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Moderné riešenia 
sú prínosom
Na úvodných stranách zhod-
notíme, čo priniesli investície 
Spravbytkomfortu v Prešove do 
modernizácie tepelného hos-
podárstva a uvádzame aj príspe-
vok o  pomere rozpočítavania 
tepla.
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Rozšírenie primárnej 
siete
Na str. 3 sa dočítate viac o roz-
šírení primárnej siete z  Centrál-
nej kotolne BIOMASA II Sekčov, 
ktorou sa v  tejto obytnej časti 
prechá dza na systém centrálne-
ho zásobovania teplom. 
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Relax a oddych
Nechýba ani polstrana na od dych 
a zábavu. Pocvičte si mozog a  re-
laxujte pri novej krížovke. Pred-
stavíme aj úspešných riešiteľov 
neľahkej krížovky z minulého 
čísla.
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Od vstupu rakúskeho partne-
ra Energiecomfort Viedeň spo-
ločnosť Spravbytkomfort, a. s.  
v  Prešove nastúpila na cestu 
trvalo udržateľného rozvoja 
pre  „zelené mesto Prešov“.

Už v  roku 2005 sa naša spoloč-
nosť začala zaoberať myšlienkou 
diverzifi kácie  palivovej základne 
pri výrobe tepla.  Skúsenosti ra-
kúskeho partnera prispeli k rých-
lejšiemu prechodu od myšlienok 
k skutkom. Investície do výstav-
by kotolní na využitie biomasy sa 
ukázali ako správne riešenie.
Prvá veľká investícia vo výške 
cca 3,36 mil. eur, výstavba kotol-
ne a inštalácia kotla spaľujúceho 
drevnú štiepku v  lokalite Sídlis-
ka III  dnes vykuruje  9200 bytov, 
školy, škôlky a  obchodné cen-
trá od  roku 2009. Počas dvoch 
rokov prevádzky priniesla táto 
kotolňa stabilizovanú cenu tep-
la pre všetkých zákazníkov mes-

ta Prešov, zníženie skleníkových 
plynov asi o 12 000 t/rok a zní-
ženie spotreby zemného plynu 
o 5,3 mil. m3/rok. 
Rozhodnutie investovať do  vý-
stavby druhej kotolne na biomasu 
v Prešove bolo len pokračovaním 
v uskutočňovaní cieľov spoločnos-
ti Spravbytkomfort, a. s. 
Začiatky realizácie projektu vý-
stavby kotolne Biomasa II Sek-
čov prebiehali už v  roku 2011 
a druhá etapa sa v týchto mesia-
coch končí. Investícia vo výške 
4,7 mil. eur na  výstavbu kotol-
ne, prepojenie centrálnej ko-
tolne Sekčov s  piatimi kotolňa-
mi a  následne ich   prestavba 
na  výmenníkové stanice je prí-
nosom nielen pre 6890 obyva-
teľov  bytov sídliska a  24 zákaz-
níkov v nebytových priestoroch, 
ale prostredníctvom ceny tep-
la, ktorá je  stále konkurencie-
schopná, to pociťujú aj všetci 
naši zákazníci.

Celková hodnota investícií od 
vstupu Energiecomfortu Viedeň 
v rokoch 2005 – 2012  je 16 mil. 
eur. 

Ako hodnotí vynaložené 
investície v  meste Prešov 
zástupca spoločnosti Ener-
giecomfort Viedeň Dipl. 
Ing.  Paul Minarik, člen 
predstavenstva Spravbyt-
komfort, a. s., Prešov:  
„Spravbytkomfort v Prešove v ro-
koch 2007 – 2012 investoval asi 
16 mil. eur do  modernizácie te-
pelného hospodárstva. Spoloč-
nosť Energiecomfort, ktorá je sú-
časťou Viedenskej komunálnej 
spoločnosti Wiener Stadtwer-
ke, uplatnila v Prešove svoje skú-
senosti a  know-how na  poli ob-
noviteľných energií. Takto majú 
občania v  Prešove trvalo do  bu-
dúcnosti zabezpečené nielen 
dobré životné prostredie, ale aj 
modernizované tepelné hospo-
dárstvo, o  tretinu zníženú závis-
losť od dodávky plynu a zároveň 
cenu tepla, ktorá patrí na Sloven-
sku k najnižším.“ 
 
Komplexné riešenia, správ-
ne investície a  efektívnosť 
prinášajú silnú spoločnosť, 
ako sa na  to pozerá pred-
sedníčka predstavenstva 
a  riaditeľka Spravbytkom-
fortu, a. s., Prešov Ing. Na-
tália Banduričová:
 „Naším cieľom do  budúcich ro-
kov je udržať súčasný trend, pre-
svedčiť našich odberateľov a zá-
kazníkov, že Spravbytkomfort je 
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lógie vykurovania, keď sme od-
stránili 21 plynových kotlov 
v  meste Prešov, bola produkcia 
emisií znížená o 19 000 ton. 

Riešenia pre našich 
zákazníkov
Sledujeme potreby našich zákaz-
níkov a prinášame pomoc pri cel-
kovej obnove a  úspore spotre-
by energií v  bytových domoch, 
a  to fi nančnou podporou  pro-
jektu  hydraulického vyregulova-
nia a  možnosťami ekvitermickej 
regulácie. Ako správca bytových 
domov rozumieme problematike 
a prinášame riešenia na šetrenie 
energií. Po  komplexnej obnove 
bytových domov potrebuje dom 
menšie množstvo energií, a preto 
ekvitermickou reguláciou si vlast-
níci bytov môžu regulovať množ-
stvo tepla a  podieľať sa na  ďal-
šom znížení spotreby tepla od 10 
do 15 %. 

www.spravbytkomfort.sk
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nosťou a za čo najnižšie ceny.
K  tomu prispeje aj v  súčasnos-
ti prebiehajúca investičná akcia 
prepojenia piatich kotolní s ko-

korektný partner. Chceme s pro-
fesionálnym tímom odborní-
kov zabezpečiť tepelnú pohodu 
v bytoch s maximálnou efektív-

tolňou BIOMASA II – CK Sekčov. 
Cieľom je využiť výhody spome-
nutej kotolne.
Po  ukončení tejto akcie bude-
me koncom roka 2012 zásobo-
vať teplom z obnoviteľných zdro-
jov približne 16  000 bytov, čo 
predstavuje až  70 % z  celkové-
ho počtu nami zásobovaných 
bytov. Takto vyrobeným teplom 
zásobujeme aj školy, škôlky, ob-
chodné fi rmy a  iné nebytové 
priestory.“ 

Veľké plus pre životné 
prostredie
Záleží nám na  tom, aby gene-
rácie, ktoré prídu po  nás,  mali 
čisté ovzdušie. Modernizáciou  
technológií a  zmenou  techno-
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Biomasa II Sekčov – slávnostné otvorenie.

POMER ROZPOČÍTAVANIA TEPLA

Fyzikálne zákonitosti vy-
kurovania a  šírenia tep-
la v  budove by mali byť 
kľúčom k  voľbe správnej 
metodiky rozpočítava-
nia. Vnútorné steny bytov 
nie sú tepelne izolované, 
a  preto pri vypnutí vyku-
rovacieho telesa, teda pri 

rozdielnej teplote dvoch susediacich miestností, sa cez stenu ich 
teploty vyrovnávajú.  Metodika rozpočítavania tepla je len na 
správnej voľbe pomeru základnej a spotrebnej zložky. 
V  mnohých prípadoch, kde nie je použitá správna voľba pre-
rozdelenia nákladov za teplo, znižovanie podielu na spotrebnej 
zložke vlastníci domu chápu ako ohrozenie pozície, ako znižova-
nie motivácie a tým vplyvu a významu pomerových rozdeľova-
čov tepla.
Týka sa to hlavne bytových domov, ktoré majú vykonanú kom-
pletnú obnovu zateplením. 
Tým, že si vlastníci domu dali zatepliť bytový dom, vymeniť vcho-
dové dvere, schodiskové okná, v  bytoch realizovali výmenu 
okien, prispeli k možnosti znížiť celkovú spotrebu tepla v dome. 
No v konečnom dôsledku bude vždy spotreba tepla závisieť 
od ich ekonomického správania sa. 
Pokiaľ pri vyúčtovaní nákladov za teplo v dome vznikne rozdiel 
vyúčtovaných nákladov  v bytoch z dôvodu nameranej nízkej in-
dikovanej spotreby na vykurovacích telesách, je to pre vlastníkov 
domu len signál na odsúhlasenie iného percentuálneho preroz-
delenia tepla medzi základnou a spotrebnou zložkou tepla.

ČO SA DEJE POČAS ODSTÁVKY KOTOLNE?

Spoločnosť Spravbytkomfort, a. s., Prešov vyrába teplo v dvoch 
centrálnych kotolniach, 72 vymenníkových staniciach a 45 blo-
kových kotolniach. Je to veľký počet kotlov, horákov, čerpadiel... 
Vyžaduje si to nemalé prostriedky na chod, obnovu a  údržbu. 
Nie všetky opravy je možné vykonávať počas vykurovacej sezó-
ny, a preto je nutné plánovať aj letnú odstávku zdrojov.  Počas 
letných mesiacov pracujú technici a údržbári na servisných pre-
hliadkach, výmene a obnove technických prvkov na zabezpeče-
nie bezproblémového chodu týchto zariadení počas vykurova-
cej sezóny. 
Počas letnej údržby vykonávame opravy kotlov, čistenie výmen-
níkov, opravy a výmeny čerpadiel, výmeny a overovanie mera-
čov tepla a iné dôležité servisné práce.
Realizujeme aj plánované investičné akcie. V rokoch 2005 – 2012 
tieto investície na výmene potrubí dosiahli sumu 2 mil. eur, čo 
predstavuje výmenu potrubia v  dĺžke viac ako 2,5 km. Výme-
na kotlov stála 500-tis. eur, čerpadlá sme nakúpili a vymenili asi 
za 330-tis. eur. Vymenili sme 900 meračov a 20 čerpadiel s frek-
venčnými meničmi. Opravou a  výmenou prešlo sedem kotlov 
a 15 horákov, čo predstavuje asi 650-tis. eur.

Prečo to robíme?
Vymieňame staré potrubia za preizolované, ktoré majú nižšie te-
pelné straty.
Prebieha výmena energetických zariadení za nové, ktoré pra-
cujú s vyššou účinnosťou. Frekvenčné meniče šetria elektrickú 
energiu... to je len zlomok z množstva úloh a riešení, ktoré reali-
zujeme pre vyššiu účinnosť našich tepelných zariadení a bezpo-
ruchovú dodávku tepla pre našich zákazníkov.
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Z  hľadiska ceny tepla, ochrany život-
ného prostredia či komfortu našich 
zákazníkov využívame tepelné zaria-
denia efektívne a  hospodárne. Dôka-
zom toho je aj rozšírenie primárnej 
siete z  Centrálnej kotolne BIOMASA II 
Sekčov.

Rozhodnutie o rozšírení primárnej siete 
z Centrálnej kotolne Sekčov na ďalšie ko-
tolne na sídlisku  Sekčov  K3, K5, K6, K7 
a  K8 bolo so zámerom maximálne využiť 
výkon 8 MW kotla na biomasu, ktorý bol 
v kotolni inštalovaný v roku 2011. Pôvod-
ná  rozvodná sieť  neumožňovala plné vy-
užitie uvedeného kotla hlavne  v  letnom 
období. 

Uvedené kotolne začnú pracovať od sep-
tembra ako odovzdávacie stanice tepla.
V  kotolniach  bude zrušený prívod plynu 
a postupne budú demontované plyno-
vé kotly. Touto akciou sme opäť prispeli 

k  zvyšovaniu ochrany životného prostre-
dia a   znižovaniu produkcie skleníkových  
plynov.
Týmto krokom sa v obytnej časti končí pre-
vádzka plynových kotolní a  prechádza sa 
na zásobovanie teplom z Centrálnej kotol-
ne Sekčov.

V Centrálnej kotolni Sekčov boli zrekon-
štruované  pôvodné  plynové kotly,  pre-
behla rekonštrukcia strojovne a inštalácia 
čerpadiel s frekvenčnými meničmi a záro-
veň sa urobila  inštalácia nového riadiace-
ho systému, ktorým sa zjednotí riadenie 
kotolne a  nových odovzdávacích staníc 
tepla.

Ján Budzák

Rozšírenie primárnej siete z Centrálnej kotolne BIOMASA II Sekčov

Efektívne a hospodárne centrálne zdroje

 Šťastní výhercovia

Ďakujeme všetkým úspešným 
lúštiteľom neľahkej krížovky. 
Správna odpoveď bola: 
Muchy lietajú v teplákoch.

Srdečne blahoželáme trom 
vyžrebovaným, ktorí si môžu 
v sídle spoločnosti 
SPRAVBYTKOMFORT, a. s., 
prevziať darčeky.

Sú to:
■  Silvia Želonková, 

Vihorlatská 9, Prešov
■    Irena Marcinová, 

A. Prídavku 22, Prešov
■   Marcela Bérešová, 

17. novembra 106, Prešov

Prosím, obráťte sa na pani 
Adrianu Bírošovú z marketingu. 
Nájdete nás v Prešove na 
Volgogradskej ulici číslo 88 
alebo nám môžete zavolať na 
telefónne číslo 051/75 677 07.

Toto je zároveň kontakt, kde 
očakávame aj správne riešenie 
novej krížovky. Možno ho však 
poslať aj e-mailom na 
info@spravbytkomfort.sk.

autor: 
Pavol 
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Existujú tri typy ľudí: Ľudia, ... (pokračovanie nájdete v tajničke)
Prajeme všetkým lúštiteľom novej krížovky príjemne strávené chvíle.
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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 e-mailovú adresu info@spravbytkomfort.sk. Redakcia nezodpovedá za obsah autorských príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografi e ne-
vraciame. Akékoľvek rozmnožovanie alebo kopírovanie textového či fotografi ckého obsahu je možné len so súhlasom šéfredaktora.

Vážení čitatelia, prinášame vám rubriku, kde odpove-
dáme na vaše otázky. Odpovede nájdete aj na našom 
webe www.spravbytkomfort.sk.

Musíme mať merače na radiátoroch v bytoch? 
Je to povinné? 
Nie je to povinné. Povinnosťou je realizácia hydraulického vy-
regulovania tepelnej sústavy v  bytovom dome, ktorá vyplý-
va zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení no-
viel a doplnkov, ako aj zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej 
efektívnosti. Túto povinnosť  je potrebné splniť v termíne najne-
skôr do 31. 12. 2013. Je na výbere vás, vlastníkov domu, či si od-
súhlasíte  hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy bez po-
merových rozdeľovačov tepla, alebo s meračmi. No hydraulické 
vyregulovanie musí byť realizované do konca roku 2013.

Pýtate sa nás

Prečo by sme mali svoj bytový dom zatepliť?
Hlavným dôvodom na zateplenie domu je úspora energie potreb-
nej na vykurovanie. 
Zateplením domu sa vytvorí ochranná vrstva vonkajšej fasády, čím 
sa výrazne znižujú úniky tepla a minimalizuje sa množstvo tepel-
ných mostov.
Zatepľovací systém tiež ochráni pôvodnú stavebnú konštruk-
ciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čo predlžuje životnosť 
budovy.
Tepelný most je miesto, kde dochádza k zvýšenému tepelnému 
toku. Uniká ním viac tepelnej energie a má v interiéri chladnejší po-
vrch, a naopak, v exteriéri teplejší povrch než vedľajšie konštrukcie. 
Odstránenie tepelných mostov znižuje riziko zrážania vodných pár 
na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní.
Najpresnejšie sa tepelný most dá určiť termosnímkou.

Zaujímate sa o správu vášho bytového domu? Viete, čo váš bytový dom potrebuje? 

Máte spracované v stanovenom termíne kompletné vyúčtovanie nákladov za váš bytový dom, byt, 
ktoré plne korešponduje s platnou legislatívou? 

Máte spracované odpočty vodomerov, odpočty tepla, rôzne prevody osôb v byte, predaj či prenájom bytov okamžite?

Máte možnosť právneho poradenstva pri vymáhaní pohľadávok neplatičov?  

Máte metodickú pomoc pri obnove bytových domov, podporu efi cientného fi nancovania a organizáciu prác?

Máte samostatné bankové účty a možnosť získať prehľad o hospodárení priamo z pohodlia domova cez internet?

Máte informácie o spotrebe Vášho bytového domu a možnostiach úspory energií?

Máte možnosť realizovať šetriace opatrenia na úsporu energií postupne, podľa Vašich fi nančných možností?

Máte možnosť využiť havarijnú službu 24 hodín denne a 365 dní v roku?

Ak ste na niektorú otázku odpovedali nie, tak neváhajte a navštívte nás! Využite naše služby!

SPRAVBYTKOMFORT®
Energetický, bytový a objektový manažment, a.s.
SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov
Zákaznícke centrum: +421 51 7567 701
e-mail: info@spravbytkomfort.sk
web: www.spravbytkomfort.sk

1

Hľadáte nového moderného správcu ?
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