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ABSTRAKT 
Svetelné zdroje a ich prevádzkovanie významnou mierou ovplyvňujú hospodárnosť osvetlenia, preto pri návrhu 
nových osvetľovacích sústav alebo pri ich rekonštrukcii a modernizácii treba venovať zvýšenú pozornosť ich 
výberu. Šetrenie elektrickou energiou nie je len výsledkom tlaku koncových používateľov na znižovanie svojich 
nákladov, ale stáva sa aj povinnosťou v súlade s politikou energetickej efektívnosti. Príspevok je venovaný 
systémom umelého osvetlenia s použitím svetelných zdrojov novej generácie, ktoré sú energeticky úsporné a 
šetrné k životnému prostrediu. Lepšia kvalita osvetlenia nemusí nutne znamenať vyššiu spotrebu energie. Aj keď 
je dôležité poskytnúť dostatočné úrovne osvetlenia na zabezpečenie optimálneho vizuálneho výkonu, vždy 
existujú úrovne, nad ktorými ďalšie zvýšenie osvetlenia nezvyšuje výkonnosť. Viac svetla nemusí znamenať 
lepšiu kvalitu osvetlenia. Použitím energeticky úsporných výrobkov na osvetlenie a povrchov svetlých 
priestorov je možné navrhnúť energeticky účinné a kvalitné osvetlenie. Nové technológie ako LED diódy a 
OLED ponúkajú vysokú flexibilitu pri kontrole svetelných spektier a intenzít, ktoré zvyšujú ich atraktivitu nad 
rámec ich rastúcej svetelnej účinnosti. Zvýšené možnosti kontroly svetelných tokov a spektier svetelných 
zdrojov by mali umožňovať vytvorenie vhodnejšieho a pohodlnejšieho svetelného prostredia. Požiadavky na 
vizuálny komfort by mali mať úžitok z nárastu dodávok svetelných zdrojov a komponentov, čo vedie k lepšej 
kontrole distribúcie jasu. Rozvoj systémov riadenia osvetlenia založený na detekcii prítomnosti a zmiešaní 
elektrického svetla s denným svetlom môže tiež viesť k podstatnému zvýšeniu energetickej účinnosti. 
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ABSTRACT 
Any hearing on the current status and key trends in lighting technology can not start other than with saying, that 
it is a very dynamic nascent field with constant recharge of a new technically improved and more efficient 
lighting devices and light sources, being increasingly implemented in intelligent control systems. On the other 
hand, we consider the lighting technology as a large consumer of electricity, because of which we attribute it to 
environmental pollutants. This article discusses the possibilities ofreducing the energy consumption of lighting 
systems and points to the new trends and innovations in a lighting technology.Better  lighting  quality  does  not  
necessarily  mean  higher  consumption  of  energy.  While  it  is important  to  provide  adequate  light  levels  
for  ensuring  optimized  visual  performance,  there  are always levels above which further increases in 
illuminance do not improve performance. More light does not necessarily mean better quality of  lighting. 
Through  the use of  energy  efficient  lighting products and light room surfaces it is possible to design energy 
efficient and good quality lighting.  New technologies such as LEDs and OLEDs offer high flexibility in the 
control of light spectra and intensities,  which  enhance  their  attractiveness  beyond  their  growing  luminous  
efficacy.  The increased possibilities to control both the light fluxes and spectra of light sources should allow the 
creation of more appropriate and comfortable luminous environments. Visual comfort requirements should 
benefit  from  the  increase  in  the  supply of  light  sources and  components,  leading  to better control of the 
luminance distribution. Also, the development of lighting control systems, based on presence  detection  and  the  
blending  of  electrical  light  with  daylight,  can  lead  to  substantial increases in energy efficiency. 
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  Svetlo je jedným z faktorov na vytvorenie pohody v miestnostiach a je tiež súčasťou energeticky 
úsporných princípov pri správe budov. Umelé osvetlenie sa vo vyspelých krajinách stalo neoddeliteľnou 
súčasťou každodenného života. Z energetického hľadiska je jedným z významných spotrebiteľov elektrickej 
energie. Úspora elektrickej energie na osvetlenie napr. pre výrobnú halu s inteligentným regulačným systémom 
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môže predstavovať  od 40% až do 80 %. Splniť požiadavky zabezpečenia osvetlenia priestoru  je najvýhodnejšie 
v štádiu návrhu – projektu, kedy náklady na zmeny sú najnižšie.  Prístupy k návrhu osvetlenia sú rôznorodé, 
závisia od mnohých skutočností, ale cieľ majú rovnaký – zabezpečiť optimálne riešenia osvetlenia a maximálnej 
miere využitie denného osvetlenia v interiéroch budov.  

 Reaktívny prístup je  reakciou na požiadavky verejnoprávnych zložiek – stavebný úrad, hygienika, 
alebo požiadavky účastníkov výstavby v zmysle platných noriem, vyhlášok a nariadení.  

 Proaktívny prístup spočíva v návrhu osvetlenia už v štádiu urbanistického konceptu, ktorý zahŕňa návrh 
veľkosti a počtu osvetľovacích otvorov, ich rozmiestnenie a materiálové riešenia.   

 Prívod denného svetla do vnútorných priestorov stavieb je spravidla zabezpečovaný transparentnými 
konštrukciami a rôznymi nadväzujúcimi technickými systémami: 

 
 pasívnymi systémami denného osvetlenia budov – oknami, svetlíkmi, strešnými oknami, vikiermi, 

presvetlenými átriami či zimnými záhradami, svetlovodmi, doskami s reflexným povrchom a pod. 
 aktívnymi osvetľovacími systémami: slnečnými heliostatmi, systémami využívajúcimi optické vlákna či 

rôzne hybridné systémy. 
 
Osvetlenie v priemysle 

 
  Stav osvetlenia v priemyselných prevádzkach je v súčasnej dobe na úrovni, ktorá v mnohých prípadoch 
nevyhovuje požiadavkám stanovených v legislatíve a normách. Z hľadiska bezpečnosti práce je osvetlenie v 
pracovnom prostredí jedným z najdôležitejších faktorov. Veľa firiem preto stojí pred problémom, ako 
zrekonštruovať súčasné osvetlenie, tak aby vyhovovalo všetkým požiadavkám pre vytvorenie najoptimálnejších 
svetelných podmienok a tým sa dosiahol bezpečný pracovný výkon.  
  Slovensko má historicky vysoko energeticky náročnú štruktúru priemyslu a  v jeho odvetvovej štruktúre 
prevláda strojársky priemysel. Podiel elektrickej energie pripadajúci na umelé osvetlenie je značný a nie 
zanedbateľný.  Inštalovanie a prevádzkovanie energeticky efektívnych osvetľovacích systémov vo väčšine 
prípadov doposiaľ nie je považované za hlavnú prioritu, pretože dostupný kapitál sa predovšetkým používa na 
prevádzku, modernizáciu výrobného procesu a iné súvisiace činnosti, ktoré priamo súvisia s výrobou a 
existenciou priemyselných podnikov a inštitúcií.  
  Svetelné zdroje a ich prevádzkovanie významnou mierou ovplyvňujú hospodárnosť osvetlenia, preto pri 
návrhu nových osvetľovacích sústav alebo pri ich rekonštrukcii a modernizácii treba venovať zvýšenú pozornosť 
ich výberu. Šetrenie elektrickou energiou nie je len výsledkom tlaku koncových používateľov na znižovanie 
svojich nákladov, ale stáva sa aj povinnosťou v súlade s politikou energetickej efektívnosti definovanej v 
existujúcej, ako aj novopripravovanej legislatíve EÚ.  
  Osvetlenie má vytvoriť priaznivé podmienky videnia. Týmto požiadavkám sa vyhovie najmä 
primeranou intenzitou osvetlenia, vhodnými jasmi, kontrastmi jasov a farieb a správnym smerom dopadu svetla 
a pod. Kombináciou umelého a prirodzeného svetla je možné dosiahnuť najlepšie výsledky. Svietenie počas 
celého dňa vedie k vysokým nákladom.  
  Kombináciou denného a umelého  osvetlenia je možné dosiahnuť veľké úspory.  Senzory pohybu a 
riadenie osvetlenia ovplyvnené prítomnosťou resp. neprítomnosťou  osôb aktivujú osvetlenie v prípade, že sa v 
miestnosti niekto nachádza. Tento  systému ovládania osvetlenia vychádza zo sledovania prítomnosti osôb, 
časového plánovania, ovládania stmievania v závislosti od intenzity denného osvetlenia, riadenia konštantnej 
úrovne osvetlenia a i.  
 
Záver 
 
  V posledných rokoch sa čoraz výraznejšie v rôznych svetelnotechnických aplikáciách presadzujú LED 
diódy. Diódy spoľahlivo vytláčajú miniatúrne žiarovky a nachádzajú aj úplne nové použitie, napríklad v 
dopravnej signalizácii, pri osvetlení exponátov citlivých na UV žiarenie, začínajú sa využívať aj vo verejnom 
osvetlení a objavujú sa aj v architektonickom osvetlení.  
  Trendy vývoja u LED sú zo všetkých typov zdrojov najrýchlejšie. Podľa údajov výrobcov sa každým 
rokom zhruba zdvojnásobí dosiahnutá hodnota svetelného toku, rozširuje sa sortiment pre najrôznejšie aplikácie 
( zväzky (klastre), fokusované v najrôznejších uhloch, farebné spektrum a pod). 
  Požiadavka znižovania energetickej náročnosti aj na osvetlenie v priemysle  z dôvodu rastu cien energií 
a  narastajúcej závislosti na dovoze energií sa stáva stále aktuálnejšou. Vhodné osvetlenie prispieva k zvyšovaniu 
produktivity, kvality práce,  bezpečnosti a ekologizácii pracovného prostredia.  
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  Moderné osvetľovacie systémy novej generácie sú energeticky úsporné, spoľahlivé a šetrnejšie k 
životnému prostrediu. Správne navrhnuté a udržiavané osvetlenie zabezpečí dodržanie kvalitatívnych a 
kvantitatívnych parametrov požadovaných normami počas celej prevádzky.  
  Hospodárnosť osvetlenia pomáha dosahovať aj samotný návrh osvetľovacích sústav. Vhodne navrhnuté 
osvetlenie nielenže zabezpečuje požadované podmienky na vykonávanie zrakových úloh, ale umožňuje 
minimalizovať investičné aj prevádzkové náklady, čím zvyšuje efektívnosť osvetlenia. 
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