie kritérií na podporu určitej environmentálnej značky a možnosť použiť túto environmentálnu 
značku ako jednu z foriem preukázania zhody. Nemôžu však požadovať, aby výrobok mal environmentálnu značku. Okrem toho verejní obstarávatelia môžu 
použiť len tie kritériá environmentálnej značky, ktoré sa vzťahujú na charakteristiky samotných výrobkov alebo služieb alebo na výrobné procesy, ale nie tie, 
ktoré sa týkajú všeobecného riadenia podniku. 
 



Ak sa v overení splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkazný prostriedok, mohla by sem patriť technická dokumentácia od výrobcu, 
protokol o skúške od uznaného orgánu alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude musieť presvedčiť, či z 
technického a právneho hľadiska možno predložený dôkaz považovať za vhodný. 
 
 
Posúdenie nákladov 
   
Verejný obstarávateľ bude musieť pri zakupovaní dopravnej signalizácie zohľadniť niekoľko aspektov týkajúcich sa nákladov. 
 
Náklady na dopravnú signalizáciu so svetelnými diódami (LED) boli prekážkou širšieho zavádzania týchto typov dopravnej signalizácie za posledné roky, 
hoci niektoré štáty, ako napríklad USA a Nemecko, realizovali programy výmeny s cieľom zmodernizovať dopravnú signalizáciu na svetelné diódy (LED).  
 
Náklady12 na štandardný (žiarovkový) červeno-oranžovo-zelený semafor sú v súčasnosti približne 187,5 EUR v porovnaní s vyše 750 EUR za ekvivalentný 
model LED. Ceny svetelných zdrojov LED však rýchlo klesajú. Hoci teda počiatočné náklady vynaložené vopred sú vyššie než v prípade svetelných diód 
(LED), celkové náklady počas životnosti sú nižšie vďaka úsporám energie a oveľa nižším nákladom na údržbu13. Ďalšie plány umožňujú používanie 
svetelných diód (LED) s bežnými zariadeniami na riadenie dopravy, čím znižujú náklady na náhradu na 250 až 375 EUR na semafor14. 
 
Hoci počiatočné investičné náklady na inštaláciu dopravnej signalizácie so svetelnými diódami (LED) sú vyššie než v prípade tradičných (žiarovkových) 
verzií, zistilo sa, že sa splatia za relatívne krátky čas, a to v dôsledku nižších poplatkov za elektrinu a nižších prevádzkových nákladov, ako sa uvádza 
v nasledujúcich príkladoch. Prínosy budú ešte vyššie, ak ceny energií budú naďalej rásť, ako sa to deje v posledných rokoch. 
 
Európsky príklad nahradenia tradičnej dopravnej signalizácie za dopravnú signalizáciu so svetelnými diódami (LED) poskytuje mesto Freiburg v Nemecku. 
V roku 2006 bolo nahradených 53 semaforov s odhadovanými ročnými úsporami vo výške 155 000 EUR v dôsledku nižších nákladov na údržbu a s úsporou 
spotreby vo výške 350 000 kW, čo predstavuje zníženie emisií CO2 o 240 ton. Financovanie tohto projektu je na obdobie vyše 15 rokov s ročnými splátkami 
vo výške 140 000 EUR, čo je menej ako celkové úspory za rok15. 
 
V USA Kalifornská energetická komisia (California Energy Commission) odhadla, že mesto, ktoré nahradí všetky semafory na križovatkách za svetelné diódy 
(LED), zníži spotrebu energie približne o 70 %, čo znamená, že náklady sa splatia za tri až päť rokov. V meste Portland v štáte Oregon boli v roku 2001 
takmer všetky červené a zelené žiarovkové semaforové svetlá nahradené svetelnými diódami (LED). V dôsledku toho došlo k úplnému splateniu za menej než 
tri roky vďaka úsporám nákladov na energiu a údržbu vo výške 400 000 USD12, teda približne 284 000 EUR16. 
                                                 
12 Náklady boli prepočítané z GBP na EUR s použitím výmenného kurzu 1,25 EUR/1 GBP. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits, Dopravná signalizácia, UK ERC, december 2006. Dostupné na adrese http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 
16 Úspory boli prepočítané z USD na EUR s použitím výmenného kurzu 0,71 EUR/1 USD. 
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