január 2011, SPRAVBYTKOMFORT

4

www.spravbytkomfort.sk
PRIPRAVUJEME
v nasledujúcom čísle

Osemsmerovka/Crossword


Vyškrtávajte nasledujúce slová  nemusíte použiť všetky
 Ako ušetriť
v domácnosti

AMMO BOX, CITO, EARTH, EVENT, FINAL, FIRST TO FIND, FOUND,
FTF BONUS, GEOCACHE, GEOCOIN, GPS UNIT, GROUNDSPEAK,
HIDE, HIKE, HINTS, INTERNET, LANDMARK, LATITUDE, LISTING,
LOGBOOK, LONGITUDE, MAPS, MICRO, MUGGLE, MULTICACHE,
MYSTERY, NAVIGATION, NAVSTAR, NATURE, PENCIL, POCKET QUERY,
RECIEVER, REVIEWER, SATELITE, SEEK, SHARE, SIGNAL, SPOILER,
TRACKLOG, TRADE, TRAVEL BUG, TUPPERWARE, WATCHLIST



Tajničku tvorí šesť číslic, ktoré prečítate po riadkoch a doplní
te do súradníc.
Správnu odpoveď nám pošlite na
info@spravbytkomfort.sk – výherca získa vecnú cenu.
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Zasmejte sa s nami
 Idú dve blondínky a jedna hovorí druhej: „Počuj, keď ťa večer
navštívi tučný chlap v červenom a bude ťa chcieť strčiť do veľké
ho vreca, tak sa nezľakni, možno si ťa niekto prial pod stromček.“
 Prečo blondínka otvára mlieko už v obchode?Je na ňom napísa
né tu otvoriť.
 Príde zákazník do baru a objedná si trikrát pol deci vodky a deci
sódy. Barman ho obslúži, chlapík vypije sódu a všetky tri poldecá
ky naleje do decového pohára po sóde.
Barman s údivom vraví: „Jeeej, vy ste kúzelník?“
Zákazník vyťahuje preukaz: „Nie, obchodná inšpekcia.“
 Prečo vtáci odlietajú na juh? Nepôjdu predsa peši.

 Úspora
v konkrétnych
bytových
domoch
 POŠLITE nám OTÁZKY na témy, ktoré vás zaujímajú,
a MY vám ODPOVIEME

Kto je

SPRAVBYTKOMFORT®

STABILNÝ DODÁVATEĽ so silným zázemím
 už viac ako 40 rokov na trhu
 za nami sú silní partneri
55 % Energiecomfort Viedeň
45 % mesto Prešov
 prinášame istotu a dôveru
 sme ústretoví a spoľahliví
Naše SLUŽBY pre váš KOMFORT ponúkame:
 prevádzku výmenníkových staníc
 prevádzku kotolní, aj malé zdroje
 modernizáciu zastaraných zdrojov tepla na naše náklady
 zníženie nákladov pri výrobe tepla
 zvýšenie hospodárnosti a účinnosti vášho zdroja
 zníženie energetickej náročnosti vášho objektu
 diaľkové sledovanie poruchových stavov
na vašich tepelných zariadeniach
 údržbu a opravy vrátane povinných revízií
– kompletný servis
Ponúkame MOŽNOSTI KONTAKTU PODĽA vašej VOĽBY
bezplatne vám pomôžeme porovnať výhodnosť ponuky
zo samostatného zdroja
Kontaktovať nás môžete
v zákazníckom centre
 osobne
na Volgogradskej ul. č. 88
 telefonicky 051/7567 719, 051/7657 737, 051/7567 707
na adrese SPRAVBYTKOMFORT, a. s.,
 písomne
Volgogradská 88, 080 01 Prešov
info@spravbytkomfort.sk
 e-mailom

Magazín vydáva spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Zodpovedná šéfredaktorka Ing Natália Banduričová. Všetky doplňujúce informácie na www.spravbytkomfort.sk, svoje pod
nety a postrehy, prosím, zasielajte na emailovú adresu info@spravbytkomfort.sk. Redakcia nezodpovedá za obsah autorských príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie ne
vraciame. Akékoľvek rozmnožovanie alebo kopírovanie textového či fotografického obsahu je možné len so súhlasom šéfredaktora.
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Kúrenie cez peňaženku

Kotol – áno či nie

Chcete vedieť, či je lepšie mať
vlastný kotol, alebo sa spoľahnúť
na centrálne zásobovanie tep
lom? Trápi vás, či ušetríte za tep
lo, keď sa odpojíte? Nenachádza
te rozumné argumenty a máte
pocit, že to, čo vám vravia, je ne
zrozumiteľné? Ponúkame vám
riešenie v podobe článku na stra
ne 2. Tu nájdete odpovede
na všetky svoje otázky. Objektív
ne, prehľadne a ľudskou rečou si
porovnáte „za“ a „proti“.

Strana2
Posúdenie výhodnosti
Slovenská inovačná
a energetická agentúra (SIEA)
chce upozorniť majiteľov bytov,
spoločenstvá vlastníkov bytov,
správcov bytov a samosprávne
orgány miest a obcí na niektoré
nepresné a zavádzajúce
informácie v súvislosti
s posudzovaním výhodnosti
a nevýhodnosti centrálneho
zásobovania teplom.

Strana3
Bavte sa, pocvičte si mozog
a relaxujte. Na tejto strane
nájdete aj osemsmerovku.

Strana4

1/2011

Ing. Natália Banduričová,
riaditeľka a. s.
Milí priatelia,
dostáva sa vám do rúk prvé čís
lo nášho časopisu, ktorý sa venu
je teplu, kúreniu a bytovej sprá
ve. Podtitulom nášho časopisu
by mohlo byť napríklad „časopis
určený všetkým, pre ktorých je
zdravý rozum viac ako plané sľu
by". Alebo pre tých, ktorí sa chcú
zreteľne, zrozumiteľne a pravdi
vo dozvedieť viac o teple a ce
nách tepla.
Je mi jasné, že teplárenská prob
lematika nie je jednoduchá. Je
diné, čo je v posledných rokoch
vždy jasné, sú, žiaľ, zvyšujúce sa

Po pozitívnej skúsenosti s kotolňou
na biomasu na sídlisku III. v Prešo
ve sa akciová spoločnosť SPRAV
BYTKOMFORT rozhodla investovať
do výstavby druhej kotolne na bio
masu. Kotolňa bude umiestnená pri
súčasnej centrálnej kotolni na Exná
rovej ul., ktorá má zásobovať teplom
väčšiu časť obyvateľov tohto sídlis
ka. Kotol na drevnú štiepku mimo
vykurovacej sezóny nahradí plynové
kotly na 100 %, počas vykurovania
to bude na 50 %. Realizáciou tohto

ceny. Neľútostné percento ná
rastu je alfou a omegou pre kaž
dého odberateľa.
Naším cieľom pri vydaní časopi
su bolo ukázať vám z problema
tiky tepla viac. Povedať vám jasne,
presne a hlavne ľudskou rečou,
ako určité veci v teplárenstve
fungujú. Poodhaliť vám, ako mô
žete ušetriť pri kúrení, na koho sa
obrátiť, ak máte problém s by
tovou správou a pohľadať rieše
nia, ako optimalizovať kúrenie
v bytoch a domoch tak, aby bol
váš domov príjemný a peňažen
ka menej zaťažená. Naše rady sú
praktické a lacná demagógia tu
nemá miesto. Za posledné roky
ste si určite od priaznivcov odpá
jania od centrálneho zdroja vy
počuli kopec zaručených a hlav
ne zázračných rád, ako ušetríte
odpojením. Určite vám povedali,
že keď sa odpojíte, zadlžíte a po
stavíte vlastnú kotolňu, zaplatíte
za teplo dramaticky menej. Mož
no ste ten proces aj podstúpili,
založili vlastné byty banke a or
ganizovali nekonečné domové
schôdze. Na konci toho všetkého
asi výsledok nebol taký, ako ste

Investície
s prínosom

očakávali. Dôvod je jednoduchý
– s centrálnym zásobovaním tep
la je to ako s redukčnou diétou.
Nech vám diéta sľúbi akýkoľvek
zázrak za veľké peniaze, funguje
len klasická metóda. Drina a zas
drina – vtedy schudnete. Žiadna
zázračná pilulka vám nepomôže.
A tak je to aj s odpojením. Ak sa
posnažíte, ušetríte aj vtedy, keď
je váš byt vykurovaný prostred
níctvom centrálneho zdroja.
Centrálne zásobovanie vám zá
zrak nesľúbi, ale poskytne vám
všetko, čo potrebujete, v opti
málnej miere. Samozrejme, ne
zabráni zdražovaniu komodít
na svetových trhoch a ani tomu,
aby sa zdražovanie nedosta
lo až k nám. Ale tomu nezabrá
ni ani vlastná kotolňa. Zázračne
vám neodkrojí polovicu nákla
dov. Na druhej strane vám však
krok za krokom môže centrálne
zásobovanie ukázať, ako opti
málne kúriť a tým aj šetriť. Môže
vám dať istotu, pokoj a pohod
lie, po ktorom doma všetci tak
túžime.
Ak máte záujem dozvedieť sa
viac o tom, ako to v teplárenstve
chodí, čo má vplyv na cenu tepla
a ako ju môžeme optimalizovať,
prečítajte si náš časopis.

zámeru sa ušetrí spolu v oboch ko
tolniach na spotrebe zemného ply
nu až 12 mil. m3 a do ovzdušia bude
vyprodukovaných o 22 tis. ton emi
sií menej.
Najväčším pozitívom, ktorý pocítia naši odberatelia, je, že výsledný efekt sa odrazí v cene tepla.
Ak by naša spoločnosť neinvestova
la do výstavby týchto zdrojov, bola
by cena tepla v priemere o 12 % vyš
šia, čo by predstavovalo v priemere
na 3izbový byt o 100 € ročne viac.
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Kotol – áno či nie

Aj takto nadnesene a odľahčene by sa dala nazvať
večná dilema majiteľov bytov
či správcov domov. Pálčivá
otázka znie: „Čo je lepšie?
Vlastný kotol alebo centrálne zásobovanie teplom?“
Skúsme sa spoločne – už
nenadnesene, ale so všetkou
vážnosťou pozrieť na fakty
„za a proti“ obom riešeniam.
Tento pohľad je o to dôležitejší, že sa nám opäť dostáva
„kotlová“ rétorika pod kožu
– tentoraz sa snaží tvrdiť, že
vlastný kotol rovná sa vlastná
biomasa.

Veriť či neveriť lobistom
Na Slovensku sa stále vedie dis
kusia o tom, či centrálne zásobo
vanie teplom je výhodné, alebo
nevýhodné, resp. sa porovná
va s individuálnymi zdrojmi pre
jednotlivé obytné domy. Rôz
ne lobistické skupiny sa opiera
jú najmä o rozdiely v cenách za
1 KWh, avšak používajú len
niektoré informácie. Domové
kotolne sa často neobjektívne
spájajú s opatreniami na revita
lizáciu bytových domov. Popri
inštalácii domovej kotolne sa
zateplí dom, vymenia sa okná
za plastové a zabezpečí sa to
najdôležitejšie – hydraulické vy
regulovanie tepelných zariade
ní v dome. Hlavne tieto opatre
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nia výrazne vplývajú na zníženie
spotreby tepla a teda aj na zníže
nie nákladov za teplo. Ak sú uro
bené zároveň s inštaláciou kotol
ne, vytvára sa dojem výhodnosti
domovej kotolne pred CZT, čo
nie je pravda.
K revitalizačným opatreniam
na zníženie spotreby tepla sa
pristupuje rovnako aj pri systé
me CZT (centrálne zásobovanie
teplom, poznámka redakcie),
ako aj pri domových kotolniach.
To znamená, že šetriť sa dá aj
bez kupovania novej kotolne,
ktorá iste nie je lacná, často stojí
desiatky tisíc eur.
V médiách sa dokonca objavujú
informácie podporené záujmo
vými skupinami dodávajúcimi
techniku pre domové kotolne,
že teplo z domovej kotolne je
o 40 % lacnejšie ako z CZT. Táto
informácia nebola nikdy po
tvrdená, dokonca je podľa od
borníkov Slovenskej energetic
kej a inovačnej agentúry čistou
nepravdou.

Prečo chceme vlastný kotol
Zásadnými argumentmi, kto
ré vedú majiteľov bytov a správ
cov domov k rozhodnutiu stavať
vlastnú kotolňu, je vidina úspor.
Majú pocit, že teplo takto získa
né bude lacnejšie a pohodlnej
šie. Ďalším argumentom je hes
lo „zakúrim si, kedy chcem“. Žiaľ,

www.spravbytkomfort.sk
oba tieto argumenty sú sporné
a jednostranné. Cena tepla je té
mou na samostatnú odbornú
prílohu. Ako sa však zhodujú od
borníci zo Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry, cena
tepla z domovej kotolne a cen
trálneho zásobovania sa veľmi
nelíši.
Ako uvádza Ing. Miroslav Žilinský
zo Slovenskej inovačnej a ener
getickej agentúry, nemá sa ani
prečo líšiť. Oba subjekty porov
nania, domáci odberateľa alebo
dodávateľ z CZT, nakupujú sub
dodávky rovnako. Dokonca do
dávatelia v systéme CZT ešte
lacnejšie ako malí odberate
lia. Náklady spojené s prevádz
kou dodávateľa v systéme CZT
a jeho toľko diskutovaný zisk sa
absolútne vyrovnajú nákladom
na poplatky, úroky a sprostred
kovanie úveru, ktorý musia ma
jitelia bytov čerpať, pokiaľ chcú
vlastnú kotolňu.
Skúsme si teda argumenty za
a proti zosumarizovať do pre
hľadnej tabuľky.

bilná zložka tvorí nákup plynu
a je pre obe strany rovnaká ale
bo mierne výhodnejšia pre veľ
ké spoločnosti. Fixná zložka tvo
rí pri centrálnych dodávateľoch,
zjednodušene povedané, inter
né náklady a zisk a pri vlastnej
kotolni nutné náklady na údrž
bu kotolne plus úverové zaťaže
nie. Keď obe strany spočítame,
objektívne nenájdeme rozdiel.
Nech nám lobisti hovoria čokoľ
vek, na teple z domovej kotol
ne sa nedá výrazne šetriť. Navyše
dodávka tepla z CZT je prísne re
gulovaná Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví, ktorý primár
ne chráni odberateľov tepla pred
zvyšovaním cien.

Zakúrim si, kedy chcem
Tento argument je výrazne
v prospech domovej kotolne. Je
pravdou, že sa aj počas roka vy
skytnú situácie, keď sa počasie
prudko zmení a je príjemné si
doma zakúriť. Aj keď na druhej
strane na Slovensku existuje le

Argument

Vlastná kotolňa

CZT

Cena

zhodná

zhodná

Zakúrim si, kedy chcem

plus

mínus

Opravy

mínus

plus

Ekológia

mínus

plus

Komfort

mínus

plus

Spoľahlivosť

mínus

plus

Bezpečnosť

mínus

plus

Energetické krízy

mínus

plus

Politické vplyvy

mínus

plus

Jednotlivé argumenty
podrobnejšie:

Cena
Ako sme už uviedli, cena je
v podstate pri oboch systémoch
rovnaká. Rozdiel je len v jednot
livých nákladových vstupoch.
Úplne zjednodušene poveda
né, cena tepla sa vždy skladá
spravidla z 30 % z fixnej a zo
70 % z variabilnej zložky. Varia

gislatíva, ktorá rieši aj takéto vý
kyvy počasia a aj centrálni dodá
vatelia sa riadia počasím a tým,
koľko stupňov je vonku, a nie
ročným obdobím.
Samozrejme, aj pri CZT je možné
vybudovať moderné domové,
dokonca aj bytové odovzdáva
cie stanice tepla, ktoré umožnia
klientom komfortne kúriť kedy
koľvek počas celého roka.

K omfort a komplexné služby –
bezstarostnosť a pohodlie
Pri systéme CZT má odberateľ –
zákazník v každej chvíli zabezpe
čenú dodávku tepla a teplej úžit
kovej vody. Nemusí sa starať, či
má objednaný plyn, uhlie, ser
vis, nemá problémy s údržbou,
obsluhou zariadení a pod. Vý
robcovia tepla v systémoch CZT
zabezpečujú nepretržitú poru
chovú službu, ktorá operatív
ne zasahuje mimo pracovného
času a stará sa o to, že na zavola
nie a oznámenie je porucha ope
ratívne odstránená. Komplexná
a nepretržitá kontrola tepelných
zariadení znamená aj optimál
nu ekonomiku prevádzky vyku
rovania, tzn. kotly a distribučný
systém dodávajú teplo efektív
ne a za optimálne ceny. Pri do
mových kotloch sa optimálna
výhrevnosť pri režime len ob
časného dohľadu ťažko dosahu
je, a to má, samozrejme, aj eko
nomické dosahy. Okrem iného
u mnohých výrobcov tepla sú
zavedené aj ďalšie služby – pora
denstvo pre zákazníkov v oblasti
úspor energií, znižovanie nákla
dov v domoch na tepelnú ener
giu a pod.

Spoľahlivosť – pokoj a istota
V systéme CZT sú u výrobcov
tepla zakomponované všetky
technické prvky, ktoré dokážu
vždy dodávať teplo a teplú úžit
kovú vodu odberateľom. Riziko
vé prvky (napr. čerpadlá, kotly
a pod.) sú prispôsobené tak, aby
aj v prípade poruchy bola zabez
pečená dodávka tepla. Neexis
tuje situácia, s výnimkou vyššej
moci, ktorá by ohrozila v systé
me CZT dodávku tepla a teplej
úžitkovej vody do domácností.

Bezpečnosť a ekológia
Zariadenia na výrobu tepla pat
ria medzi tzv. vyhradené zaria
denia. Znamená to, že sú rizi
kové a môže im hroziť závažná
porucha. Práve vďaka tejto ka
tegorizácii podliehajú výrobco
via tepla v rámci CZT prísnym
kontrolám. Pravidelnými kon
trolami sa rizikovým stavom
predchádza a v prípade zistenia
akejkoľvek odchýlky hrozia vý
robcom vysoké pokuty. Výrob
covia v systéme CZT podliehajú
pravidelným revíznym kontro
lám, ktoré už nie sú také samo

zrejmé v prípade domových ko
tolní. Pri individuálnych zdrojoch
sa povinnosť pravidelných revízií
výrazne podceňuje a zanedbáva.
Navyše, len pri centrálnom záso
bovaní teplom sa dajú plne na
sadiť a efektívne využívať bioma
sa a kogenerácia (výroba tepla
a elektriny súčasne), čo dnes ma
ximálne podporuje aj EÚ svoji
mi finančnými zdrojmi. Pri indivi
duálnych zdrojoch tepla je takéto
efektívne využívanie minimálne,
resp. nemožné. V rámci systé
mu CZT platia prísne pravidlá aj
v prípade znečisťovania životné
ho prostredia a výrobcovia v sys
téme CZT sú prísne kontrolova
ní štátnymi orgánmi. Efektívnosť
týchto kontrol sa prejavuje najmä
pri veľkých zdrojoch.

E nergetické krízy
a politický vplyv
Vždy platilo, že čím väčšia spo
ločnosť, tým má lepšiu vyjedná
vaciu pozíciu. Veľké teplárenské
spoločnosti zastupujú svojich
odberateľov aj v krízových si
tuáciách, keď majú možnosť
priamo na rokovaniach krízo
vých štábov či vlády vznášať pri

pomienky a spolurozhodovať
o tom, aké opatrenia sa prijmú.
Takúto možnosť, samozrejme,
domové kotolne nemajú a sú vy
stavené väčším rizikám. O tom,
že nemaľujeme čerta na stenu,
sme sa presvedčili začiatkom mi
nulého roka, keď sa Rusko roz
hodlo vytrucovať si svoje záujmy
na úkor mnohých krajín Európy.
Nehovoriac o spomínaných vý
hodách CZT o možnosti efektív
neho prechodu na inú palivovú
základňu ako zemný plyn, napr.
vysoko účinná kogenerácia či
biomasové riešenia.

Dilema vyriešená
Ak sa sústredíme len na holé
fakty a zrátame si z tabuľky plu
sy a mínusy, tak nám rekapitulá
ciou vyjde, že jeden argument je
neutrálny, jeden hovorí v pros
pech domovej kotolne a sedem
v prospech centrálneho zásobo
vania teplom.
Prenesene povedané, centrál
ne zásobovanie by sa dalo pri
rovnať k leteckej dovolenke ultra
all inclusive, ktorú porovnávame
s pobytom na chate s vlastnou
stravou za tie isté peniaze.

Posúdenie výhodnosti
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) chce upozorniť majiteľov bytov,
spoločenstvá vlastníkov bytov, správcov bytov a samosprávne orgány miest a obcí
na niektoré nepresné a zavádzajúce informácie v súvislosti s posudzovaním výhodnosti a nevýhodnosti centrálneho zásobovania teplom (CZT) a vlastnej domovej kotolne. Zámerom SIEA je poskytnúť širokej verejnosti nezávislé a čo najobjektívnejšie a najpresnejšie údaje na posudzovanie jednotlivých možností dodávok tepla.
SIEA v tejto súvislosti chce poukázať hlavne na tieto skutočnosti:
•	odpojenie od CZT nezníži automaticky spotrebu tepla a nezníži náklady majiteľov
bytov na teplo,
•	veľmi významné úspory pri odbere a platbách za teplo v rozsahu 30 až 50 percent (!) pri zachovaní napojenia na CZT je možné dosiahnuť
vyregulovaním systému, zateplením domov, výmenou okien a dverí. Tieto opatrenia musia byť v každom prípade realizované aj pred prí
padným odpojením od CZT a pred vybudovaním vlastnej kotolne, pretože v opačnom prípade bude kotolňa predimenzovaná, čo opäť
podstatne zvýši náklady na teplo,
•	pri kalkulovaní ceny tepla z vlastnej domovej kotolne a času návratnosti je potrebné rátať nielen s cenou samotného vykurovacieho mé
dia, napr. zemného plynu, ale aj s ostatnými nákladmi - s cenou vody a elektrickej energie využívaných pri vykurovaní, nákladmi na údrž
bu, kontrolu a obsluhu kotla, s nákladmi na úhradu nového kotla vrátane úrokov z úveru a s poplatkom za odpojenie od CZT atď. Všetky
tieto náklady musia byť transparentne preukázané v konečnej cene tepla z vlastnej domovej kotolne a nemali by byť pred vlastníkmi by
tov účelovo skryté v iných položkách, napr. vo fonde opráv.
Zdroj SIEA
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