
ROZHOVOR

A
KO VAŠA PRÁCA VYZERÁ V PRAXI?

Na základe zmluvného vzťahu 

sa staneme partnerom obce. Jej 

pracovníkov zorientujeme v techno-

logických trendoch, konkurenčnom 

prostredí a zabezpečíme nezávislý audit sústa-

vy verejného osvetlenia. Výsledkom tohto 

snaženia, ako aj základom pre správny výber 

formy a rozsahu modernizácie osvetlenia, 

je záverečná správa. Analyzuje a navrhuje 

viacero možných variant. 

ČO NASLEDUJE POTOM, KEĎ SI OBEC 

ZVOLÍ RIEŠENIE?

Rozhodnutie obce premietneme do zada-

nia verejnej súťaže. Jej cieľom je získať pre 

klienta technicky a ekonomicky najvýhod-

nejšiu ponuku. Nastavený mechanizmus 

zabezpečuje fi nancovanie investície i nákla-

dov spojených s vyhlásením verejnej súťaže.

MENÍ SA SLOVENSKÝ TRH?

Myslím, že trh sa vykryštalizoval. Svojimi 

produktami sa presadzujú stabilné energe-

tické spoločnosti, ktoré vedia zafi nancovať 

väčšie projekty aj na obdobie 15-tich rokov. 

ČÍM SÚ ŠPECIFICKÉ MALÉ OBCE?

Malé obce často nemajú prostriedky a ani 

úspory z prevádzky verejného osvetlenia. 

Nevedia ušetriť, pretože ,,svietia“ neúčinný-

mi, energetickými náročnými 36 W žiarivka-

mi po dobe životnosti a navyše obmedzujú 

prevádzkovú dobu svietenia.

ČO NAVRHUJETE V TAKÝCHTO 

PRÍPADOCH?

Vhodným riešením je inštalovanie úspor-

ných a výkonných LED osvetľovacích telies 

fi nancovaných dodávateľským úverom so 

splatnosťou až do 10 rokov. Obec pritom 

zmodernizuje svoje osvetlenie na etapy, 

a to svojpomocne v rámci bežnej údržby. 

Dodávatelia zariadení ponúkajú obciam 

okrem fi nancovania aj príspevok na mon-

táž. Dokážu im tiež sprostredkovať granty 

z Európskej investičnej banky - EIB.

O AKÉ GRANTY IDE?

EIB prostredníctvom komerčných bánk 

a vybraných partnerov poskytuje prostried-

ky na projekty trvalo udržateľnej energe-

tickej efektívnosti. Modernizácia verejného 

osvetlenia obce musí spĺňať zadefi nované 

kritériá. Treba upozorniť na to, že granty 

sú nenárokovateľné a poskytovatelia majú 

väčšinou obmedzené zdroje. No pracuje-

me s nimi a v našich zadaniach verejných 

obchodných súťaží ich určite nájdete.

AKO SA NAŠE ÚDAJNE KONZERVATÌVNE 

SAMOSPRÁVY STAVAJÚ K NOVÝM 

TECHNOLÒGIÁM?

To je otázka na mieste. Situáciu v tejto 

oblasti ovplyvňuje nielen zložitý legisla-

tívny proces, ale i konzervatívny postoj 

samospráv voči spôsobom investovania. 

Obce sa často príliš sústredili na projekty 

eurofondov, v ktorých zákonite nemôžu 

uspieť všetci. Pritom sú tu v praxi overe-

né možnosti, ktoré ponúkajú osvedčené 

metódy realizácie energeticky úsporných 

projektov EPC (Energy Performance 

contracting) a PPP projekty založené 

na súkromno-verejných partnerstvách. 

No zaznamenávame posun k lepšiemu. 

Kým ešte pred dvoma rokmi sme museli 

vysvetľovať, čo vôbec LED technológia je, 

dnes si už môžeme povedať - vitajme v 21 

storočí! Prakticky nepoznáme starostu, 

ktorý by spochybňoval opodstatnenosť 

LED technológií. Dôkazom sú desiatky 

zrealizovaných projektov modernizácie 

verejného osvetlenia po celom Slovensku. 

Moderné verejné osvetlenie skvalitnilo 

život v obciach. Tie navyše investíciu splá-

cajú prevažne z úspor na svojich prevádz-

kových nákladoch.  

http://www.aegroup.sk/                              ■

NIEČO O SPOLOČNOSTI: Odborníci a partneri konzultačnej 

spoločnosti AE group, s. r. o. sa špecializujú na prípravu 

projektov energetickej efektívnosti. Vedia poradiť aj menej 

solventným klientom, ako investovať z úspor a vybrať si k tomu 

správneho fi nančného partnera. Za ostatné dva roky pripravili 

zadania verejných súťaží na modernizáciu verejného osvetlenia 

desiatkam slovenských obcí. 

MODERNÉ OSVETLENIE  AJ PRE MALÉ OBCE

s riaditeľom konzultačnej spoločnosti AE group, s.r.o. Pavlom Moravčíkom
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