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CENY ENERGIÍ SA DVÍHAJÚ
Čo čaká domácnosti v najbližšom období?
Zhoršujúca sa pandemická situácia
má dopad aj na ceny energií. Je za
tým situácia na svetových trhoch,
na ktorú museli reagovať aj domáci
dodávatelia. Kým doteraz si zmeny
všímali skôr firmy, najneskôr v novom roku si za teplo či elektrinu priplatia domácnosti. O aké zvýšenie
pôjde a kedy sa ceny zastabilizujú,
je zatiaľ otázne. Vy sa však na to
môžete pripraviť už teraz a znížiť si
svoje náklady vďaka radám Natálie
Banduričovej, riaditeľky SPRAVBYTKOMFORT Prešov.
Za teplo, ale aj ostatné energie si počas
najbližšej zimy a najneskôr od budúceho
roka zaplatíme o niečo viac. Predznačuje
to teda úplne opačný smer, akým sa ceny
uberali v aktuálnom roku. „V januári tohto
roka sme ohlásili zníženie cien tepla
o 3,5 %, čo pre priemerný byt predstavovalo úsporu zhruba 11 eur za rok.
K tomuto kroku sme mohli pristúpiť
vďaka sérii racionalizačných opatrení,
ktoré sme realizovali a viedli k zvýšeniu
účinnosti pri výrobe a zníženiu strát pri
distribúcii. V kombinácii s priaznivým
vývojom cien plynu na svetových trhoch
sme dosiahli úspory pre tisícky prešovských domácností a našich ďalších
klientov,“ hodnotí uplynulé obdobie Natália Banduričová.
ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ
MUSÍ REAGOVAŤ
Ako však dodáva, od začiatku roka sa
situácia na trhu s energiami výrazne zmenila, a to nielen v prípade plynu, kde ceny
neustále kolíšu a rastú, ako je to spomínané v médiách, ale podobný vývoj zaznamenala aj elektrická energia. „Napriek tomu,
že všetky naše doterajšie aktivity plne
smerovali k ekologizácii, bezpečnosti,
spoľahlivosti a v neposlednom rade ku
konkurencieschopnosti, vývoj cien na

svetových trhoch ovplyvniť nedokážeme.
Na ich extrémny nárast musíme ako zodpovedná spoločnosť reagovať, aby sme
dokázali pre našich zákazníkov zabezpečiť plnú dodávku našich služieb. Tieto
skutočnosti nás nútia v budúcom roku
požiadať ÚRSO o zvýšenie cien tepla,“
vysvetľuje Natália Banduričová.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
je orgánom, ktorý nerozhoduje o konečnej
cene za jednotlivé komodity na burzách.
Jeho primárnou úlohou je ochrana spotrebiteľa, ktorá spočíva v kontrole oprávnenosti
výšky kalkulovaných nákladov od dodávateľov energií. A preto spoločnosť predávajúca
teplo musí mať od úradu povolenie, ktoré
presne určuje, za akú cenu môže predávať.
Výnimkou v tomto prípade nie je ani SPRAVBYTKOMFORT Prešov, ktorý každoročne
predkladá ÚRSO kalkuláciu ceny tepla a vo
variabilnej zložke reaguje na pohyby ceny
plynu na trhu. „K rozhodnutiu o zmenách
cien tepla sme pristúpili ešte pred zahájením novej vykurovacej sezóny, avšak urobili sme maximum, aby sa to do reálnych
cien premietlo až po novom roku. Veríme,
že aktuálna situácia sa ukáže ako zakolísanie trhu a ceny sa zastabilizujú. Samozrejme, najviac nás poteší ich následný
postupný pokles. Veríme, že k tomu dôjde
čo najskôr a my budeme môcť ľuďom
ponúknuť finančné alternatívy, ktoré budú
čo najbližšie aktuálnym cenám,“ opisuje
situáciu Natália Banduričová. Vplyv na dianie
na trhu s plynom a elektrinou a silu pôsobiť na ich burzovú cenu však nemajú ani
poskytovatelia služieb, ani Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví.
PARTNER,
O KTORÉHO SA MÔŽETE OPRIEŤ
S príchodom chladnejšieho počasia sa však
ukazuje, že svet stojí pred ďalším problémom, tentoraz s nedostatkom plynu. A jeho
následky pocítia všetky domácnosti, aj tie
slovenské. „O to, aby mal spotrebiteľ stabilnú a udržateľnú cenu tepla, sa snažíme dlhodobo. V našej spoločnosti máme

nastavené výhľadové rámce investičných
akcií, ktoré v kombinácii so sériou racionalizačných opatrení dlhodobo prispievali k stabilizácii ceny a jej nezvyšovaniu.
Aktuálny prudký vývoj na svetovom trhu,
ktorý navyše vykazuje znaky krízy, robí
našu momentálnu cenovú politiku zložitou, vzhľadom na vývoj cien primárnych
energií,“ vysvetľuje pozíciu spoločnosti
SPRAVBYTKOMFORT jej riaditeľka.
Rastúce ceny za teplo a ostatné energie
však nemusia pre domácnosti automaticky
znamenať astronomické zvýšenie nákladov.
„Je viacero ciest, ako je možné na energiách v domácnosti ušetriť. Naši odborníci
zákazníkom radi a ochotne pomôžu,
identifikujú ich rezervy a nasmerujú ich,
kde je ešte nevyužitý priestor na úsporu.

Nechceme byť pre ľudí len dodávateľom,
ale aj partnerom, o ktorého sa môžu
oprieť. Tak, ako sú naše riešenia postavené na pilieroch ekologizácie, bezpečnosti, spoľahlivosti a konkurencieschopnosti, na rovnakých princípoch stojí aj
náš ďalší servis a služby pre veľkých, aj
menších spotrebiteľov,“ opisuje Natália
Banduričová, ktorá hovorí, že je najvyšší čas
začať s racionalizačnými opatreniami a pretaviť teoretické vedomosti o znížení spotreby
tepla, elektriny a vody do praktickej roviny.

VÝHODNÉ RIEŠENIE PRE BYTOVÉ DOMY
KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE
STANICE NA SEKČOVE
Na sídlisku Sekčov pripravujeme investičnú akciu,
kde plánujeme v priebehu rokov 2024 a 2025 vybudovať 124 kompaktných odovzdávacích staníc priamo v bytových domoch. Jedná sa o veľkú a rozsiahlu
akciu, ktorá si vyžaduje perfektnú projektovú prípravu, aby sme uspeli v konkurencii ďalších uchádzačov
o financovanie zo zdrojov Európskej únie.
Po výmene primárnych rozvodov tepla chceme
plynulo pokračovať v modernizácii tepelného hospodárstva v meste Prešov. Na rade je výmena sekundárnych rozvodov, ktoré privádzajú teplo do bytových
domov. Pre zvyšovanie komfortu dodávky tepla
plánujeme využiť kompaktné odovzdávacie stanice
tepla (KOST) priamo v bytových domoch na uliciach
Vihorlatská, Sibírska, Magurská, Čingovská a Ďumbierska. Našim zákazníkom ponúkneme v súčasnej
dobe špičkovú technológiu s možnosťou regulácie
dodávky tepla a teplej vody priamo v dome.
ČO JE KOST?
 Technologické zariadenie zabezpečujúce dodávku
tepla pre objekt, v ktorom je umiestnené.
 Slúži na odovzdávanie a reguláciu tepla podľa
požadovaných parametrov v bytových domoch,
má samostatnú reguláciu ústredného kúrenia (ÚK)
a teplej úžitkovej vody (TÚV).
 Je napojené na vnútorné rozvody ÚK a TÚV objektu.
 Je konštruované tak, aby zaberalo čo najmenší
priestor.
 Je zostavené do kompaktného celku.
 Pozostáva z doskových výmenníkov tepla, čerpadiel, regulačných ventilov, teplomerov, tlakomerov,
elektroinštalácie, systému riadenia.
 Cieľom budovania je zníženie nákladov a zvýšenie
komfortu pre odberateľov tepla a teplej vody.
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AKO UŠETRIŤ NA ENERGIÁCH
VODA
 Kvapkajúce kohútiky vody dajte čo najrýchlejšie opraviť.
 To platí aj pri toalete, ktorá preteká.
KÚRENIE
 Neprekurujte miestnosti, optimálna teplota je 20 – 22°C.
 Vetrajte krátko a intenzívne.
 Zvýšte vlhkosť vzduchu (dosiahnete nižšiu spotrebu energie na vykurovanie až o 10 - 15 %).
 Krátkou záclonou siahajúcou po parapet usmerníte prúdenie tepla do
miestnosti (šetríte až 25 % energie).
OSVETLENIE
 Klasické žiarovky používajte len na krátkodobé svietenie (kúpeľňa, WC,
chodba).
 Vymeňte klasické žiarovky za moderné kompaktné žiarivky alebo LED
žiarovky.
 Životnosť LED žiaroviek predĺžite, ak vypínate svetlo len vtedy, ak odchádzate z miestnosti na viac ako 15 minút.
 Použitím zásuvkovej rozvodky s vypínačom (ideálne aj s ochranou proti
prepätiu) vypnete naraz niekoľko prístrojov.
MALÉ KUCHYNSKÉ SPOTREBIČE
 Rýchlovarná kanvica, kávovar či hriankovač spotrebujú podstatne menej
elektrickej energie ako sporák, alebo rúra. Nezabúdajte na pravidelné
odvápňovanie kanvice a kávovaru.
PRANIE
 Pracie prostriedky účinkujú už pri nízkych teplotách, spravidla platí –
čím nižšia teplota, tým nižšia spotreba energie.
UMÝVANIE RIADU
 Je hospodárnejšie s napustenou vodou v dreze, nie pod tečúcou vodou.
 Umývačka riadu naplnená iba do polovice je plytvaním elektrickou energiou.
VARENIE
 Zakrytý hrniec správnou pokrievkou ušetrí až trojnásobok energie.
UCHOVÁVANIE POTRAVÍN
 Vnútorný priestor chladničky zapĺňajte aspoň na 70 %.
 Potraviny v chladničke udržujte pri teplotách +5 až +6°C, v mrazničke
-17 až -18°C.
 Tekutiny uzatvorte, aby sa zamedzilo odparovaniu.
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Eurofondy 2022

Sídlisko III – Bikoš
Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT Prešov realizovala jednu z najrozsiahlejších
investičných akcií za posledných desať
rokov. Boli vymenené viac ako 40-ročné primárne rozvody tepla zásobujúce
z biomasovej kotolne na Jazdeckej
ulici sídliská III, II a centrum mesta, ako
aj primárne rozvody tepla, ktoré zásobujú
výmenníkové stanice na sídlisku Sekčov.
Spolu bolo vymenených približne päť
kilometrov rozvodov.
Akcia prebiehala od jari 2019 do konca
roka 2020. Na tejto akcii boli čerpané
financie z balíka nenávratných finančných prostriedkov Operačného programu
Kvalita životného prostredia vo výške
oprávnených výdavkov 3,33 milióna eur,
pričom 85 % bolo hradených z eurofondov. Naša akciová spoločnosť sa podieľala spolufinancovaním vo výške 15 %.
Podmienkou pre získanie finančných
prostriedkov z Európskej únie je priebežné dosahovanie energetickej efektívnosti
pri dodávke tepla.
SPRAVBYTKOMFORT Prešov obhájil
svoje zámery aj pri ďalšej veľkej investičnej
akcii pre rok 2022. Z balíka finančných
prostriedkov poskytnutých pre zlepšenie
kvality životného prostredia je pre nás už
schválených 2,1 milióna eur.
Tieto finančné prostriedky budú použité
na výstavbu a rekonštrukciu rozvodov
tepla. Zámerom investície je dosiahnuť
efektívnejšie využívanie biomasového kotla
v letných mesiacoch, ktorý bude vyrábať
teplú vodu aj do bytových domov, ktoré sú
v súčasnosti zásobované z plynových kotolní K3, K4 a K Bikoš. V zime budú k biomase pripojené plynové kotly z kotolne
na Jazdeckej. Zmenou kotolní K3, K4 na
výmenníkové stanice a zrušením kotolne
Bikoš bude odpojených 11 plynových
kotlov, čím dosiahneme zníženie emisnej
záťaže ovzdušia. Na dodávku tepla do objektov týchto troch bývalých kotolní bude
vo väčšej miere použité teplo vyrobené
z biomasy.
Touto cestou chceme požiadať obyvateľov
dotknutých ulíc – Bajkalská, Šmeralova
a Prostějovská, o pochopenie a trpezlivosť, ktorú budeme potrebovať pri stavebných prácach, ktoré budú v určitom čase
znižovať komfort bývania.

Nové bytové domy na ulici Vodárenská
Teplú vodu ohrieva slnko
Správu bytov, dodávku tepla a teplej
vody zabezpečujeme už aj v novostavbe na Vodárenskej ulici.
Objekt City Paradise má 61 bytov
a štyri nebytové priestory. Na prípravu
tepla je použitá technológia plynovej
kotolne a na prípravu teplej úžitkovej
vody je použitý doplnkový zdroj energie – slnečný kolektor umiestnený na
streche budovy. Množstvo tepla použitého na ohrev vody doplnkovým zdrojom tvorí 17 % z celkového množstva
tepla použitého na ohrev. Množstvo

dodaného tepla pre odberateľov je vo
výške 220 000 kWh/ročne.
Ponúkame správu bytových domov
a zabezpečujeme prevádzkovanie
kotolní v novostavbách, bytových domoch, firmách. Vyžiadajte si ponuku
a využite naše služby.
Kontakt správa bytov:
alfred.leitner@spravbytkomfort.sk
Kontakt prevádzka zdrojov tepla:
stanislav.vahovsky@spravbytkomfort.sk
alebo
mariana.marcinkova@spravbytkomfort.sk

Generálna oprava v centrálnej kotolni Jazdecká
ZVÁRAČI UROBILI VIAC AKO 2 000 ZVAROV
Pred 12 rokmi sme uviedli do života novú technológiu – kotol spaľujúci biomasu v centrálnej kotolni Jazdecká (CK Jazdecká). Priniesol prvú skúsenosť
s obnoviteľnými zdrojmi tepla, pomohol zastabilizovať cenu tepla a ukázal
smer modernizácie tepelného hospodárstva v meste Prešov. Prevádzka
tejto technológie prešla pravidelným servisom a tento rok v septembri bola
naplánovaná generálna oprava výmenníka LUVO a rúr v kotle na CK Jazdecká. Oprava pozostávala z výmeny kotlových rúr na stenách kotla a rúr vo
výmenníku LUVO. Vo výmenníku kotla sa nachádza 567 kotlových rúr, ktoré
sú umiestnené v druhom a treťom ťahu. Kotol je dimenzovaný na teplotu
110°C a tlak 10 barr. Médium kotla ja teplá voda. Následne sa prevádzala
aj výmena rúr prvého a druhého ťahu spalín v zariadení LUVO. Luvo kotla je
zariadenie, kde teplo zo spalín kotla ohrieva nasávací vzduch, ktorý vháňajú
ventilátory na rošt spalinovej komory. V Luvo sa nachádza 452 rúr. Generálnu
opravu realizovala spoločnosť Kohlbach Energieanlagen GmbH. Plánovaná
je už generálna oprava v centrálnej kotolni Sekčov, ktorá bude realizovaná
v letných mesiacoch roku 2025.
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Kogeneračné jednotky v centrálnom zásobovaní teplom
140 kW. Teplo sa bude distribuovať
z kotolne K2 do kotolne K1 vo vykurovacom období prostredníctvom vonkajších
predizolovaných potrubných rozvodov.
Navrhnutá je KGJ na spaľovanie zemného
plynu v prevedení s protihlukovým krytom.
Pre spaľovanie a vetranie krytovanej KGJ
bude vedený nový vzduchovod pre prívod
vzduchu z exteriéru do priestoru KGJ
a podobne pre odvod vzduchu do exteriéru. Na prívode a odvode budú inštalované
tlmiče hluku.

Kedy sa začína
vykurovacia sezóna?

Prvá kogeneračná jednotka (KGJ) na
sídlisku Šváby bola spustená do prevádzky v roku 2014. Táto KGJ využíva zemný
plyn a dosahuje tepelný výkon 650kWt
a elektrický výkon 600kWe, čo znamená, že
okrem tepla vyrába aj elektrickú energiu.
Malé kogeneračné jednotky máme inštalované v centrálnych kotolniach, kde vyrábajú
elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu.
Čo je kogeneračná jednotka?
Kogeneračné jednotky sú moderné vykurovacie systémy, ktoré poskytujú nielen
teplo na vykurovanie a na teplú vodu, ale
aj elektrický prúd na pokrytie vlastnej
potreby, alebo predaj.
Ako funguje kogeneračná jednotka?
Spôsob funkcie KGJ spočíva v jej jadre
– spaľovacom motore. Tento motor sa
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môže prevádzkovať plynom, vykurovacím
olejom, alebo drevom a funguje rovnako
ako motor v aute.
V čom je rozdiel? V aute sa sila prenáša
na pneumatiky a cestu, motor v kogeneračnej jednotke prevádzkuje generátor
na výrobu elektrického prúdu. Odpadové
teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní, sa spätne
získava a využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody.
Plán pre kotolňu K2 Sekčov na rok
2023
V danom území sa navrhuje nový teplovodný rozvod, ktorý bude vedený vo
voľnom výkope z objektu kotolne K2 do
kotolne K1 na sídlisku Sekčov v Prešove.
V strojovni plynovej kotolne bude osadená
kogeneračná jednotka o výkone 800 kWe
a 862 kWt a tepelné čerpadlá o výkone

V čase zahájenia vykurovacej sezóny
vás chceme požiadať o súčinnosť.
Je potrebné otvoriť na všetkých
vykurovacích telesách (radiátoroch)
v bytoch a nebytových priestoroch
všetky (horné, príp. spodné) regulačné armatúry naplno. Dôležité
je postupne odvzdušniť radiátory
v jednotlivých bytoch a nebytových
priestoroch bytového domu. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným
odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli,
že nábeh ústredného kúrenia bude
čo najkratší a bez problémov.
V prípade problémov môžete kontaktovať:
- Centrálny dispečing
051/7567 711 * 0907 055 360
- Havarijnú službu
(po pracovnej dobe)
051/7567 628 • 0908 021 322
Dodávka tepla sa zabezpečuje
v zmysle Vyhlášky č.152/2005 Z.z.:
Určený čas dodávky tepla je definovaný v § 1 ods. 1 a ods.2:
1. Určený čas dodávky tepla na
vykurovanie sa začína spravidla
1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája
nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ dodávať ak:
a) Vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom
období klesne počas dvoch za
sebou nasledujúcich dní pod
13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať
zvýšenie vonkajšej priemernej
dennej teploty v nasledujúcom
dni nad túto hodnotu.
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