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„Bude to znieť ako reklama, ale sku-
točnosť je taká, že centrálne vykuro-
vanie prináša zákazníkom najvyšší 
komfort služieb. Teplo, ktoré poskytuje 
Spravbytkomfort, je najekologickejšie, 
najefektívnejšie a vysoko spoľahlivé,“ 
uviedla Natália Banduričová, predsedníčka 
predstavenstva spoločnosti. Teplo dodá-
vané pre obyvateľov Prešova je i flexibilné 
– Spravbytkomfort  prispôsobuje dodávky 
tepla novým technológiám a ekologickým 
požiadavkám dnešnej doby – kúri sa bioma-
sou, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. 
„Výroba tepla musí byť efektívna. Prísne 
normy je potrebné dodržiavať a rovnako 
nevyrábať teplo navyše, pretože náklady 
by pocítil náš zákazník. Teplo je tovar, 
ktorý predávame. A my sa musíme sprá-
vať tak, aby sme boli konkurencieschop-
ní. Cenu tepla vieme udržať dlhodobo na 
určitej konštante. Na cene sa radikálne 
neprejavujú výkyvy na burze pri ob-
chodovaní s ropou či plynom. Centrálne 
vykurovanie a dodávka tepla je pre 
zákazníka najvýhodnejšia forma vyku-
rovania,“ vyjadrila sa k cene centrálne do-
dávaného tepla Natália Banduričová a ako 
dodala, „v nami dodanom teple sú zahr-

Leto je pre dodávateľov tepla obdobím intenzívnych príprav technológie na 
zimnú vykurovaciu sezónu. Počas letných mesiacov Spravbytkomfort, a. s. 
Prešov realizoval servisné práce na tepelných zariadeniach. 

SPRAVBYTKOMFORT je pripravený

nuté všetky náklady spojené s výrobou, 
dodaním, servisom, či modernizáciou. 
Zákazníci nepocítia žiadne jednorazové 
vstupné náklady na svojich financiách.“ 
Nová vykurovacia sezóna sa začína pre 
Spravbytkomfort koncom júna. Je to 
pre dodávateľa tepla náročné obdobie. 
Tento čas prináša so sebou opravy čer-
padiel, montáž frekvenčných meničov, 
výmenu meračov tepla a ich ciachova-
nie a tiež výmenu teplovodných potru-
bí, revízie zariadení. Tak, aby keď jeseň 
v septembri zaklope na dvere, boli na 
vykurovanie v Spravbytkomforte pripra-
vení. „Samozrejme, nezabudli sme ani na 
zvyšovanie efektívnosti pri výrobe tepla 
a preto sme menili časť starých horákov 
za nové a vložili sme nemálo finančných 
prostriedkov na opravy a výmenu kotlov. 
V tomto období prebiehajú aj mnohé 
investičné akcie, pričom najväčšou je 
rekonštrukcia kotolne na sídlisku Šváby 
s montážou kogeneračnej jednotky. Táto 
rekonštrukcia prebieha počas plnej pre-
vádzky. Niekedy je potrebné opravovať 
armatúry, prostredníctvom ktorých sa 
dodáva teplá voda. Vtedy musia byť 
naši zákazníci bez teplej vody. Aj touto 
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cestou chcem požiadať odberateľov pri 
takýchto situáciách o zhovievavosť,“ po-
vedala Natália Banduričová, predsedníčka 
predstavenstva spoločnosti. Súčasný vývoj 
počasia predpovedá, že jeseň a chladné 
počasie sú už tu... Spravbytkomfort zač- 
ne v najbližšom období s temperovaním 
bytov, preto pracovníci energetického 
úseku napúšťajú a tlakujú rozvody tepla. 
„Vlastníkov bytov upozorňujeme, aby 
otvorili na všetkých vykurovacích tele-
sách (radiátoroch) v byte všetky (horné, 
príp. spodné) regulačné armatúry napl-
no. Dôležité je postupne odvzdušniť ra-
diátory v jednotlivých bytoch bytového 
domu,“ radí a zároveň žiada o spoluprácu 
Natália Banduričová. Zabezpečením tých-
to úkonov a priebežným odvzdušňovaním 
stúpačiek sa dosiahne, že nábeh ústredné-
ho kúrenia bude čo najkratší a bez problé-
mov. Veríme, že teplo od našej spoločnosti 
prispeje k vášmu pohodliu počas blížiacich 
sa dlhých zimných večerov. 

Môj sused sa odpojil 
Čo to pre mňa
znamená?

Bude moje teplo
odchádzať k susedovi? 
Odpojenie bytov od stúpačkových roz-
vodov neznamená, že pre byty s indi-
viduálnym zdrojom tepla neplatia tie 
isté fyzikálne princípy, ako pre všetky 
ostatné byty. Môžu využívať zdroj tepla z 
okolia a to prestupom tepla od susedov, 
ako aj zo spoločných priestorov domu 
napr.  spoločných stúpacích rozvodov, 
ktoré prechádzajú cez ich byt, respektí-
ve zo spoločných priestorov schodišťa a 
suterénu.

(Pokračovanie na str. 4)

Natália Banduričová

Nová vykurovacia sezóna:
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„V meste Prešov sme vybudovali už dve 
kotolne na biomasu. Aj ďalej je potrebné 
vyrábať teplo efektívne a ekonomicky, 
s pozitívnym vplyvom na životné prostre-
die. Preto prichádzame s ďalšou investí-
ciou a snažíme sa vyrábať teplo zodpo-
vedne k našim zákazníkom i k životnému 
prostrediu.“ 

Môžete čitateľom viac konkretizovať, 
čo to vlastne kogenerácia je? A pridať aj 
zopár technických informácií?  
“Kogenerácia je technologický proces 
vysokoúčinnej kombinovanej výroby 
elektrickej energie a tepla v jednom 
zariadení, kde palivom bude zemný 
plyn a nie biomasová štiepka. Ide o vý-
menu zdroja tepla. Využiteľnosť je pod-
statne vyššia ako keby sa vyrábalo len 
samotné teplo. Zo Švábov sa vytratia ška-
redé komíny, ktoré nahradia nové a kraj-
šie. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu kotlov, 
ostatnej technológie, teda čerpadiel, re-
gulačných prvkov, komínov, výstavbu tra-
fostanice s elektrickou prípojkou, posta-
venie akumulačných nádrží s celkovým 
objemom 120 m3 a vybudovanie prístu-
povej cesty. A ešte technické informácie 
- celkový výkon zdroja bude 8,25 MW, vý-

KOGENERAČNÁ JEDNOTKA
Na sídlisku Šváby mohli obyvatelia postrehnúť stavebný ruch okolo kotolne 
najväčšieho výrobcu tepla v Prešove. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT na tomto 
sídlisku realizuje výstavbu kogeneračnej jednotky. Viac podrobností sa dozvie-
te v rozhovore s Františkom Tomkom, riaditeľom Energetického manažmentu. 

Zámerom našej spoločnosti bolo stabi-
lizovať cenu tepelnej energie precho-
dom na využívanie biomasy. Po úspeš-
nom uvedení do prevádzky aj druhého 
biomasového zdroja tepla pre sídlisko 
Sekčov v septembri 2011 sme rozšírili 
tepelnú sieť centrálnej kotolne Sekčov 
o dva kilometre a napojili sme na uvede-
nú sieť päť kotolní. Tie sme prestavali na 
výmenníkové stanice. V súčasnej dobe 
z uvedenej kotolne zásobujeme teplom 
približne sedemtisíc bytov a budovy ako 
školy, škôlky a nákupné stredisko. Z bio-

masových zdrojov tepla zásobujeme 16 200 
bytov z celkového množstva 23 000 záso-
bovaných bytov. Využívaním biomasy sme 
celkovo v roku 2012 znížili spotrebu plynu o 
9,2 milióna m3. To predstavuje zníženie pro-
dukcie skleníkových plynov o 17 tisíc ton. 
Využívanie biomasy  napomáha aj stabili-
zácii ceny. Cena tepla totiž nekopíruje rast 
cien zemného plynu. Z obnoviteľných zdro-
jov energie bolo v našej spoločnosti v uply-
nulom roku vyrobených celkovo 33 % tepla. 
Predpoklad na rok 2013 je okolo 35,5 % tep-
la vyrobeného z biomasy.

BIOMASA: 
ŠETRÍ PROSTREDIE A PENIAZEŠETRÍ PROSTREDIE A PENIAZE

Koľko plánujete preinvestovať do tejto 
kotolne?   
“Predpokladaná investícia presiahne 
2,5 milióna eur. SPRAVBYTKOMFORT je 
spoločnosť, ktorá chce pre mesto Prešov 
veľa urobiť. Preto každý rok pripravujeme 
a realizujeme rôzne investičné akcie na 
zlepšenie výroby a dodávky tepla a tep-
lej vody pre našich zákazníkov – obyva-
teľov mesta Prešov. Sme nápomocní pri 
revitalizácii bytových domov, pri reali-
zácii šetriacich opatrení v bytoch - mys-
lím hydraulické vyregulovanie, ktoré pri 
správnom používaní pomáha šetriť teplo 
v domácnostiach.“ 

Kedy predpokladáte ukončenie tejto in-
vestičnej akcie?
“Stavebné práce zasahujú aj do trávnaté-
ho pásu a parkovísk pozdĺž hlavnej cesty 
Švábska. Realizácia prvej etapy prebehne 
v mesiacoch jún až október 2013. Preto 
chceme aj touto cestou poprosiť o pocho-
penie obyvateľov sídliska Šváby. Termín 
ukončenia celej stavby je marec 2014. 
Teplom budeme zásobovať 1 600 bytov.“

Čo by ste na záver chceli Prešovčanom 
zdôrazniť?
„Pre našich zákazníkov chceme dosiahnuť 
moderné tepelné hospodárstvo, čisté ži-
votné prostredie a zároveň stabilizovanú a 
prijateľnú cenu tepla. Pre zákazníkov bez-
pečnú výrobu tepla a stále menej komí-
nov, aby sme v Prešove mali čisté ovzdušie 
na sídliskách. Vzhľadom na to, že stavba 
sa nachádza v blízkosti obytných domov, 
volíme technológiu, ktorá nepoužíva na 
výrobu tepla drevnú štiepku. Výrobu tepla 
z biomasy sme sústredili na okraji sídliska. 

KOGENERAČNÁ JEDNOTKA

kon kotlov 7 MW. Predpokladaný predaj 
tepelnej energie je 14 000 MWh a predaj 
elektrickej energie 4 000 MWh. V týchto 
dňoch sa končí prvá etapa, ktorá sa týka 
prepojenia kotolní. V druhej etape bude 
samotná realizácia kogeneračného zdro-
ja na kotolni K2 Šváby.“ 
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Pred prázdninami sme zabezpečili revitali-
záciu športového ihriska v areáli Základnej 
školy Československej armády na Sídlisku 
II. Investíciu sponzorsky zafinancova-
la spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. 
Ihrisko bolo slávnostne odovzdané do 
užívania nielen pre žiakov počas vyučova-
cieho procesu, ale pre všetky deti z okolia. 
Starostlivosť o deti v meste Prešov týmto 
pre spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT ne-
končí. Naša spoločnosť vyrába a dodáva 
teplo a teplú vodu do množstva mater-
ských, základných a stredných škôl v mes-
te Prešov. Sme nápomocní aj ako ener-
getický poradca. Pre základné školy na 
uliciach Bajkalská, Mukačevská a Sibírska 
sme pripravili ponuku hydraulického vyre-
gulovania vykurovacej sústavy. Realizácia 
hydraulického vyregulovania prinesie 
úsporu vo vynaložených nákladoch na 
kúrenie. 
Rovnako v Prešove podporujeme rôzne 
organizácie, združenia, či športové kluby. 

FAKTÚRA E-MAILOM
V spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. 
Prešov plánujeme štandardne zasielať 
faktúry za dodávku tepla a teplej úžit-
kovej vody na e-mail zákazníka. Chceme 
tak vyjsť v ústrety zákazníkom a zároveň 
aktívne prispieť k ochrane životného 
prostredia. Ide o bezplatnú službu, v rám-
ci ktorej zákazník dostane faktúru v pdf 
formáte na ním zvolenú emailovú adresu. 

Faktúra zákazníkom ušetrí drahocenný čas. 
Službu zasielania elektronickej faktúry 
bude spoločnosť poskytovať bezplatne. 
Na zákazníkovi je len výber emailovej adresy, 
na ktorú si želá elektronickú faktúru dostávať. 
Elektronická faktúra je zároveň daňovým do-
kladom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a bude vystavo-
vaná vo formáte pdf. Momentálne prebieha 
prieskum záujmu o takýto spôsob zasielania 
faktúr. 
Medzi najvýznamnejšie prednosti  faktúry 
zasielanej e-mailom patrí jej ekologický cha-
rakter. Zasielanie elektronickej faktúry okrem 
ušetreného množstva papiera šetrí aj ener-
giu na tlač, balenie a distribúciu faktúr, čím sa 
znásobuje jej ekologický efekt.
Zároveň pripomíname zákazníkom, že naj-
pohodlnejším spôsobom úhrady fakturo-
vanej sumy je využitie internetbankingu. 
K dispozícii je aj možnosť zriadenia automatic-
kého inkasa, keď je fakturovaná suma inkaso-
vaná priamo z bankového účtu zákazníka. Pri 
všetkých spôsoboch platby je dôležité správ-
ne uviesť variabilný symbol (číslo zmluvy), 
ktorý je nevyhnutný na identifikáciu platby. 
Podrobnejšie informácie o bezplatnej službe 
zasielania faktúry vám poskytneme na tele-
fónnom čísle 051/756 7761, alebo prostred-
níctvom e-mailovej adresy mariana.marcinko-
va@spravbytkomfort.sk

Ak by sme nevybudovali uvedené kotol-
ne a nediverzifikovali našu výrobu tepla, 
tak by to mohlo mať dopad na zásobova-
nie našich zákazníkov a samozrejme na 
cenu tepla.

DETI V PREŠOVE
Spomeňme napríklad gréckokatolícku 
charitu, basketbalový klub, či hokejistov. 
Každý rok pripravujeme súťaž pre deti 
v meste Prešov, minulý školský rok to boli 
škôlkari, tento školský rok pripravujeme 
akciu pre študentov stredných škôl. Sme 
otvorení pre vzdelávanie a tak sa v na-
šich kotolniach na biomasu uskutočňujú 
exkurzie pre vysokoškolákov a študentov 
odborných škôl.
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PO SCHODOCH
Vážení zákazníci, využite bezplatnú mož-
nosť získať prístup k účtu svojho bytu a 
bytovému domu na portáli PO SCHO-
DOCH – kontaktujte svojho technika 
správy bytov emailom alebo telefonicky!

Navrhneme a zrealizujeme najvhodnejšiu 
alternatívu pre potrebu tepla s dôrazom 
na ekonomické a environmentálne ciele. Je 
to ústretový krok, ktorý ponúkame nielen 
pre našich stálych zákazníkov, ale aj pre tých 
nových.
Nový kotol pre Technické služby
Príklady a motivácia
Počas vykurovacej sezóny 2013 môže spoloč-
nosť Technické služby mesta Prešov – objekty 
na Jesennej ulici, vykurovať z novej kotolne. 
Stavbu sme realizovali počas letných mesia-
cov. Spracovali sme ponuku, ktorá je ekono-
micky a energeticky účinná pre zabezpeče-
nie vykurovania. Vybudovali sme kondenzač-
ný kotol pre administratívne budovy v areáli 
Technických služieb.
Rekonštrukcia je prínosom
pre obec a žiakov
Základná škola v Petrovanoch je ďalším prí-
kladom našej spolupráce. Začíname spolu už 
druhú vykurovaciu sezónu. Odbremenili sme 
zriaďovateľa a vedenie základnej školy od 
starostí a rekonštruovali sme technologické 
zariadenie pre ekonomickú a bezproblémovú 
dodávku tepla a teplej vody.   
Vieme pomôcť aj Vám !
Problém so starým kotlom?
Obráťte sa na pracovníkov odbytu spoloč-
nosti SPRAVBYTKOMFORT a využite našu 
ponuku. Sme vám k dispozícii a vaše otázky 
môžete posielať na adresu konstantin.vahov-
sky@spravbytkomfort.sk
Odbyt na úseku predaja tepla ponúka pro-
duktový sortiment v oblasti priamej dodávky 
tepla i podporné služby zamerané na úsporu 
a rentabilnú dodávku tepla. Zameriavame sa 
na každého zákazníka, ktorému môžeme po-
skytnúť naše služby a zároveň skvalitňujeme 
služby pre našich stálych zákazníkov v oblas-
ti starostlivosti a ponuky nových produktov, 
ktoré prináša bežná prevádzka. 
Pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre 
spoluprácu s našou spoločnosťou, ponú-
kame:
• Financovanie výstavby nových zdrojov 

tepla s dôrazom na obnoviteľné zdroje 
energie.

• Rekonštrukciu starej kotolne alebo odo-
vzdávacej stanice vrátane jej financova-

nia. Nakoľko naša spoločnosť preferuje 
zelenú energiu, zhodnotíme a navrhneme 
taký druh nového zdroja, ktorý bude naj-
lepšie vyhovovať potrebám zákazníka, ale 
bude tiež v súlade s koncepciou našej spo-
ločnosti.

• Zabezpečenie kompletnej prevádzky va-
šej kotolne alebo odovzdávacej stanice 
s ponukou tých činností, ktoré si vyberiete 
podľa vlastných požiadaviek.

Pre našich stálych zákazníkov ponúkame:
Energetické služby
Sú zamerané na dosiahnutie úspory tep-
la v objekte. Ide o dodávku, udržiavanie 
a prevádzkovanie energetických zariadení, 
zabezpečenie palív a energií do zariadení 
v objekte, spracovanie analýz a projektov.  
Produkt Energie-Optimal
Je zameraný na rentabilnú dodávku tepla. 
Ponúkame Vám naše know-how, aby ste do-
siahli úsporu nákladov na teplo! Odborným 
poradenstvom a nastavením prevádzky ko-
tolne Vám pomôžeme dosiahnuť požadova-
nú úsporu v dodávke tepla.
Financovanie hydraulického vyregulova-
nia objektov - hydraulické vyregulovanie 
pomáha dosiahnuť úsporu tepla v byte, ter-
mostatická hlavica a merač tepla na radiátori 
je dobrý pomocník 
Ekvitermickú reguláciu do objektov, ktoré 
sú zateplené a hydraulicky vyregulova-
né – ekvitermickú reguláciu ponúkame pre 
kompletne obnovené bytové domy, ekviter-
mická regulácia je individuálne nastavenie 
dodávky tepla pre konkrétny bytový dom 
Pravidelné vyhodnocovanie spotrieb tepla 
s vyčíslením úspor a energetické poraden-
stvo pre všetkých našich zákazníkov, ktorí 
si vybrali niektorý z našich produktov
Novinka: zasielanie faktúr  emailom 
Naším cieľom je spokojnosť zákazníka s kva-
litou dodávky tepla aj s kvalitou ponúkaných 
podporných služieb. Chceme vás presvedčiť, 
že nemáme záujem iba o dodávku tepla za 
každú cenu a v neobmedzenom množstve. 
Predovšetkým ponúkame dostatok produk-
tov zameraných na dosiahnutie úspor. 
Veríme, že spokojný zákazník ostane na-
ším dlhodobým zákazníkom, čo je našou 
základnou prioritou. 

Zodpovedná šéfredaktorka Ing. Natália Banduričová. Redakcia nezodpovedá za obsah autorských príspevkov. Nevyžiadané rukopisy 
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e-mail: scholtes.richard@gmail.com, www.rs-media.sk • Rok vydania 2013.
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V Prešove a okolí je množstvo budov, areálov, firiem, ktoré si zabezpečujú výrobu tepla sami. Používané te-
pelné zariadenia sú často zastarané a nie je dostatok financií na ich výmenu, či rekonštrukciu. Spoločnosť 
SPRAVBYTKOMFORT ponúka možnosti rekonštrukcie starej kotolne alebo odovzdávacej stanice vrátane 
financovania.

Naše riešenia prinášajú
bezproblémové teplo

Môj sused sa odpojil 
Čo to pre mňa znamená?
(Dokončenie zo str. 1)
Môže to spôsobiť zvyšovanie nákla-
dov na vykurovanie okolitých bytov. 
Odpojenie bytov od spoločných rozvo-
dov neprináša žiadnu úsporu tepla pre 
dom. Je dôležité si uvedomiť, že nákla-
dy na ústredné kúrenie za bytový dom 
sa musia rozpočítať medzi menší počet 
bytov. Súhlas susedov  s odpojením zna-
mená podcenenie dopadov na vlastné 
náklady za vykurovanie zo spoločnej vy-
kurovacej sústavy.Preto je vždy dôležité 
zamyslieť sa nad súhlasným postojom 
k požiadavke môjho suseda pre odpoje-
nie sa od stúpačkových rozvodov.


