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O teplo sa treba starat v lete
Jeseň pomaly klope na dvere, rána sú chladnejšie a slnečné lúče už tak nehrejú. Letný odev sme vymenili za dlhé rukávy a bundy. V domácnosti si už
v takomto čase zvykneme otvoriť ventil na radiátore. Začína sa vykurovacia sezóna. Komfort bývania v chladných dňoch nám v bytoch zabezpečuje v krajskom meste spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov.

Pracovníci spoločnosti urobili všetky kroky, aby aj začiatok vykurovacej sezóny
– takzvané prechodné obdobie, prebehlo
bezproblémovo a obyvatelia, teda odberatelia tepla, boli spokojní. Počas letných
mesiacov realizovali servisné práce, ale aj
veľké opravy na tepelných zariadeniach. To
si vyžadovalo niekedy aj odstávku dodávky
teplej úžitkovej vody. „Niektoré prehliadky, napríklad kotlov, expanzných nádob,
alebo bojlerov, nie je možné robiť počas
plnej prevádzky. Rovnako aj odstránenie porúch, ktoré boli počas vykurovacej
sezóny riešené provizórne, aby naši zákazníci netrpeli zimou, sa v letných mesiacoch realizujú komplexne. Napríklad
výmena potrubia od šachty po šachtu.
V lete musíme mať čas na tento servis.
Samozrejme, časový úsek takýchto zásahov sa snažíme skracovať,“ uviedla Natália
Banduričová, predsedníčka predstavenstva
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov.

Počas leta sa realizuje aj výmena vodomerov, ich ciachovanie a spätná inštalácia.
Spoločnosť chce postupne prejsť na rádiový odpočet. Vykonávajú sa prehliadky
všetkých meracích zariadení, regulačných
armatúr... Počas leta sa teda urobí množstvo
práce, ktorá pre odberateľov tepla často nie
je viditeľná. Paul Minarik, člen predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov a zástupca Energiecomfort Viedeň, nám k tejto
téme stručne povedal: „Naším meritom je
byť pripravený a to aj na vykurovaciu sezónu. V tomto smere sme odviedli množstvo práce.“
Kedy plánuje spoločnosť Spravbytkomfort
začať s dodávkou tepla zákazníkom?
„Predpokladáme, že vykurovať začneme koncom septembra, aj keď počasie
sa v tomto období často mení a teplé
dni sa môžu vrátiť,“ skonštatovala Natália
Banduričová a zdôraznila, že „ten moment
nás nesmie prekvapiť a my musíme byť

pripravení. To je našou prioritou, pokiaľ
ide o dodávku tepla.“
Legislatíva určuje, že teplota musí počas
dvoch dní klesnúť pod 13 stupňov Celzia
a je predpoklad ďalšieho chladného počasia.
A tu často vznikajú kontroverzie. „Podľa
názoru niektorých zákazníkov ešte nie
je potrebné vykurovať. Iní už teplo netrpezlivo očakávajú. Vykurujeme napríklad školy a škôlky, kde je potrebná
dodávka tepla v nepriaznivom počasí.
To prechodné obdobie je z pohľadu odberateľov často subjektívne. Je náročné
zosúladiť potreby všetkých zákazníkov.
Počas vykurovacej sezóny však všetko už
funguje ako má,“ vysvetlila predsedníčka
predstavenstva Spravbytkomfortu Natália
Banduričová.
Spoločnosť je zároveň aj správcovskou spoločnosťou. Bytové domy sa v posledných
rokoch mohutne modernizovali a tým sa
znížili dodávky tepla do domácností. Ako sa
s tým v spoločnosti vysporiadali? „Odber
tepla klesá. Je to téma, ktorej sa venujeme dlhodobo. V obnovených domoch
je odber tepla približne o polovicu nižší.
My sme sa však pripravili a investovali
sme do obnovy tepelného hospodárstva. Výrobu tepla, rozvody a cele teplárenstvo v Prešove sme nastavili tak, aby
sme boli maximálne efektívni,“ uviedol
Paul Minarik.
Po zateplení domu je pre efektívnu dodávku tepla dôležité následné hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy.
A dôležité je aj správanie obyvateľov bytového domu.
Ľudia prestávajú vetrať, prestávajú kúriť a to
je chyba. Zateplený bytový dom je zateplený len z vonkajšej strany a vnútorné priečky
fungujú stále rovnako ako predtým.
Teplo je fyzikálna veličina a jeho prestup
z priestoru do priestoru funguje aj naďalej. Teplo vždy prechádza z teplejšieho
prostredia do chladnejšieho. Ak sa odstaví kúrenie a prestane sa vetrať, vznikajú plesne. Aj vo vykurovaní priestorov
je potrebné správať sa racionálne.
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KEĎ KOTOLŇA SPÍ

Podrobnosti o letnom servise
Zásobovanie teplom v Prešove zabezpečuje od roku 2005 spoločnosť
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, ktorej akcionárom je Mesto Prešov a
Energiecomfort Viedeň. Cieľom Spravbytkomfortu vždy bolo a je dodávať teplo pre odberateľov čo najefektívnejšie a za čo najnižšie ceny.
Z centrálnych zdrojov tepla sa cez 54 kilometrov rozvodov pomocou 500 čerpadiel teplo distribuuje do 23 000 bytov a 89 nebytových priestorov v meste
Prešov. Dodávku tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečuje 42 blokových kotolní so 140-timi plynovými kotlami, dvoma biomasovými kotlami a jednou
kogeneračnou jednotkou.
Aby bola dodávka tepla a teplej vody vždy
100 %-ná, je potrebné neustále udržiavať
technológiu v perfektnom stave. Niektoré
s tým súvisiace úkony nie je možné vykonať
počas plnej prevádzky a je preto potrebné
kotolne na určitý čas odstaviť.
To si určite všimli naši zákazníci pri krátko-

dobých odstávkach teplej úžitkovej vody.
Doba, ktorú majú energetici a pracovníci
údržby k dispozícii na veľké opravy, je relatívne krátka - začína sa 1. júna a končí 1. septembra. Počas týchto troch mesiacov sa realizoval servis v centrálnych kotolniach na
biomasu, kde zabezpečená každoročná

vnútorná revízia kotlov s kontrolou roštníc a výmurovky, ako aj oprava elektroodlučovača a to na blokových kotolniach
okruhov Ul. 17. novembra, Požiarnická,
Janouškova, Fraňa Kráľa, Obrancov mieru,
Marka Čulena, Mirka Nešpora, Vansová,
Bernolákova a Sibírska, kontrolou a opravou prešli čerpadlá a frekvenčné meniče.
Pracovníci merania a regulácie sú zodpovední za neustály dohľad nad regulačnými
a ovládacími prvkami, ktoré priamo komunikujú s centrálnym dispečingom. Z tohto
sa môžu tak energetici, ako aj zákazníci o situácii v kotolni informovať. Sú tu sledované
najdôležitejšie monitorovacie body v kotolniach a ich vyhodnocovaním vie dispečer
posúdiť situáciu a operatívne zabezpečiť
odstránenie prípadnej poruchy.


Investícia prinesie úsporu nákladov

MALÁ KOGENERÁCIA
NA JAZDECKEJ ULICI
Investície spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
Prešov pokračujú. V týchto dňoch prebieha inštalácia kogeneračnej jednotky na výrobu elektrickej
energie v centrálnej kotolni Jazdecká.

Netradičná hodina fyziky

Šesťvalcový motor s celkovým výkonom
237 kW má nová kogeneračná jednotka,
ktorú v týchto dňoch inštalujú v centrálnej kotolni Jazdecká. Je päťkrát menšia

ŽIACI V CENTRÁLNEJ KOTOLNI ŠVÁBY
Netradičnú hodinu fyziky prežili žiaci zo Základnej školy Važecká v Prešove. Učili
sa v kotolni. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov v rámci otvorených dverí sprístupnila zvedavým šiestakom a siedmakom priestor centrálnej kotolne na
sídlisku Šváby.
Beh spaľovacieho motora – kogeneračnej
jednotky, diaľkové riadenie kotolne, diaľkové sledovanie odberu tepla a vody, teplo až
do radiátorov v bytoch, dostatok teplej vody
v špičke a úpravňa vody, kde sa odstraňujú
minerály ako usadeniny v rýchlovarnej kanvici v domácnosti. To boli témy, ktorým sa počas netradičnej vyučovacej hodiny venovali.
Žiakov zaujala moderná technológia,
ktorá vyrába elektrickú energiu, teplo
a teplú vodu aj pre ich základnú školu.
Kogeneračná jednotka v centrálnej kotolni
Šváby bola spustená do prevádzky v máji
2014. S pracovníkmi spoločnosti, dodávajúcej teplo do domácností v krajskom meste
Prešov, prešli žiaci aj tému obnoviteľných
zdrojov energií, fosílnych palív a zamýšľa-

li sa nad dnešným životným prostredím.
Žiakov zaujal hlavne spaľovací motor
kogeneračnej jednotky, ktorý má za dva
roky nabehaných cca 900 tisíc km a vyrobil 14 000 MWh tepla a 3 040 MWh elektrickej energie.
Mária Šoltésová, učiteľky fyziky to zhodnotila takto: „Najviac nás prekvapila čistota
v kotolni, hluk motora a skutočnosť, že
táto kotolňa je bezobslužná. A deti mali
radosť aj z prílb, ktoré mali na hlavách.“
Na začiatku vykurovacej sezóny – v septembri, spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
Prešov s otvorenými hodinami pokračovala a privítala ďalších žiakov v moderných
zariadeniach na výrobu tepla a teplej vody
v Prešove.


ako kogeneračná jednotka v centrálnej
kotolni Šváby. Vyrobená elektrická energia bude postačovať pre potreby kotla
na biomasu v kotolni na Jazdeckej ulici. Dodávateľom je spoločnosť TEDOM
Třebíč z Českej republiky, ktorá bude
zabezpečovať aj servis. Predpokladaná
ročná výroba elektrickej energie bude
670 MWh za rok. Celková investícia
predstavuje 200 tisíc eur.
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TEPLO A TEPLÁ VODA PRE 100 BYTOV
Pre stovku nových bytov Na Trojke

Využívame
obnoviteľné
zdroje energie
Čistejší Prešov

Na Sídlisku III prebieha rekonštrukcia bývalého objektu stomatologických ambulancií, ktorý nebol dlhé roky dokončený.
Po spoločnosti Cresco ho prevzala spoločnosť GMT development, ktorá plánuje do
konca tohto roka ukončiť rekonštrukciu.
„Vykurovaciu sezónu pre sto nových
bytov a nebytové priestory už zabezpečí spoločnosť Spravbytkomfort, a.s.

Prešov. Dodávku tepla a teplej vody
riešime vybudovaním novej strojovne
v objekte na naše náklady. Tento projekt
je výhodný a ekonomický pre nových
zákazníkov. Nie je potrebné vybudovať
novú kotolňu, ktorá by priniesla znečistenie v oblasti Centrum na Sídlisku III,“
povedal František Tomko, riaditeľ energetického manažmentu.


Kedy začneme vykurovať?

AKO DLHO SA VYKURUJE?
Všetko závisí od počasia. Minulý rok začal SPRAVBYTKOMFORT, a. s. vykurovaciu sezónu temperovaním 28. septembra 2015 a ukončil ju 20. mája 2016.
Vykurovalo sa spolu 218 dní.
Pre porovnanie v grafe nájdete počet
vykurovacích dní od roku 2010.
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ne 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.

V súčasnom období výrobca tepla
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov využíva
obnoviteľné zdroje na výrobu tepla v troch
centrálnych kotolniach. Biomasu v centrálnej kotolni Jazdecká a Sekčov. Centrálna
kotolňa Šváby využíva na výrobu tepla
a výrobu elektrickej energie kogeneračnú
jednotku. Investície do diverziﬁkácie výroby
tepla priniesli pre zákazníkov stabilizovanú
cenu tepla, úsporu skleníkových plynov a
zníženie spotreby zemného plynu.
V roku 2015 z celkového predaného
množstva tepla Spravbytkomfort vyrobil 41 % tepla z obnoviteľných zdrojov.
Hlavný dôraz kladie spoločnosť Spravbytkomfort na využívanie obnoviteľných zdrojov s dôrazom na čistejšie ovzdušie v meste
Prešov. Zariadenia sú energeticky efektívne
a šetrné k životnému prostrediu. Využívaním
obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla výrazne znižuje produkciu CO2.
V roku 2015 znížil emisie CO2 o 18,8 ton.
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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 kles-

UPOZORNENIE PRED VYKUROVANÍM
Po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Venujte preto pozornosť stavu vašich vykurovacích rozvodov a armatúr. Skontrolujte, či sú všetky
otvorené a zároveň odvzdušnite radiátory v byte a v nebytových objektoch. Týka sa to
zvlášť tých vlastníkov bytov a nebytových objektov, ktorí vykonávali vo svojich priestoroch
rekonštrukcie, prípadne vymieňali radiátor.
Zabezpečením týchto úkonov sa docieli bezproblémový nábeh dodávky tepla do vášho
bytu alebo nebytového objektu.
V prípade problémov sa môžete obrátiť na
pracovníkov spoločnosti Serviskomfort.
Kontakt: 7567 628 alebo 0908 021 322.
Ing. Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva
Skontrolujte, či sú všetky radiátory v byte otvorené a zároveň ich odvzdušnite.
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Informácia o zmenách v legislatíve
Dňa 19. augusta tohto roku bola v Zbierke zákonov SR publikovaná vyhláška
Ministerstva hospodárstva SR (č. 240/2016
Z. z.), ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
pravidlá rozpočítavania množstva tepla
dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. Ministerstvo
hospodárstva SR touto vyhláškou reaguje na § 17, ods. 6 a § 18, ods. 11 zákona
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorších predpisov.
Najpodstatnejšie legislatívne zmeny:
 § 2 deﬁnuje základné pojmy vyhlášky,
ako sú indikovaný údaj, rozpočítanie
množstva dodaného tepla, objekt rozpočítania, podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru a pod.
 Podľa § 4 sa rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej
vody vykoná a doručí konečnému
spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie,
ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
 Podľa § 5, ods. 2 sa v prípade, ak sú
v objekte rozpočítavania aj byty alebo

nebytové priestory s individuálnym
vykurovaním, cez ktoré prechádzajú spoločné rozvody vykurovacej
sústavy centrálneho zásobovania
teplom, náklady za dodané teplo
sa rozdelia na základnú zložku, ktorá tvorí 30 % z celkových nákladov
a spotrebnú zložku, ktorá tvorí 70 %
z celkových nákladov. Doteraz platí
10 % základná zložka a 90 % spotrebná zložka.
 Rovnako v prípade, ak sa spoločné
priestory využívajú na iný účel, ako je
ten, na ktorý sa zriadili, pričom tieto
priestory nevyužívajú všetci koneční
spotrebitelia, náklady sa rozpočítajú
podľa podlahovej plochy bytov alebo
nebytových priestorov tým konečným
spotrebiteľom, ktorí tieto priestory využívajú.
 Podľa ustanovenia § 7, ods. 1 vyhlášky
sa základná zložka tepla a spotrebná
zložka tepla na vykurovanie nemenia,
t.j. základná zložka predstavuje 60 %
a spotrebná zložka predstavuje 40 %
z celkových nákladov, pokiaľ sa vlastníci nedohodnú inak. Mení sa ale koeﬁcient, ktorým sa násobí základná

zložka pre dodané teplo pri užívateľoch,
ktorí majú individuálne vykurovanie bytov alebo nebytových priestorov z koeﬁcientu 0,25 na koeﬁcient 0,50. Týmto
koeﬁcientom sa následne násobí plocha
bytu alebo nebytového priestoru pri
stanovenej základnej zložke.
 § 9 upravuje zmenu rozpočítania množstva dodaného tepla na prípravu teplej
úžitkovej vody v objekte rozpočítania, pričom základná zložka predstavuje 20 %
a spotrebná zložka 80 % z celkových
nákladov. Doteraz to bolo 10 % základná
zložka a 90 % spotrebná zložka.
 Ostané podrobnosti sú k deﬁnované priamo vo vyhláške.
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára
2017 a týmto dňom sa ruší vyhláška ÚRSO
č. 630/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pre rozpočítanie množstva dodaného tepla
v teplej úžitkovej vode a množstva tepla na
vykurovanie za rok 2016 sa bude postupovať
podľa vyhlášky č. 630/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, pokiaľ nejde o hospodárnosť
prevádzky sústavy tepelných zariadení v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. V takom
prípade sa bude už pre rok 2016 postupovať
podľa vyhlášky č. 240/2016 Z. z.


Dodávateľ energií musí zákazníkom aj poradiť
Každý odberateľ energie by mal dostať od
svojho dodávateľa aj poradenstvo. Práve
tu vie podľa Romana Lipničku, obchodného riaditeľa spoločnosti Elgas, vytvoriť
dodávateľ energií zákazníkovi najväčšiu
úsporu peňazí. Rozdiely medzi cenami
komodity od jednotlivých dodávateľov
sú totiž pri súčasných nízkych cenách na
burzách naozaj minimálne. „Omnoho
väčšie úspory nákladov ako cez cenu
komodity už dlhší čas pomáhame
klientom dosiahnuť poradenstvom,
napríklad cez optimalizáciu spotreby,“
dodáva R. Lipnička.
Napriek tomu na Slovensku mnohí ﬁremní zákazníci, či menšie samosprávy, doteraz tento potenciál šetrenia
nákladov nevyužívajú. Predpokladajú
totiž, že na to potrebujú špecializovanú ﬁrmu. To sú pre nich, samozrejme,
dodatočné náklady. „My sme sa preto
rozhodli túto službu ponúkať v rámci
zmluvy o dodávke či už elektriny alebo plynu. A to aj malým a stredným

ﬁrmám,“ vysvetľuje R. Lipnička. Každá
ﬁrma či samospráva, by si takýto „mini-audit“ mala robiť pravidelne.
Energie sú totiž nákladová položka bez
rozdielu toho, či ide o verejné osvetle-

nie, vykurovanie školy, alebo veľkú či
malú ﬁrmu. Tieto náklady sa týkajú nielen energeticky náročných výrobných
prevádzok, ale aj administratívnych budov. Neefektívnu spotrebu môže mať
aj nevýrobná ﬁrma nielen pri svietení a
kúrení, ale aj v rámci chladenia administratívnych priestorov. „Samozrejme pri
výrobných ﬁrmách sa dajú dosiahnuť

výraznejšie úspory, napríklad nahradením spotreby plynu, elektrinou
a naopak,“ vysvetľuje Rastislav Turis,
obchodný manažér Elgas pre východné
Slovensko.
Elgas začal poskytovať poradenstvo svojim odberateľom už pred pár rokmi, v segmente malých a stredných podnikov patrí
k jedným z prvých na Slovensku. „Pre zákazníka nechceme byť iba ten, kto mu
dodá komoditu. Tento klasický prístup
sme opustili už pred rokmi,“ vysvetľuje
R. Turis. Práve kvôli vyššej pridanej hodnote pre zákazníkov Elgas pred pár rokmi
ako prvý dodávateľ na Slovensku ponúkol
združenú dodávku elektriny a plynu.
Práve inováciami v oblasti produktov a
služieb sa Elgas za necelých desať rokov
vypracoval na pozíciu tretieho najväčšieho dodávateľa plynu na Slovensku.
Elgas významne čerpá aj z členstva
v energetickej skupine GGE, ktorá patrí k jedným z najväčších na Slovensku a
pôsobí aj vo viacerých krajinách V4. 
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