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Stačí otočiť termostatickou hlavicou na radiátore a teplo 
prúdi do bytu. Zabezpečí to centrálne zásobovanie teplom, 
ktoré poskytuje komfort a bezpečnosť pri dodávke tepla 
a teplej úžitkovej vody pre zákazníkov a zároveň ide v zhode 
s klimaticko-energetickými požiadavkami.

10 dôvodov na teplo
z centrálneho zásobovania 
teplom v Prešove

Teplo od SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 

TEPLO
2019

R ok 2019 začal SPRAVBYTKOMFORT, a.s. 
Prešov pod vedením nového majoritného 

akcionára, ČEZ ESCO. Bola to pre 
manažment a pracovníkov spoločnosti nová 
výzva. 
ČEZ ESCO je silnou spoločnosťou na českom 
trhu a jedným z jej hlavných pilierov je 
teplárenstvo. Kúpa podielov od spoločnosti  
Facilitycomfort predstavovala, okrem dlhých 
obchodných  rokovaní,   overenie kvalít 
spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. 
Prešov pracovníkmi a audítormi spoločnosti 
ČEZ-u.
Len niekoľko malých odporúčaní vo 
vnútorných postupoch spoločnosti 
preukázalo, že SPRAVBYTKOMFORT, a.s. 
Prešov je ekonomicky a technicky výborne 
nastavenou spoločnosťou. 
Pre zákazníkov zaručuje transparentnosť 
v právnych úkonoch. Zároveň zabezpečuje 
dodávky tepla v najvyššej kvalite, bezpečne, 
spoľahlivo, ekonomicky a s udržateľnou 
cenou.

O tom, že pracovníci našej spoločnosti 
chcú udržať vysokú kvalitu práce, svedčí 
realizácia rozsiahlej investičnej akcie. Výmena 

Prinášame
teplo domova 

Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva

a riaditeľka spoločnosti
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
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Dodávatelia energií už nie sú len anonymné spoločnosti, 
ktoré vám posielajú faktúry. Moderní dodávatelia poskytujú 
klientom široké portfólio doplnkových služieb zameraných 
na zníženie spotreby energií, ale aj zvýšenie bezpečnosti 
a spoľahlivosti v rámci objektov klienta. „Každý spoľahlivý 
dodávateľ už ponúka optimalizáciu nákladov energií. 
Vďaka synergiám v rámci našej skupiny vieme 
ponúknuť nielen tipy ako spotrebu znížiť, ale zároveň 
prostredníctvom našich sesterských spoločností 
zabezpečiť projekt, aj jeho realizáciu,“ hovorí 
Vlastimil Vaníček, riaditeľ spoločnosti Elgas, ktorý patrí 
do energetickej skupiny GGE. 

Dodávatelia nie sú pri cenotvorbe odkázaní len na to, čo 
povie štát. Šikovný dodávateľ nakupuje na medzinárodných 
trhoch energie v čase, keď sú ceny výhodné. Preto vám 
nemusí naraz zvýšiť skokovo cenu, ani ak dôjde na trhoch 
k nárastu ceny. „Dobrý dodávateľ neprenesie na svojich 
klientov celú záťaž zvýšenia cien energií. Nemôže ceny 
držať na tej istej úrovni, ale vie ich rast stabilizovať,“ 
vysvetľuje V. Vaníček.

Aj preto je výhodné porozhliadnuť sa po novom 
dodávateľovi energií. Okrem okamžitej úspory, ktorú 
dosiahnete lepšou cenou a optimalizáciou nákladov, 
sa môžete aj v budúcnosti vyhnúť nepríjemne vysokým 
faktúram. Zmena dodávateľa nie je náročný proces. 
„Veľa zákazníkov ani len netuší, čo zmena dodávateľa 

ANI ROK 2020 ENERGIE NEZLACNÍ

prináša. V súčasnosti požiadate písomne o ponuku, 
absolvujete maximálne jedno stretnutie, kde sa podpíšu 
papiere a zvyšok už vybaví váš nový dodávateľ. Toho 
starého nemusíte ani kontaktovať,“ objasňuje V. Vaníček. 
Ak ste doteraz s vaším dodávateľom o cene nevyjednávali, 
pripravte sa, že môžete ušetriť až 20 % z vašej súčasnej 
ceny. 

Dajte si pozor na automatické predlžovanie zmlúv. Väčšina 
nových zmlúv s dodávateľom energií je na dva roky, 
po ktorých sa automaticky predlžuje, vždy o rok. „Jeseň 
je najlepšie obdobie na vyjednávanie cien. Dodávatelia 
ešte nemajú cenové rozhodnutia od regulátora 
na budúci rok, vedia už, či ceny pôjdu hore, alebo dolu, 
nevedia však presne o koľko,“ hovorí V. Vaníček. Teraz 
ešte môžete zachytiť vlnu lacnejších cien a mať ich v zmluve 
na najbližšie obdobie, možno až na dva roky. V novom roku, 
po zvýšení cien, už takto výhodné ponuky nájsť nemusíte. 
Spoločnosť Elgas čerpá z bohatého know-how svojej 
materskej skupiny GGE, ktorá vlastní a prevádzkuje aj 
výrobné kapacity a distribučnú sieť. „Vďaka širokému 
portfóliu aktivít GGE máme skutočnú výhodu oproti 
iným dodávateľom. Poznáme celý proces od výroby až 
po koncového spotrebiteľa, a vďaka tomu poskytujeme 
kvalitné, spoľahlivé a cenovo optimalizované služby,“ 
dopĺňa V. Vaníček. 

PRIPRAVTE SA UŽ TERAZ

Po prvom polroku 2019 je už jasné, že 
k znižovaniu cien energií nedôjde ani budúci 
rok. Zdražovanie bude najviditeľnejšie 
najmä na cenách elektrickej energie. Ak sa 
chcete tomuto nárastu vyhnúť, zistite, či by 
vám niektorý z dodávateľov energií nevedel 
poskytnúť výhodnejšie podmienky ako váš 
súčasný. Ak zmluvu uzavriete do konca 
roka, vyhnete sa zdražovaniu po Novom 
roku.

TEPLO DNES:
KOMFORTNE, EKOLOGICKY, BEZPEČNE 

 3.
 Spoľahlivosť 

Dispečing vykonáva 24-hodinový 
monitoring dodávky tepla a teplej 
úžitkovej vody.

 4.
 Komfort 

Zabezpečujeme nákup komodít, 
fakturáciu, revízie, servis a údržbu. 

 5.
 Inovácie 

Biomasa a kogenerácia sú 
samozrejmosťou a neustále hľadáme 
nové možnosti efektívnej výroby tepla.

 6.
 Ekológia

Maximálne využívame účinnosť paliva, 
zvyšujeme podiel obnoviteľných 
zdrojov, znižujeme emisie.

 7. 
 Investície 

Investujeme do obnovy tepelného 
hospodárstva v meste Prešov. 
Využívame zdroje Európskej únie. 
Myslíme moderne. 

 8.
 Ekonomika

Cena zahŕňa všetky náklady na výrobu 
a dodávku tepla a teplej vody, nákup 
komodít, investície a servis zdrojov. 

 9.
 Synergia 

S mestskou samosprávou a skupinou 
ČEZ ESCO budujeme trvalo 
udržateľné tepelné hospodárstvo 
v meste Prešov.

 10.
 Budúcnosť 

Pomáhame pri komplexnej obnove 
bytových domov. Spoločne s vami 
znižujeme celkovú energetickú 
náročnosť objektov.

Centrálny dispečing v centrálnej kotolni.

horúcovodov v širšom centre mesta, na 
Sídlisku II a Sídlisku III je spolufinancovaná 
zo zdrojov Európskej únie. Momentálne 
je potrebné vymeniť ešte približne 50 % 
z plánovaných troch kilometrov potrubí. 
Vek tých pôvodných v niektorých úsekoch 
presahuje 50 rokov. Všetky sú kompletne 
vymieňané za najmodernejšie predizolované 
potrubia, ktoré vykazujú minimálne úniky tepla 
z teplonosného média.
Súbežne so záverečnými prácami v tejto 
lokalite Prešova presúvame práce na sídlisko 
Sekčov. Tam v priebehu roka 2020 bude 
prebiehať rovnakým spôsobom výmena 
rozvodov v dĺžke dvoch kilometrov. 
Po ukončení oboch etáp investičnej akcie 
výmeny horúcovodných rozvodov budú 
prakticky vymenené všetky primárne rozvody 
v meste Prešov.

Dnes už myslíme ďalej, na ďalšie roky. 
Pripravujeme podklady a projekty pre 
čerpanie ďalších financií z eurofondov. Cieľom 
je efektívnejšie využitie biomasovej kotolne 
na Jazdeckej ulici. Táto akcia nás posunie 
bližšie k cieľu – vyrábať teplo s čo najvyšším 
podielom využitia obnoviteľných zdrojov. 

 1.
 Tradícia 

Pôsobíme na trhu viac ako 40 
rokov. Patríme medzi špičku 
teplárenských podnikov na Slovensku 
– 7. miesto v teplárenstve. Pracovníci 
majú obrovské skúsenosti 
s prevádzkovaním náročných 
sofistikovaných technologických 
zariadení. 

 2.
 Bezpečnosť 

Zabezpečujeme servis tepelných 
zariadení pre plynulý chod. V prípade 
potreby máme záložné zdroje.  
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ČO JE CENTRÁLNA KOTOLŇA? 
V kotolni sa ohrieva veľké množstvo vody, ktorá sa 
potrubiami rozvádza až do radiátorov v byte.

ČO JE PRIMÁRNE POTRUBIE? 
Horúca voda, ktorá má 60°C – 100°C (ide z kotolne 
po výmenníkovú stanicu).

ČO JE VÝMENNÍKOVÁ STANICA? 
Horúca voda, ktorá prichádza cez primárne potrubie 
do výmenníkovej stanice, kde sa ochladzuje na teplotu, 
ktorou bude putovať k objektom.   

ČO JE SEKUNDÁRNY ROZVOD?
Rozvádza teplú vodu 40°C - 60°C z výmenníkovej 
stanice do bytových domov alebo objektov.

ČO JE MERAČ TEPLA – NA PÄTE DOMU, OBJEKTU? 
Merač tepla umiestnený na potrubí (väčšinou v pivnici), 
ktoré privádza teplú vodu do bytového domu alebo 
objektu, pričom nameraná hodnota tepla slúži 
na fakturáciu.

ČO JE SÚČASŤOU RADIÁTORA V BYTE? 
Termostatická hlavica – pomocou hlavice si upravujeme 
teplotu v izbe, slúži nám na šetrenie. Pomerový merač tepla 
– je umiestnený na radiátore, odpočítava sa raz v roku.

ČO JE TO SPÄTNÉ POTRUBIE?
Voda sa z bytových domov vracia späť, aby sa znova 
ohriala. Vytvára sa tak uzatvorený okruh cirkulácie vody.

Primárne rozvody tepla vedú horúcu vodu 
z centrálnej kotolne v teplotnom spáde 103°C – 63°C 
do výmenníkových staníc na sídliskách. Tu sa teplo 
transformuje na teplotný spád 60°C – 40°C a  následne sa 
rozvedie potrubiami až do bytov.

Primárne rozvody tepla sa na sídliskách v Prešove budovali 
v 60-tych rokoch minulého storočia a bol najvyšší čas na ich 
výmenu. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 
využila európske zdroje a podieľala sa na spolufinancovaní 
tejto rozsiahlej investície, ktorá bude pokračovať do jesene 
2020.
Myslíme na budúcnosť a preto sme sa pustili do takejto 
rozsiahlej investičnej akcie. Aj týmto potvrdzujeme, že 
naša spoločnosť nestagnuje. Po vybudovaní dvoch zdrojov 
na biomasu a troch kogeneračných jednotiek by sa zdalo, 
že už nie je čo modernizovať. Práve opak je pravdou. Ak 
chceme udržať tepelné hospodárstvo v meste Prešov 
na špičkovej úrovni, musíme hľadať nové technológie 
a možnosti ako zefektívniť výrobu tepla pre zákazníkov.

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov sa 
uchádzala o projekt už minulý rok, no z časových dôvodov 
nedošlo k jeho realizácii. V teplárenstve je k dispozícii len 

Kedy sa začína
vykurovacia sezóna?
Touto cestou prosíme všetkých našich zákazníkov 
o súčinnosť pri zahájení vykurovacej sezóny. Tak, aby 
sa začiatok vykurovacej sezóny začal u všetkých našich 
odberateľov tepla bezproblémovo. V rámci súčinnosti 
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 051/756 77 11
 mobil 0907 055 360 
Havarijná služba 051/756 76 28
 mobil 0908 021 322
 (po pracovnej dobe)

 
Dodávka tepla sa zabezpečuje v zmysle Vyhlášky 
č.152/2005 Z.z., kde sa okrem iného uvádza: 
Určený čas dodávky tepla je definovaný v § 1 ods. 1 
a ods.2 Vyhlášky 152/2005 Z.z.
(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.

Na Sídlisku III pribudlo 111 nových 
bytov na Ulici Antona Prídavku 3, 5, 
7. Rekonštrukcia bývalého objektu 
stomatologických ambulancií, ktorý 
nebol nikdy dokončený, obohatila 
realitný trh o 84 bytov a dva nebytové 
priestory. Na Volgogradskej ulici 6/A, 
pri obchodnej akadémii, vyrástla 
nadstavba nad výmenníkovou 
stanicou. Vzniklo tam 27 bytov a päť 
nebytových priestorov.
Dodávku tepla a teplej vody 
zabezpečuje v týchto 111 bytoch 
a nebytových priestoroch spoločnosť 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. 
„V objekte na Ulici Antona Prídavku 
sme dodávku tepla a teplej vody 
vyriešili vybudovaním novej 
strojovne na naše náklady. Takto 

riešený projekt bol výhodný pre 
zhotoviteľa a priniesol ekonomické 
výhody novým zákazníkom,“ 
uviedol František Tomko, riaditeľ 
energetického manažmentu 
v SPRAVBYTKOMFORT-e 
a pokračoval: „Nebolo potrebné 
vybudovať novú kotolňu, ktorá by 
bola znečisťovateľom ovzdušia 
v tejto lokalite.“ Najjednoduchším 
riešením pre nových zákazníkov 
na Volgogradskej ulici bolo 
„zabezpečenie dodávky tepla 
a teplej vody prepojením bytov 
s výmenníkovou stanicou 
v suteréne. Stačilo len predĺžiť 
potrubia.“ 

SME TU PRE 111 NOVÝCH BYTOV 

ČO JE ČO
V TEPLÁRENSTVE

krátky časový úsek letných mesiacov, kedy môžu prebiehať 
opravy, servis a investičné akcie. Nezabúdajme na to, 
že teplú vodu vyrábame a dodávame našim zákazníkom 
celoročne, preto sa takéto veľké projekty nezaobídu bez 
krátkodobých odstávok dodávky teplej vody.

Projekt je rozdelený na množstvo čiastkových trás, v ktorých 
sa odkrývajú a vymieňajú potrubia. Pre samotné spustenie 
je potrebné jednotlivé potrubia k sebe zvariť, vypláchnuť, 
napustiť vodou, natlakovať a to sa deje pri odstávke vetvy 
tepelných rozvodov, začínajúc v centrálnej kotolni. Úseky 
ulíc Nábrežná, Obrancov mieru – Engelsova, Matice 
slovenskej, Mukačevská, Volgogradská, sú dokončené. 
Postupne ukončíme ďalšie. Terénne úpravy sa budú 
realizovať po tlakových skúškach a podľa počasia na jeseň. 
Teplovodné potrubia v meste Prešov sa začali budovať 
v roku 1964 v širšom centre mesta a na Sídlisku II, od ulice 
Fučíkova, až k ulici Československej armády. V 70-tych 
rokoch sa budovali rozvody tepla a teplej vody od ulice 
Československej armády po ulicu Levočskú. Na tú dobu to 
boli moderné teplovodné potrubia izolované sklenou vatou 
a sadrovým poterom.
Moderné technológie, ktoré sa v teplárenstve používajú 
v súčasnosti, eliminujú straty na rozvodoch a prinášajú 
úspory pri distribúcii tepla. Potrubia sú predizolované 
a vydržia polstoročie. Spolu ide o výmenu potrubí 
s priemerom 50 až 300 mm v celkovej dĺžke päť kilometrov 
teplovodov.

PRE VYŠŠÍ
KOMFORT

A BEZPEČNOSŤ

Počas leta sa 
na prešovských 
sídliskách intenzívne 
pracovalo, prebiehala 
výmena primárnych 
rozvodov tepla. Aký bol 
dôvod? Skúsme si to 
veľmi zjednodušene 
vysvetliť.

Tento rok sa začala realizácia veľkej investičnej akcie. 
Financovanie je zabezpečené vďaka nenávratnému 
finančnému príspevku vo výške 2,8 mil. eur. Poskytlo ho 
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia, zastúpený 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. 
Finančná účasť spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. 
Prešov dosahuje výšku pol milióna eur. Realizáciu projektu 
zabezpečuje firma KONOMET, s.r.o. Košice.

Obyvateľom mesta Prešov ďakujeme za pochopenie 
a toleranciu počas realizácie projektu rekonštrukcie 
primárnych vykurovacích okruhov Centrálnej kotolne 
(CK) Jazdecká.  

AKÁ BOLA
MINULOROČNÁ ZIMA?

Porovnávame vykurovacie sezóny
2010/2011 až 2018/2019 

Vykurovaciu sezónu 2017/2018 sme začali temperovaním 
už 20. septembra 2017 a ukončili sme ju 10. apríla 2018. 
Vykurovali sme spolu 202 dní. 
Vykurovaciu sezónu 2018/2019 sme začali o štyri dni 
neskôr - 24. septembra 2018 a kúrili sme až do 17. mája 
2019. Spolu to bolo 214 dní.
Vykurovacia sezóna 2018/2019 bola v porovnaní 
s vykurovacou sezónou 2017/2018 dlhšia. To však nič 
neznamená. Ako sa vlastne meria tuhosť zimy?
Používajú sa denné merania teploty SHMÚ. Počet 
dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje 
klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky 
náročnejšie, to znamená – čím je vonku chladnejšie, tým je 
počet dennostupňov vyšší.
Dennostupeň (°D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty 
v byte (v priemere 20°C) a priemernej vonkajšej teploty.
Vonkajšia priemerná denná teplota tvorí štvrtinu súčtu 
vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h, 
pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát.

Príklad:
vonkajšia teplota nameraná o   7:00   6,4°C
vonkajšia teplota nameraná o 14:00 12,2°C
vonkajšia teplota nameraná o 21:00   8,1°C

6,4 + 12,2 + 2 x  8,1 = 34,8 °C     34,8 / 4 = 8,7°C

Priemerná vonkajšia denná teplota je +8,7°C.
Potom 20 - 8,7 = 11,3°D (dennostupňov)

Pre porovnanie prinášame graf dennostupňov počas 
uplynulých vykurovacích sezón.

počet
dennostupňov

3876,8

2010/2
011

2011/2
012

2012/2
013

2013/2
014

2014/2
015

2015/2
016

2016/2
017

2017/2
018

2018/2
019

3807,9
3715,8

3330,9

3384,1

3417,1

3821,4

3478,2

3448,3

Vykurovacia sezóna - počet dennostupňov ˚D

4000,0

3900,0

3800,0

3700,0

3600,0

3500,0

3400,0

3300,0

3200,0

3100,0

3000,0


