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SpoloãnosÈ Dalkia je európskym lídrom v poskytovaní sluÏieb v oblasti
energetiky. Na Slovensku pôsobíme
uÏ od roku 1992. Okrem samotnej
v˘roby a dodávky tepla priná‰ame na‰im klientom rie‰enia, ktoré súvisia
s efektívnou a úspornou prevádzkou
tepeln˘ch zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére. V súãasnosti Dalkia na Slovensku
zabezpeãuje tepeln˘ komfort pre viac
ako 84 000 bytov, 157 zariadení terciárnej sféry a obchodu, 8 zariadení
pre ‰port, kultúru a voºn˘ ãas, 7 zdravotníckych zariadení so 413 lôÏkami,
4 priemyselné závody. Poãas jej doteraj‰ieho pôsobenia na Slovensku
dosahuje na mnoh˘ch spravovan˘ch
zariadeniach aÏ 30 percent úspor
spotreby energie.

Cieºom spoloãnosti je pracovaÈ na
neustálom rozvoji. Vìaka nemu
môÏeme klientom poskytovaÈ stále
kvalitnej‰ie sluÏby v oblasti regulovania spotreby ich energie, ako aj
optimalizácie ich nákladov súvisiacich s touto spotrebou. Pri na‰ej
ãinnosti kladieme veºk˘ dôraz aj na
ochranu Ïivotného prostredia.
Jednou z foriem otvorenej komunikácie na‰ej spoloãnosti je aj organi-

zovanie série ‰peciálnych seminárov o vykurovaní a centrálnom zásobovaní teplom v jednotliv˘ch regiónoch Slovenska, kde na‰a spoloãnosÈ tieto sluÏby poskytuje. Som
presvedãen˘, Ïe na t˘chto seminároch si vzájomne objasÀujeme
mnohé doteraz nezodpovedané
otázky, otvárame dialógy, ktor˘mi
smerujeme k zlep‰eniu vzájomn˘ch
vzÈahov. Aj touto formou chceme
udrÏiavaÈ a rozvíjaÈ nad‰tandardné
vzÈahy s vami, na‰imi zákazníkmi, ale
prostredníctvom vás, aj s na‰imi koneãn˘mi zákazníkmi.
Neustále od vás dostávame mnoÏstvo otázok, ktoré sa t˘kajú aktivít
v oblasti centrálneho zásobovania
teplom, ale aj sluÏieb, ktoré s ním
súvisia. Legislatíva aj trhové podmienky sa v tejto oblasti neustále
menia a rozvíjajú. Aj toto sú dôvody, preão sa na‰a spoloãnosÈ rozhodla vydávaÈ ‰tvrÈroãník, ktorého
cieºom je pravidelne vás informovaÈ
a prostredníctvom dobrej a otvorenej komunikácie zjednodu‰iÈ na‰u
kaÏdodennú spoluprácu.
âasopis je urãen˘ vám, na‰im klientom a obchodn˘m partnerom.
ZároveÀ tu nájdete odpovede na
mnohé otázky, ktoré kladú va‰i zákazníci vám, teda odpovede na
otázky, na‰ich spoloãn˘ch zákazníkov - koneãn˘ch uÏívateºov bytov
a nebytov˘ch priestorov.
A ako sa k vám bude Termoinfo
dostávaÈ? Ná‰ ‰tvrÈroãník vám bude zasielan˘ po‰tou, priamo na va‰u
adresu. ZároveÀ ho budete môcÈ
nájsÈ aj na na‰ej internetovej stránke www.dalkia.sk, na ktorej sú publikované aj v‰etky dôleÏité kontakty.
Îelám vám príjemné
a hodnotné ãítanie!

Keì nám príde
vyúãtovanie
Dodávka tepla sa uskutoãÀuje na základe písomnej zmluvy o dodávke
a odbere tepla medzi dodávateºom
a odberateºom v zmysle zákona o tepelnej energetike ã. 657/2004 Z. z.
Za dodané teplo vám fakturujeme
zmluvne dohodnut˘m spôsobom.
Platba je moÏná dvomi spôsobmi. Niektoré správcovské spoloãnosti platia
zálohovú platbu jednou dvanástinou
z celoroãného objednaného mnoÏstva
tepla, iné dávajú prednosÈ úhrade podºa fakturovan˘ch súm. Skutoãné náklady na teplo a TÚV sú vyúãtované
v 13. faktúre. Princíp je jednoduch˘ priebeÏná fakturácia pre kaÏdého odberateºa sa vykonáva podºa rovnak˘ch
pravidiel, platby odberatelia realizujú
zmluvne dohodnut˘m spôsobom, a aÏ
v roãnom vyúãtovaní sú vyfakturované
skutoãné náklady.

Faktúra za teplo
Základn˘m komunikaãn˘m prostriedkom v obchodnom vzÈahu sú
zmluvy a faktúry, preto sme sa
v tomto ãísle rozhodli venovaÈ po-
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zornosÈ faktúram a otázkam súvisiacim s fakturáciou.
V zmluvách o dodávke a odbere tepla
sú uvedené konkrétne identifikácie
ako je ãíslo odberného miesta,umiestnenie meradla, majetková hranica. Zo
zmluvy musí byÈ zrejmé, ãi mnoÏstvo
tepla namerané príslu‰n˘m meradlom
je iba pre zmluvn˘ objekt odberu, alebo namerané teplo je dodávané
v rámci sériového zapojenia viacer˘m
domom a rozpoãítava sa.

S ak˘mi otázkami sa najãastej‰ie stretávame
pri mesaãnej a koncoroãnej faktúre?
Má fakturovanie urãitú
pravidelnosÈ?
Faktúry za dodávky tepelnej energie
sú spravidla mesaãné a roãné.

Ktoré údaje vo faktúre
sú pre správcu podstatné
z hºadiska priebeÏnej kontroly
správnosti fakturovania tepla?
Základn˘m údajom v mesaãnej faktúre je mnoÏstvo spotrebovaného
tepla v GJ, jednotková cena za GJ,
fixn˘ náklad, obdobie, za ktoré sa
dané mnoÏstvo tepla fakturuje, ãíslo
odberného miesta, ãíslo meradla
a stavy zaznamenané meradlom tepla za sledované fakturaãné obdobie
(poãiatoãn˘ stav a koneãn˘ stav zaznamenan˘ príslu‰n˘m meradlom).

Ak˘ je hlavn˘ dôvod na
vykonanie roãného vyúãtovania?
Dôvodov na vykonanie roãného vyúãtovania je niekoºko:
• Mesaãnou faktúrou sa mnoÏstvo
tepla na prípravu teplej úÏitkovej vody vyúãtováva zálohovo, roãnou faktúrou sa vyúãtováva (rozpoãítava)
podºa skutoãne nameraného mnoÏstva vody u koneãn˘ch spotrebiteºov za dan˘ kalendárny rok. Spravidla
sa mnoÏstvo tepla na prípravu teplej
úÏitkovej vody namerané na dohodnutom spoloãnom odbernom mieste, teda v mieste prípravy TÚV, vyuãtováva pre viac objektov spotreby
napojen˘ch na dan˘ zásobovací
okruh.
• Rozpoãítanie mnoÏstva tepla nameraného v mieste prípravy TÚV za
predmetn˘ kalendárny rok sa vykonáva v závislosti na roãnej spotrebe
vody zistenej v jednotliv˘ch objektoch spotreby napojen˘ch na spoloãné odberné miesto.
• Údaje o roãnej spotrebe vody za
kaÏd˘ objekt spotreby dodávateº
získava od správcov. Odãítavanie
mnoÏstva spotrebovanej TÚV u koneãn˘ch spotrebiteºov vykonáva
správca spravidla raz roãne. Roãné

rozpoãítanie TÚV (v m3) a následne
tepla na jej prípravu je moÏné vykonaÈ aÏ po získaní údajov o spotrebe
TÚV za v‰etky domy napojené na
spoloãné odberné miesto.
• Rozpoãítanie mnoÏstva teplej
úÏitkovej vody a tepla na jej prípravu sa v rámci spoloãn˘ch odbern˘ch
miest vykonáva pomern˘m spôsobom. Pomerné rozpoãítanie sa vykonáva z dôvodu, Ïe v‰etky meradlá
(vodomery) zapojené za urãen˘m
meradlom vlastníka verejného vodovodu, môÏu slúÏiÈ iba na urãenie
ãasti mnoÏstva vody odobratej odberateºom. Dôvodom pomerného
rozpoãítania je aj to, Ïe meranie
mnoÏstva vody na úãely spoplatnenia sa zabezpeãuje urãen˘m meradlom vlastníka verejného vodovodu.
Znamená to teda, Ïe odãítané
mnoÏstvo vody v m3 u koneãn˘ch
spotrebiteºov nemôÏe byÈ vyúãtované v absolútnom mnoÏstve.
• Je dôleÏité vedieÈ, preão je voda
vyúãtovaná vÏdy s urãit˘m koeficientom, to znamená, nie v zhode
s odãítan˘m mnoÏstvom vody u koneãn˘ch spotrebiteºov. Dôvodom je
skutoãnosÈ, Ïe odpoãet vodomerov
u koneãn˘ch spotrebiteºov v jednotliv˘ch domoch nie je vykonávan˘
v rovnakom ãase a kaÏdé meradlo,
teda aj vodomer, má urãitú toleranciu presnosti (+ alebo -). Podobne
aj dopoãet spotreby pri nemeran˘ch odberoch, poruchov˘ch vodomeroch alebo nesprístupnen˘ch bytoch, nemusí zodpovedaÈ reálnej
spotrebe vody.

• V˘nimku tvoria prípady, ak v bytovom dome je zriadená odovzdávacia stanica tepla alebo bojlerovÀa.
V tak˘chto odbern˘ch miestach sa
mesaãne fakturuje skutoãne namerané mnoÏstvo tepla na prípravu
teplej úÏitkovej vody (napríklad:
v Luãenci, v dvoch okruhoch v Dúbravke, bojlerovne v Podunajsk˘ch
Biskupiciach).

• Cena tepla je urãená regulaãn˘m
úradom ako dvojzloÏková. Takto
urãená cena je maximálna, ão znamená, Ïe dodávateº urãenú cenu
nemôÏe prekroãiÈ. Variabilná zloÏka
ceny tepla sa fakturuje za skutoãne
namerané mnoÏstvo tepla a fixná
zloÏka ceny tepla sa fakturuje za
objednané mnoÏstvo tepla, ktoré sa
v beÏnom mesiaci spravidla fakturuje jednou dvanástinou. V priebehu
roka sa fakturuje za cenu urãenú
a v roãnom vyúãtovaní za cenu dosiahnutú, ale iba ak je dosiahnutá cena niÏ‰ia ako cena urãená. Cena dosiahnutá je v˘sledná cena, vypoãítaná
za dan˘ regulaãn˘ rok v súlade s v˘nosom Úradu pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví. V priebehu roka dodávateº môÏe v opodstatnen˘ch prípadoch poÏiadaÈ o zmenu ceny. Ak poãas roka úrad schváli inú cenu, dodávateº fakturuje za zmenenú cenu odo
dÀa úãinnosti cenového rozhodnutia
vydaného regulaãn˘m úradom.

•

•

umiestnenia meradla zabezpeãuje odberateº;
pri obmedzení prístupu k meraciemu zariadeniu (umiestnením
a uskladÀovaním vecí v blízkosti
meradla);
pri po‰kodení meradla.

Ak˘m spôsobom sa vykoná
vyúãtovanie mnoÏstva tepla,
ak nebol vykonan˘ odpoãet
koneãného stavu
zaznamenaného meradlom
na meranie spotreby, teda
mnoÏstva tepla ?
Dodávateº vykoná odhad spotreby
podºa zmluvne dohodnut˘ch podmienok, spravidla dopoãtom v závislosti od dennostupÀov a spotreby mnoÏstva tepla za predchádzajúce obdobie, v ktorom bolo
meranie správne.

Ako sa meria teplo
na vykurovanie?

• Meranie spotreby tepla na vykurovanie je zabezpeãené meradlom
osaden˘m na odbernom mieste.
• Odberné miesto je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je osadené urãené meradlo pre jeden objekt spotreby, pri sériovom zapojení
pre viac objektov spotreby. Objektom spotreby tepla môÏe byÈ jedna
budova, prípadne viac budov, alebo
iná stavba so zariadením na spotrebu tepla (napr. bytov˘ dom, polyfunkãn˘ dom alebo budova v˘luãne
s nebytov˘mi priestormi).
MôÏe sa staÈ, Ïe teplo nebolo
merané alebo vyúãtované na
základe odpoãtu meradla?
MôÏe sa tak staÈ v niektor˘ch
prípadoch:
• pri poruche meradla;
• pri nesprístupnení miesta merania, ak prístup do priestoru

Na ão si treba dávaÈ pozor
pri vykazovaní mnoÏstva
tepla vo faktúre?
Nedorozumenie vzniká aj z neuvedomenia si, Ïe jednotka tepla
je GJ, takÏe fakturuje sa v GJ. Cena
tepla je rovnako urãená za GJ, ale
prevaÏná ãasÈ meradiel meria
v MWh, ktoré je nutné prepoãítaÈ
na GJ. Rozdiel stavov nameran˘ch
v MWh sa upraví prepoãítavacím koeficientom 3,6 na GJ.
Niektoré typy meradiel merajú
v GJ, a len minimálna ãasÈ meradiel v kWh. V tomto prípade je
prepoãítavací koeficient z kWh na
GJ 0,0036.
Eva Homolová
riaditeºka odboru
starostlivosti o zákazníkov
Dalkia a.s.
Ing. ªudmila Hoffmanová
prevádzková riaditeºka
Dalkia Luãenec a.s.
Ing. Igor Kras
prevádzkov˘ riaditeº
Dalkia Poprad a.s.
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O tom, ako dosiahnuÈ úspory 30 aÏ 70 percent sme sa rozprávali
s Ing. Vojtechom âervenkom, obchodn˘m riaditeºom spoloãnosti Dalkia a.s.

Úsporné opatrenia,
ktoré vedú k zníÏeniu nákladov.
Centrálne alebo individuálne zdroje tepla?
Aké poradie krokov by mali zvoliÈ
vlastníci bytov a nebytov˘ch priestorov,
aby dosiahli citeºné úspory pri spotrebe
tepla vo svojich bytov˘ch domoch?
Treba zaãaÈ s opatreniami, ktoré majú r˘chlu návratnosÈ, teda sú finanãne menej nároãné a zároveÀ ekonomicky vysoko efektívne. Podºa t˘chto
kritérií je potrebné najskôr vykonaÈ hydraulické
vyregulovanie a in‰taláciu termostatick˘ch ventilov, aÏ potom pokraãovaÈ so zateplením domu
a v˘menou okien v spoloãn˘ch priestoroch a schodi‰tiach. Proces uskutoãÀovania energetick˘ch
úspor je dobré zakonãiÈ izoláciou tepeln˘ch rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody v dome.

Spoloãn˘ záujem domu ako celku
ãasto predbehli mnohí vlastníci bytov,
keì si v nich vymenili drevené okná
za plastové a zaãali s vlastn˘m ‰etrením.
Neunáhlili sa?
Ide o individuálne rozhodnutia jednotliv˘ch
vlastníkov, ktorí prirodzene reagovali na situáciu
vo svojom byte, na uÏ nevyhnutné, ale aj komfortné zmeny v Àom. Vy‰e ‰tvrÈstoroãné drevené okná doslúÏili, netesnia, úniky tepla cez ne sú
znaãné, cítiÈ nielen prievan, ale aj zimn˘ chlad.Tepelné straty sa zaãali v˘razne vnímaÈ ako straty
v peÀaÏenkách cez zvy‰ujúce sa finanãné náklady
za teplo. Napokon, ãasto po‰kodené, fyzicky
a morálne amortizované okná esteticky neumocÀovali postupnú modernizáciu bytov a vy‰‰í ‰tandard ich zariadení, nevyjadrovali ani estetick˘
vkus b˘vajúcich, ão je tieÏ dôvod na v˘menu star˘ch dreven˘ch okien za nové, plastové.Táto individuálna v˘mena okien nie je v rozpore so záujmami bytového domu ako celku, ekonomicky ho
nezaÈaÏuje, pretoÏe je to individuálna a súkromná
záleÏitosÈ. Nie je ani ãasovou nev˘hodou, pretoÏe ist˘m spôsobom uºahãuje nasledujúce kroky,
ur˘chºuje a zvy‰uje ich efektívnosÈ.

Aké je dôleÏité hydraulické
vyregulovanie vykurovacej sústavy
domu v rámci úsporn˘ch opatrení
obyvateºov domu?
KaÏdá postupnosÈ má svoju logiku. Je dokázané,
Ïe 10 aÏ 30 percentné úspory spotreby tepla dosiahneme stavebn˘mi úpravami, ak˘mi sú zateplenie fasády, v˘mena okien, oprava a zateplenie
strechy a podobne. Ak sa v‰ak tieto stavebné
úpravy uskutoãnia pred hydraulick˘m vyregulovaním domu, najmä termostatickej regulácie ra-

diátorov, tak vykurovanie bude pracovaÈ rovnako ako v pôvodnom stave. Teda dom dostane
rovnaké mnoÏstvo tepla a zv˘‰enú teplotu v bytoch je moÏné rie‰iÈ väã‰inou len otvorením
okien, ãím samozrejme nedôjde k Ïiadnym úsporám. PouÏitím termostatickej regulácie dôjde,
pri dosiahnutí nastavenej teploty, k uzatvoreniu
prívodu vykurovacej vody do radiátora, a t˘m aj
k zníÏeniu, alebo aj zastaveniu prúdenia vody cez
fakturaãn˘ meraã tepla, ãím dochádza priamo
k ‰etreniu tepla a nákladov naÀ. Lebo najväã‰ou
úsporou je také teplo, ktoré nespotrebujeme,
teda ho netreba vôbec vyrobiÈ.

V ãom je podstata hydraulického
vyregulovania domu, ak˘ má zmysel
a aké sú jeho efekty?
Hydraulick˘m vyregulovaním vonkaj‰ích rozvodov a ãasti vnútorn˘ch rozvodov sa zabezpeãuje
správne fungovanie vonkaj‰ej vykurovacej sústavy, ão znamená zabezpeãenie okamÏitého poÏadovaného prietoku do jej ãastí - do jednotliv˘ch
odovzdávacích staníc a domov. Toto opatrenie
zabezpeãí rovnomerné prerozdelenie tepla pre
v‰etky vetvy vykurovacej sústavy, reguluje a vyrovnáva prietok vo vetvách rozvodov a stúpaãiek, vìaka ãomu sústava udrÏuje poÏadované
parametre pre v‰etk˘ch odberateºov. T˘mto
opatrením sa odstráni prekurovanie bytov v horn˘ch poschodiach a nedokurovanie bytov
v spodn˘ch poschodiach.
In‰taláciou regulaãn˘ch prvkov na v‰etk˘ch
uveden˘ch úrovniach dosiahneme optimálne
prerozdelenie tepla v dome. K urãitej úspore
tepla, na úrovni 5 aÏ 10 percent, dochádza uÏ
pri realizácii statického vyregulovania stúpaãiek
a poschodí. Nasledujúcim krokom je in‰talácia
termostatick˘ch regulaãn˘ch ventilov na vykurovacie telesá. MoÏnosÈou individuálneho nastavenia poÏadovanej vnútornej teploty môÏe
dôjsÈ k zníÏeniu spotreby tepla o 20 aÏ 40 percent. Následne je potrebné vykonaÈ v˘menu
okien v bytoch - niekedy staãí vymeniÈ len jedno okno, zvyãajne na severnej strane, a pozitívne v˘sledky sa prejavia okamÏite. Následne vymeniÈ okná v spoloãn˘ch priestoroch a potom
realizovaÈ izoláciu vonkaj‰ieho plá‰Èa budovy
a strechy. T˘mito opatreniami môÏeme u‰etriÈ
20 aÏ 35 percent pôvodnej spotreby tepla.
Nakoniec prichádza na rad zaizolovanie vnútorn˘ch rozvodov, ãím môÏeme dosiahnuÈ ìal‰iu aÏ 10 percentnú úsporu tepla.

Sumarizujme v‰etky
technické, technologické,
stavebné a prevádzkové
opatrenia: aké môÏeme
dosiahnuÈ celkové úspory?
NemoÏno vysloviÈ univerzálne
a platné ãíslo pre v‰etky domy.
Konkrétne ãíslo pre konkrétny dom
závisí od predchádzajúcich podmienok - prekurovania, technického stavu, ale najmä od nastavenia
poÏadovanej teploty v jednotliv˘ch miestnostiach
na termostatick˘ch radiátorov˘ch ventiloch. Ak
sa uskutoãnia v‰etky uvedené opatrenia v ãasovej
postupnosti, potom moÏno zníÏiÈ spotrebu tepla
v dome od 30 aÏ do 70 percent. DôleÏit˘m motívom na vzbudenie záujmu obyvateºov domu o ‰etrenie tepla je osadenie pomerov˘ch meraãov vykurovacích nákladov. Tie síce nepriná‰ajú priamu
úsporu tepelnej energie, ale nabádajú obyvateºov
k ekonomickému správaniu sa.

Lokálna kotolÀa ãi úsporné opatrenia?
Od roku 1989 vzrástla pre obyvateºov cena tepla
viac ako 30-násobne. Predstavuje najväã‰iu poloÏku
v nákladoch na b˘vanie. Je preto v záujme kaÏdého
obyvateºa bytového domu ão najviac zníÏiÈ náklady
na vykurovanie. V princípe existujú dve moÏnosti
na zníÏenie nákladov na vykurovanie - zníÏenie spotreby tepla v dome alebo zníÏenie ceny tepla, prípadne ich kombinácia.

Prvá moÏnosÈ: ZníÏenie spotreby tepla sa dá
dosiahnuÈ úsporn˘mi opatreniami - rekon‰trukciou
vykurovacieho systému (hydraulick˘m vyregulovaním, termostatizáciou a meraním spotreby jednotliv˘ch bytov) a zateplením obvodového plá‰Èa domu (obvodov˘ch múrov, strechy, stropov pivníc,
schodísk, vchodov a in˘ch priestorov) vrátane v˘meny pôvodn˘ch okien za nové s termoizolaãn˘mi
sklami. Rekon‰trukcia kúrenia priná‰a úspory 20 –
25 percent pri návratnosti asi 2 roky, zatiaº ão návratnosÈ zateplenia a v˘meny okien priná‰a rovnaké úspory 20 – 25 percent pri návratnosti 10 rokov.
Druhá moÏnosÈ: ZníÏenie ceny tepla je teoreticky moÏné dosiahnuÈ aj v˘stavbou lokálnej kotolne. Dom síce naìalej spotrebováva rovnaké mnoÏstvo tepla ako predt˘m, ale zmení sa jeho cena.
Vlastníci uÏ neplatia straty na rozvodoch od kotolne po dom a zisk v˘robcu tepla, ale cena plynu pre
mal˘ alebo stredn˘ odber (lokálnu kotolÀu) sa zmení, pretoÏe v súãasnosti je asi o 10 percent vy‰‰ia
neÏ je pre veºkoodberateºa (centrálnu kotolÀu).
NávratnosÈ investície preto priamo závisí od cien
plynu a pri súãasnom v˘voji cien je otázne, ãi sa investované prostriedky poãas Ïivotnosti lokálnej kotolne vôbec niekedy vrátia. Dodávatelia lokálnych
kotolní preto súãasne realizujú i rekon‰trukciu
vykurovacieho systému (meranie, vyregulovanie
a termostatizáciu) a úspory rekon‰trukcie vydávajú
za úsporu kotolne, ão je zavádzajúce.
red

ROZPRÁVALI

SME SA

s Ing. Jánom S˘korom, zástupcom
vlastníkov bytov Gessayova 15-17 v bratislavskej PetrÏalke.

Investícia nám priniesla
úsporu 680 000 Sk roãne
na‰om dome b˘va veºa rodín
V
s dôchodcami a mladé rodiny,
ktoré urãite nemajú finanãn˘ch prostriedkov nazvy‰. Preto sme sa v roku 2001 rozhodli neplatiÈ za kúrenie
viac ako je nutné. Dali sme si predloÏiÈ ponuky na jednotlivé práce a rie‰ili otázku, ako ìalej. Zaãali sme poãítaÈ
– cena úsporn˘ch opatrení aj cena lokálnej kotolne bola pribliÏne rovnaká
– cca 2,2 mil. Sk. Stáli sme pred otázkou, ãím zaãaÈ. Zdrav˘ rozum nám
hovoril, Ïe by sme mali zaãaÈ s najlacnej‰ími krokmi a r˘chlou návratnosÈou a následne z dosiahnut˘ch úspor
financovaÈ drah‰ie kroky s dlh‰ou dobou návratnosti. Preto sme sa rozhodli, Ïe najskôr urobíme úsporné
opatrenia a prípadnú lokálnu kotolÀu
postavíme neskôr. Ak totiÏ ako prvé

realizujeme úsporné opatrenia a spotreba tepla domu klesne o 50 %, potom staãí postaviÈ kotolÀu s poloviãn˘m v˘konom, za poloviãnú cenu.
V opaãnom prípade by bola cena kotolne dvojnásobná a po realizácii
úsporn˘ch opatrení by nám jej polovica bola zbytoãná. TakÏe v prvom
kroku sme zabezpeãili meranie spotreby celého domu i jednotliv˘ch bytov, hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu. Spotreba klesla o 20 %.
KeìÏe merania ukázali, Ïe straty vnútri domu na neizolovan˘ch rozvodoch dosahujú aÏ 12 %, ur˘chlene
sme v‰etky potrubia zaizolovali, následkom ãoho straty klesli na 23 %
pri návratnosti investícii do dvoch
mesiacov. Pokraãovali sme zateplením domu. Nejaké peniaze sme mali,

nieão dal ‰tát ako dotáciu a zvy‰ok
pokryli úspory z prvého kroku.
Postupne sme zateplili cel˘ obvodov˘
plá‰È domu (obvodové múry, strechu,
schodi‰tia, strop prízemia, vchody...).
Na‰e celkové úspory dosiahli 65 %.
Spotreba tepla domu klesla z 1674 GJ
v roku 2001 na 559 GJ v roku 2007.
Aj napriek tomu, Ïe cena tepla stúpla
z 265 Sk/GJ v roku 2001 na 672 Sk
v roku 2007, platba domu za teplo
klesla z 507 000 Sk na 401 000 Sk.
Merná spotreba tepla v dome klesla
z poãiatoãn˘ch 0,55 GJ/m2 na 0,18 GJ/m2.
NávratnosÈ úsporn˘ch opatrení sa
pre vzrastajúce ceny tepla skrátila na
6 rokov a investícia nám pri súãasn˘ch cenách tepla roãne priná‰a
úsporu 680 000 Sk.
V treÈom kroku sme chceli pokraãovaÈ v˘stavbou lokálnej kotolne. Súãasná cena plynu pre stredn˘ odber
v‰ak natoºko prev˘‰ila cenu plynu pre
veºkoodber, Ïe doba návratnosti by
prekroãila ÏivotnosÈ kotolne.
Záverom treba povedaÈ, Ïe lokálne

PRINÁ·AME VÁM
NOVÉ ZÁKAZNÍCKE ODDELENIE
SpoloãnosÈ Dalkia vytvorila nové zákaznícke oddelenie, ktorého cieºom
je starostlivosÈ o zákazníkov, ktor˘m poskytujú sluÏby samostatné
spoloãnosti Dalkia, pôsobiace na Slovensku v jednotliv˘ch regiónoch.
Základn˘mi úlohami tohto oddelenia je iniciatívne sa zaujímaÈ o názory,
oãakávania a potreby zákazníkov skôr, ako zákazník vysloví
svoju nespokojnosÈ.
Cieºom spoloãnosti Dalkia je poskytovaÈ kvalitné sluÏby a maÈ
spokojn˘ch zákazníkov a preto chceme zlep‰iÈ aj vzájomnú
komunikáciu. Na upevÀovanie uÏ vytvoren˘ch dobr˘ch vzÈahov
a budovanie si dôvery u na‰ich zákazníkov sme zvolili formu osobného
kontaktu prostredníctvom zákazníckeho oddelenia. Zákazníkom tak
chceme vychádzaÈ v ústrety skôr, ako dospejú k rozhodnutiu napísaÈ
sÈaÏnosÈ alebo reklamáciu. SluÏby spoãívajú aj v poskytovaní
odborn˘ch rád, v usmernení, ako aj v zabezpeãení rie‰ení a stanovísk
na‰imi odborn˘mi oddeleniami. Veríme, Ïe táto nová forma
komunikácie so zákazníkmi bude prínosná pre vzájomné obchodné
vzÈahy a zákazníci ocenia zv˘‰en˘ záujem spoloãnosti Dalkia poznaÈ ich
potreby a plniÈ ich poÏiadavky. Nové zákaznícke oddelene je urãené
hlavne na komunikáciu so správcovsk˘mi spoloãnosÈami, ale aj so
zástupcami spoloãenstiev, ktorí okrem rie‰ení vlastn˘ch potrieb
a otázok, rie‰ia sprostredkovane aj otázky koneãn˘ch zákazníkov.
Kontakty na zákaznícke oddelene:
Ing. Lucia Kó‰ová
+ 421 918 844 508
Mgr. Simona Poláková + 421 907 842 055
Ján Kolaroviã
+ 421 908 707 042

kotolne boli návratné v 90. rokoch,
keì cena plynu pre maloodber
a stredn˘ odber bola v˘razne niÏ‰ia
ako pre veºkoodber. Dnes je to naopak a do budúcnosti rozdiel cien
v prospech veºkoodberu e‰te
vzrastie. Na základe vlastn˘ch skúseností môÏeme preto kaÏdému
záujemcovi o úspory na kúrení odporuãiÈ, nech si najskôr zrekon‰truuje rozvody kúrenia v dome a následne zateplí cel˘ obvodov˘ plá‰È
domu.Ak vám niekto ponúka lokálnu kotolÀu a tvrdí, Ïe sa vám investícia r˘chlo vráti, neverte mu. red

SP¯TALI
WEB STRÁNKA
WWW.DALKIA.SK
S NOV¯M DIZAJNOM
AJ OBSAHOM
Tento rok bol rokom zmien pre na‰u
webovú stránku. Okrem atraktívneho
dizajnu, sme pre vás priniesli aj nov˘
obsah a niektoré nové rubriky. Na na‰om
novom webe nájdete informácie
o spoloãnosti, jej histórii ale aj sluÏbách,
ktoré Dalkia klientom poskytuje.
V záloÏke Komunikácia nájdete na‰e
odborné publikácie, ktoré si môÏete
stiahnuÈ v plnom znení pre va‰e potreby.
Momentálne pripravujeme zákaznícke
okienko, kde uÏ v krátkej dobe budete
môcÈ posielaÈ svoje otázky, na ktoré
vám budú odpovedaÈ zodpovední
zamestnanci na‰ej spoloãnosti, prípadne
externí odborníci. Budeme radi ak si
kliknete na www.dalkia.sk prípadne
za‰lete svoje postrehy,otázky a návrhy na
adresu klient@dalkia.sk

STE SA

Veºa domov stagnuje a zanedbáva
údrÏbu a obnovu budovy
z nedostatku finanãn˘ch
prostriedkov na rekon‰trukãné
práce? Viete poradiÈ ako a kde
môÏu obyvatelia bytov
najjednoduch‰ie získaÈ finanãné
prostriedky na tieto rekon‰trukcie
a opravy bytov˘ch domov?
Existuje viacero spôsobov, ako získaÈ
potrebné financie. Dlhodobé úvery pre
roz‰irovanie a zveºaìovanie bytového
fondu poskytuje ·tátny fond rozvoja
b˘vania. Po dohode vlastníkov je moÏné
ãerpaÈ aj úver z komerãnej banky.Ten je
v‰ak podmienen˘ pomerne vysok˘m
úrokom 5,5 aÏ 5,7 % pri dobe splatnosti
pribliÏne 20 rokov. Zaujímav˘m
spôsobom získania finanãn˘ch
prostriedkov na obnovu domu môÏu
byÈ aj prostriedky z fondu Európskej
únie SLOVSEFF. MoÏnosÈ získania grantu
20 % z úveru je v‰ak podmienená
dosiahnutím úspor vo v˘‰ke 15 %.
Silvia Oravcová,
hlavná ekonómka Dalkia Poprad a. s.
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