
 
 
 
 
 
Dobrý deň! 
Touto cestou si vás dovoľujem osloviť s informáciou o pripravovanom podujatí Medzinárodnej 
komisie pre osvetlenie CIE, a to Tutoriál o genereli verejného osvetlenia (CIE Tutorial on Urban 
Lighting Masterplanning) (v angličtine).  
Medzinárodná komisia pre osvetlenie CIE je najvyššou autoritou v oblasti svetla a osvetľovania. 
Vydáva technické normy a smernice, spolupracuje s ďalšími normalizačnými organizáciami 
a organizuje kongresy a konferencie v oblasti svetelnej techniky na tej najvyššej svetovej úrovni. 
V roku 2019 CIE vydala vôbec prvý medzinárodne schválený dokument tohto druhu CIE 234:2019 
Návod na tvorbu generelov verejného osvetlenia (A Guide to Urban Lighting Masterplanning). 
Základné tézy tejto smernice boli publikované aj v sérii desiatich článkov v časopise SVĚTLO. CIE teraz 
organizuje k tejto významnej smernici školiaci tutoriál, ktorý sa bude konať v dňoch 3.-5. mája 2023 
v atraktívnom tureckom Istanbule. Cieľom tutoriálu je dopodrobna prezentovať a vysvetliť obsah 
smernice, a to priamo jej hlavnými autormi a tiež špičkovými svetovými expertami na túto 
problematiku. Nezostane však len pri teórii – v programe tutoriálu je aj technická exkurzia počas dňa 
i počas noci, kedy bude možné na vlastné oči prehliadnuť skutočnosti, ktoré sú ako príklady uvedené 
v smernici a/alebo budú uvedené v rámci prezentácie. Pre zaujímavosť môžem uviesť, že smernica 
CIE obsahuje aj príklady z Bratislavy a na tutoriáli budú prezentované aj skúsenosti s generelmi 
verejného osvetlenia v Českej republike, vrátane úspešných príkladov ich vypracovania. Účasť na 
podujatí prisľúbil aj Mark Burton-Page, generálny riaditeľ asociácie LUCI (Lighting Urban Community 
International), členstvo v ktorej svojho času zvažovala aj Bratislava. Je to teda príležitosť objasniť si 
problematiku generelov verejného osvetlenia od tých najpovolanejších, stretnúť špičkové svetové 
kapacity a predstaviteľov významných svetových organizácií v oblasti osvetlenia – CIE a LUCI. V rámci 
sprievodného technického programu je možné navštíviť pracovné zasadnutia technických komisií CIE 
– pripravuje sa napríklad zasadnutie komisií na ilumináciu mestských pamiatok, rušivé svetlo 
z dynamického a pestrofarebného osvetlenia, znehodnocovanie a údržba osvetľovacích sústav či 
medziročné zasadnutie CIE divízie 4 zameranej na vonkajšie osvetlenie (tento program je len 
predbežný). Podujatie je určené nielen odborníkom na svetelnú techniku, práve naopak! Na 
podujatie radi privítame predovšetkým zástupcov miestnych samospráv a iné subjekty, ktoré majú 
verejné osvetlenie (aj iné vonkajšie osvetlenie v mestách a obciach) v náplni práce, ktorí sa tejto 
oblasti venujú alebo sú len profesionálnymi nadšencami a fanúšikmi verejného osvetlenia! Ďalšie 
informácie nájdete priamo na stránke CIE (https://cie.co.at/news/cie-tutorial-urban-lighting-
masterplanning), pričom ďalšie informácie ako je podrobný program a pod. budú postupne na tejto 
stránke zverejňované. V tejto chvíli je už otvorená aj registrácia, kde sa záujemcovia o účasť môžu 
záväzne prihlásiť, online registračný formulár nájdete na vyššie uvedenom linku. V prípade otázok 
a vážneho záujmu ma môžete priamo kontaktovať najlepšie e-mailom na adrese 
dionyz.gasparovsky@stuba.sk. Verím, že sa stretneme v Istanbule v čo najväčšom počte! 
 
 
 
S pozdravom, 
Dionýz Gašparovský 
predseda organizačného a programového výboru 
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