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Veľakrát sa rieši ponuka na elektroinštaláciu a montáž 
svietidiel bez návrhu osvetlenia. Na spracovanie takejto 
ponuky musia mať elektroprojektanti veľa presných infor-
mácií, jedna z nich je aj o príkone svietidiel a spotrebičov, 
aby mohli vyšpecifikovať súčasti do rozvádzača, silu 
vodičov a pod. Bez návrhu sú nútení opierať sa len o 
odhadované čísla a tak poväčšine je všetko pre istotu 
predimenzované, aj cenová ponuka pre elektroinštaláciu.
Výhoda návrhu osvetlenia v toto projekte - tak ako uštrený 
čas pre investora(inšpirovať sa a hľadať správne svietidlá 
trvá klientom viac ako polroka), nehovoriac o zmenách 
už pri riešení elektroinštalácie, pretože ak klient nevie  
o  viacerých možnostiach osvetlenia nie je tak rozhodnutý  
na 100% o správnom výbere a tak dochádza často k zmenám.
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- požiadavka na príkony svietidiel
- preštudovanie podkladov projektu (pôdorysy, rezy, vizuál od architekta), následne ob- 
hliadka stavby a pohovor s investorom a architektom (zistiť ich predstavy, aký typ 
svetelných scén sa im páči (Podsvietený strop? Nástenne osvetlenie?)
- odsúhlasenie cenovej ponuky za návrh osvetlenia a termínu na odovzdanie 
- odsúhlasenie s investorom a architektom, svetelný návrh a výber svietidiel
- vypracovanie podkladov a konzultácie s elektroprojektantom, zakresenie kót a svetelných 
okruhov, sumár príkonov
- dohľad na stavbe pri riešení elektro vývodov, pri montáži svietidiel - veľký dôraz pri montáži 
exteriérových svietidiel



REFERENCIE
2018



REFERENCIE
2018REALIZÁCIA

VIZUALIZÁCIA

VZOROVÝ APARTMÁN
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- požiadavka k spracovaniu návrhu osvetlenia a výber svietidiel
- konzultácia s architektom a preštudovanie podkladov
- k časovej tiesni bolo nutné do návrhu vyberať svietidlá od výrobcov,     
  ktorí boli schopní dodržať termíny dodania
- odsúhlasenie s architektom, konzultácia s elektroprojetantom,          
  vyšpecifikovanie ovládania svetelných okruhov
- odovzdanie návrhu s okótovaním svietidiel a návodmi na montáž
- od dodania podkladov k projektu bol vzorový apartmán postavený do  
  mesiaca

Spokojnosť aj zahraničných klientov nad očakávania, ako aj architekta, 
ktorý mal už na začiatku projektu tažkú úlohu (vyhľadať správnych ľudí 
pre každú profesiu - od stolára, stavbára až po svietidlára).
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ROVINKA
POLYFUNKČNÁ BYTOVKA

- požiadavka: design a nadčasové 
osvetlenie fasády
- preštudovanie podkladov (pôdo-
rysy, foto reálneho stavu osvetle-
nia fasády pri pouličnom osvetlení)
- po odsúhasení návrhu bola pre-
vedená svetelná skúška s vybraný-
mi svietidlami
- dodaný plán s okótovaním svie- 
tidiel, návodmi na montáž
- stále je nutné pri takýchto pro-
jektoch nie len komunikovať  
s elektroprojetantmi ale aj dozerať 
pri elektroinštalácií a montáži  
svietidiel. Napriek všetkým 
potrebným informáciám elek-
trikári zle napojili svietidlá  
na trafa a došlo tým aj k znehod-
noteniu svietidiel.
- požadovaný výsledok by sa do-
siahol obyčajnými svietidlami, 
bolo nutné riešiť osvetlenie so 
svietidlami vyššej kvality a tak aj 
cenou(kvalitné led čipy, optiky, 
design svietidlá, IP krytie)

VIZUALIZÁCIA

REALIZÁCIA



REFERENCIE
2018

BARDEJOV
SÚKROMNÁ REZIDENCIA

Požiadavky: osvetlenie fasády a vyriešenie os-
vetlenia príjazdovej cesty dlhej 120m
- obhliadka stavby, konzultácia s investo-
rom (materiál,farba, fasády) kde je možné 
namontovať svietidlá a kde nie, konzultácia s 
elektroprojektantom (kde bude rozvádzač, sila 
vodičov, aké možnosti pre trafa)

- podané 3 návrhy odsúhlasené architektom následne investorom
- do projektu boli vybrané svietidlá vyššej kategórie, bol kladený dôraz na uhly vyžarovania a farbu 
svetla, po odsúhlasení cenovej ponuky boli poslané plany s kótovaním svietidiel a návody na montáž

Ťažko je určiť ušetrený čas investora a architekta a tým aj ušetrené financie, ktoré získali návrhom os-
vetlenia a mohli sa tak venovať dalším dôležitým veciam(výber textúr, materiálov, dodávateľov pre cel-
kový projekt). Zo skúsenosti viem, že klientom mesiac intenzívneho hľadania inšpirácií a ešte tažšieho 
hľadania konkrétnych svietidiel by nepomohol, hlavne tiež preto, lebo sa stále vyskytne iná možnosť.
Je stále dobre vedieť o maximálnych možnostiach a nekomplikovať potom prácu rôznym profesiám 
(elektrikári, sadrokatonisti, omietkári atď.). Všetko na seba nadväzuje. Čím viac komplikujete, tým viac 
strácate financie.
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Návrh osvetlenia a výber samotných svetiel som bral ako prioritu pri návrhu in-
teriéru. V spolupráci s Marekom Hamrákom sme tento proces urýchlili. Prešli sme 
si všetky miestnosti a vybrali tie najlepšie kombinácie svetiel vďaka ktorým si ter-
az môžem nastaviť rôzne svetelné scény. Nebolo to len o výbere svetiel ale aj o 
výbornej komunikácií medzi architektom, Marekom a projektantom elektroinštalácií. 
Na základe takejto úzkej spolupráce sme predišli rôznym možným problémom, ktoré 
by nás mohli prekvapiť pri samotnej realizácií. Aj vďaka Marekovi si teraz môžem 
užívať pohodu v dome, ktorú by som si inak len ťažko navodil bez takýchto svetiel.
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Požiadavky: osvetlenie fasády a prípravu osvetlenia terénu (záhrady)
- preštudovanie vizuálov od architektov a záhradníkov
- obhliadka stavby s investorom, konzultácia o možnostiach osvetlenia
- vzhľadom na veľkost súboru 3DS, bolo potrebné vymodelovať celý projekt v 
programe pre osvetlenie
- výber svietidiel a možnosti osvetlenia boli zúžené, pretože el. vývody už boli 
vyriešené, možnosť osvetlenia fasády - mohli sme len svietidlami zo zeme
- po odsúhlaseni návrhu boli poslané elektroprojektantovi kóty svietidiel a návody 
na montáž, vyšpecifikované káble a taktiež svetelné okruhy

Svietidlá zapustené do zeme doporučujem dávať vyššej kvality, hlavne kvalitnými 
led čipmi a nakáblovaná, aby elektrikári nemuseli do svietidla zasahovať (otvárať 
ho), môžu tým znížiť kvalitu IP krytia.
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Požiadavky: návrh osvetlenia fasády
- preštudovanie vizuálov od architekta
- vymodelovanie projektu do 3D a poslanie vzorových svetelných 
scén
- po vybraní vhodného osvetlenia s investorom boli poslané elektro-
projektantovi výkresy s okotovanými svietidlami s príkonmi, určením 
typov káblov a tráf
- výber vhodných svietidiel, cenová ponuka a poslané návody na 
montáž svietidiel

DONOVALY
ZRUB
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