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·tvrÈroãník spoloãnosti Dalkia a. s.
o teple a tepelnom hospodárstve�

Pre zlep‰enie energetickej
hospodárnosti budov na b˘vanie
a zmiernenie dôsledkov
hospodárskej krízy vláda
vyhlásila tzv. Vládny program
zatepºovania, ktor˘ definuje
podmienky pre podporu
zniÏovania energetickej
nároãnosti budov na b˘vanie.

Poskytovateºom podpory je Ministerstvo
v˘stavby a regionálneho rozvoja SR a jeho
vykonávateºom je ·tátny fond rozvoja
b˘vania (·FRB). Predmetom podpory sú
rodinné aj bytové domy. Îiadateºom alebo
samotn˘m príjemcom podpory môÏe byÈ
fyzická osoba, ktorá má na území Slo-
venskej republiky trval˘ pobyt, dov⁄‰ila 
18 rokov a má vlastn˘ príjem, alebo práv-
nická osoba, so sídlom na území Sloven-
skej republiky.

Podpora bytov˘ch domov zo ·FRB
Podporu ·FRB môÏu získaÈ projekty pre
stavby, ktoré zabezpeãia zlep‰enie tepel-
notechnick˘ch vlastností budovy na b˘va-
nie. ZároveÀ musia preukázaÈ dosiahnu-
tie zníÏenia potreby tepla na vykurovanie
minimálne 20 % oproti v˘poãtovo urãenej
potrebe tepla. Musí byÈ splnené aj hygie-
nické kritérium, kritérium v˘meny vzdu-
chu a energetické kritérium urãené oso-
bitn˘m predpisom. Bytov˘ dom musí maÈ
právoplatné kolaudaãné rozhodnutie vy-
dané pred rokom 1989.
Bytov˘ dom môÏe dostaÈ podporu na rea-
lizáciu projektu formou zv˘hodnen˘ch úve-
rov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulo-
vou úrokovou sadzbou. Úver moÏno dos-
taÈ aÏ do v˘‰ky 100 % oprávnen˘ch ná-
kladov stavby, najviac v‰ak 80 eur/m2 za-
teplenej plochy. Oprávnen˘m nákladom
pre projekty je cena za zhotovenie stavby
vrátane dane z pridanej hodnoty.

(pokraãovanie na strane 3)

...tentokrát o Vládnom
programe zatepºovania
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Vincent Barbier
generálny riaditeº Dalkie a. s.

VáÏení ãitatelia,
aj keì prechod na euro bol trochu hektick˘, bol ús-
pe‰n˘. Pomaly si zvykáme na novú menu, aj keì
mnohí z nás stále e‰te prepoãítavajú. Prechod na
euro nastal práve v období, keì sme zároveÀ pre-
chádzali aj na nové faktúry. V‰etko sme vyrie‰ili
a verím, Ïe toto ru‰né obdobie je uÏ len spomien-
kou. SnaÏili sme sa vám, na‰im zákazníkom, vy-
svetliÈ v‰etky moÏné úskalia prechodu na euro,
mnohé legislatívne zmeny aj zmeny vo faktúrach,
ktoré nastali od nového roku. Verím, Ïe sa nám to
podarilo. V prípade, Ïe máte akékoºvek nejasnosti
sú vám na‰i zamestnanci k dispozícii.
Rád by som sa vrátil k pretrvávajúcim polemikám
o v˘hodách a nev˘hodách centrálneho zásobova-
nia tepla. KaÏd˘, kto sa v tomto odvetví pohybuje
vám s istotou povie, Ïe to, ão predáva on je jed-
noducho to najlep‰ie... My sme presvedãení, Ïe
centrálne zásobovanie teplom patrí k najlacnej-
‰ím, najbezpeãnej‰ím a najpohodlnej‰ím formám
vykurovania s dôrazom na ochranu Ïivotného
prostredia. Jedna centrálna tepláreÀ je efektív-
nej‰ia, lep‰ie sa kontroluje, ako stovky in˘ch ma-
l˘ch zariadení. Budem konkrétnej‰í: Ako si moÏno
vysvetliÈ fakt, Ïe krajiny, ako je napríklad
Nemecko alebo Francúzsko, ãoraz viac vyuÏívajú
centrálne zásobovanie teplom? A navy‰e, koneã-
ne do‰lo aj na Slovensku k diferenciácii cien ply-
nu pre veºkoodber a maloodber v prospech veºko-
odberu. Ceny plynu pre veºkoodber budú v prie-
mere o 25 % lacnej‰ie ako pre maloodber, a to je
ìal‰ia veºká v˘hoda.

Prajem Vám príjemné ãítanie
a letnú dovolenku plnú záÏitkov a oddychu.



P¯TATE SA, ODPOVEDÁME

Najãastej‰ie otázky pri zatepºovaní
âo je potrebné urobiÈ skôr neÏ sa vlastníci
bytov rozhodnú zatepliÈ svoj dom?
Rozhodnutie o zlep‰ení tepelnej ochrany sta-
vebn˘ch kon‰trukcií je prv˘m krokom. Za t˘m-
to nasleduje potreba urãiÈ skutoãn˘ stav sta-
vebn˘ch kon‰trukcií, urãiÈ postup odstránenia
nedostatkov a stanoviÈ predpokladané nákla-
dy. Správca by sa mal v mene vlastníkov bytov
obrátiÈ na odborníkov.

Je pre v‰etky paneláky vhodn˘ jeden
spôsob zatepºovania? Ak áno, ktor˘?
Zatepºovacie systémy sa odli‰ujú svojou pod-
statou pôsobenia. Známe sú v zásade dva
princípy zatepºovacích systémov: kontaktné
a odvetrané. Okrem fyzikálnej podstaty sa od-
li‰ujú aj skladbou a cenou. Pre panelové bu-
dovy sú dostaãujúce a vyhovujúce kontaktné
zatepºovacie systémy, ktoré na stavebn˘ trh
dodávajú viaceré firmy. Mali by maÈ o nich do-
klady preukazujúce zhodu vlastností s poÏia-
davkami, ktoré sú vymedzené právnymi a tech-
nick˘mi predpismi. Podstatou je, aby sa pri
zateplení uplatnili systémy, pre ktoré boli vy-
dané doklady preukazovania zhody. ëal‰ou
dôleÏitou stránkou je zohºadnenie vlastností
stavebn˘ch kon‰trukcií bytového domu v spra-
covaní projektovej dokumentácie zateplenia.
Táto projektová dokumentácia poslúÏi ako
podklad aj po ukonãení Ïivotnosti zateplenia
(predpokladaná ÏivotnosÈ je 30 rokov).

Koºko financií je potrebné investovaÈ do
technického (papierového) projektu
zatepºovania?
Papierov˘ projekt, je v zmysle v‰etk˘ch právnych
predpisov detailizujúcich stavebn˘ zákon, pro-
jektová dokumentácia. Koºko financií je potreb-
né investovaÈ je zloÏitá otázka, ktorej by malo

predchádzaÈ, ão má projektová dokumentácia
obsahovaÈ a v akej kvalite by mala byÈ spraco-
vaná. Rozhodne platí, Ïe najlacnej‰ie nemusí
byÈ najlep‰ie. Ak je v‰ak súãasÈou prehliadka
budovy, spracovanie odborného posudku, návrh
zatepºovacieho systému a hrúbky tepelnej izo-
lácie na základe tepelnotechnického posudku
s preukázaním hygienického a energetického kri-
téria, prípadne statick˘ posudok, projekt poÏiar-
nej bezpeãnosti, projekt organizácie v˘stavby,
rozpoãet a samozrejme súbor v˘kresovej doku-
mentácie vrátane detailov a návrh vytvárania v˘-
stuÏnej vrstvy vrátane farebného, resp. architek-
tonického rie‰enia, moÏno hovoriÈ rádovo o su-
me 100 000,- Sk. Projektant preberá zodpoved-
nosÈ za dan˘ návrh a zabezpeãenie funkãn˘ch
vlastností zateplen˘ch stavebn˘ch kon‰trukcií po-
ãas celej Ïivotnosti zateplenia budovy.

Akú ÏivotnosÈ má zateplenie?
Zateplenie by malo maÈ podºa na‰ich predpi-
sov ÏivotnosÈ 30 rokov. Podºa ETAG 004 – me-
todického predpisu na európske technické
osvedãenie kontaktné zatepºovacie systémy

v Európskej únii majú preukázaÈ ÏivotnosÈ mi-
nimálne 25 rokov.

VyÏadujú kontaktné zatepºovacie systémy
‰peciálnu starostlivosÈ?
Kontaktné zatepºovacie systémy majú ako po-
vrchovú úpravu omietky. VzÈahujú sa teda na
nerovnaké podmienky údrÏby ako pre akékoº-
vek iné povrchové úpravy. Samozrejme, Ïe je
potrebné o‰etriÈ prípadne vzniknuté trhliny
a po 15-ich rokoch je moÏné predpokladaÈ po-
trebu väã‰ej opravy vrátane obnovy farebného
vzhºadu.

Existuje pre paneláky aj in˘ ekonomick˘
spôsob úspory energie ako zatepºovanie?
ZníÏenie spotreby tepla na vykurovanie je iba
jedn˘m z priazniv˘ch úãinkov zateplenia.
KaÏdé zníÏenie teploty vnútorného vzduchu pri
zachovaní pôvodného stavu priná‰a so sebou
zv˘raznenie vplyvu tepeln˘ch mostov a vznik
hygienick˘ch nedostatkov – plesní. Samotn˘
zásah do vykurovacieho systému je rie‰ením
problémov stavebn˘ch kon‰trukcií panelov˘ch
aj tehlov˘ch domov. Rie‰ením nie je ani
zabudovanie kvalitn˘ch otvorov˘ch v˘plní.
Najvhodnej‰ia je komplexná obnova bytov˘ch
domov.

OvplyvÀuje farba efektívnosÈ zateplenia?
Vraj sú vhodnej‰ie svetlé odtiene,
preão je to tak?
PoÏiadavka na farbu vonkaj‰ej povrchovej
úpravy súvisí s tepelnou prijímavosÈou (aku-
muláciou) tepla a dæÏkov˘mi zmenami vplyvom
rozdielu teplôt. Zv˘‰enie teploty vrstvy spôso-
buje väã‰ie dæÏkové zmeny. PohltivosÈ tepla
ovplyvÀuje farba povrchu. Tmav‰ie odtiene
spôsobujú väã‰ie zohriatie povrchu.

AAkkéé  ssúú  mmooÏÏnnoossttii  zznniiÏÏoovvaanniiaa  ssppoottrreebbyy  tteeppllaa??

• Hydraulické vyregulovanie vonkaj‰ích 
a vnútorn˘ch rozvodov

• In‰talácia termostatick˘ch regulaãn˘ch 
ventilov na vykurovacie telesá

• In‰talácia meraãov tepla pre kaÏd˘ 
byt - ideálne rie‰enie

• In‰talácia pomerov˘ch rozdeºovaãov
vykurovacích nákladov na radiátory – je to
náhradné rie‰enie tam, kde nie je moÏné
pouÏiÈ meraãe tepla

• Stavebné úpravy - zateplenie fasády, v˘mena
okien, oprava a zateplenie strechy…

AAkkoo  ssúúvviissíí  vv˘̆‰‰kkaa  ooddbbeerruu  tteeppllaa  ss vv˘̆‰‰kkoouu  cceennyy  tteeppllaa??

Cena tepelnej energie je dvojzloÏková –
variabilná zloÏka (VZC) je ãasÈ ceny tepla,
ktorá je priamo závislá na spotrebe paliva
(zemn˘ plyn 95 % nákladov), elektrickej
energie, technologick˘ch hmôt a techno-
logickej vody. Predpokladané mnoÏstvo
plynu sa urãí v závislosti od mnoÏstva tep-
la objednaného odberateºmi. VZ ceny tep-
la tvorí aÏ 78,10 % (vrátane DPH) z celko-
vej ceny tepla. Fixná zloÏka (FZ), ktorá tvo-
rí 18,84 % z celkovej ceny tepla (vrátane
DPH) je ãasÈ ceny tepla, ktorá je nezávis-

lá na spotrebe tepla, sú to regulované
oprávnené náklady súvisiace s investícia-
mi do tepelno-energetick˘ch zariadení,
revíziami, opravami, zákonn˘mi prehliad-
kami, poistením... Zvy‰ok 3,06 % z celko-
vej ceny tepla tvorí primeran˘ zisk schvá-
len˘ URSO. Z uvedeného vypl˘va, Ïe mnoÏ-
stvo skutoãne odobratého tepla nemá
vplyv na objem fixn˘ch nákladov. Fixná zloÏ-
ka maximálnej ceny tepla sa vypoãíta z cel-
kového regulaãného príkonu a regulova-
ného objemu fixn˘ch nákladov.



Do tejto ceny sa zapoãítava aj cena za
projektové práce, inÏiniersku ãinnosÈ,
spracovanie tepelno-technického po-
sudku, spracovanie návrhu na podanie
Ïiadosti o poskytnutie podpory, ako
aj spracovanie a vydanie certifikátu
o energetickej hospodárnosti.

Kedy moÏno dostaÈ úver
Úver moÏno dostaÈ ak preukáÏete
schopnosÈ jeho splácania a zabezpe-
ãenia, ak realizujete zatepºovanie te-
pelnoizolaãn˘m systémom na vonkaj-
‰iu tepelnú ochranu stien. Na systém
zateplenia musí byÈ vydané v˘robcom
systému vyhlásenie o zhode. Stavbu
musí realizovaÈ zhotoviteº, ktor˘ má na
systém potvrdenie vydané in‰pekãn˘m
orgánom. Na stavbu nesmie byÈ po-
skytnutá iná forma ‰tátnej podpory na
zateplenie. Vlastník nehnuteºnosti, kto-
r˘ nie je Ïiadateºom o úver musí súhla-
siÈ s realizáciou prác aj s formou za-
bezpeãenia poskytnutého úveru. Práv-
nická osoba ako Ïiadateº sa musí pre-
ukázaÈ v˘‰kou a tvorbou fondu pre-
vádzky, údrÏby a opráv zatepºovaného
bytového domu.

Postup pri podaní a rie‰ení Ïiadosti
Úver na projekty v zmysle tohto progra-
mu moÏno poskytnúÈ na základe pí-
somnej Ïiadosti. Formuláre Ïiadostí
o úver sú zverejnené na internetovej
stránke ministerstva www.build.gov.sk,
a ·tátneho fondu rozvoja b˘vania
www.sfrb.sk a sú k dispozícii na mest-
sk˘ch, resp. miestnych úradoch. Podpí-
saním Ïiadosti akceptujete podmienky
tohto programu a súãasne potvrdzujete
správnosÈ a úplnosÈ údajov.
ÎiadosÈ treba predloÏiÈ ·tátnemu fon-
du rozvoja b˘vania prostredníctvom
úradu, ktor˘ do 10 pracovn˘ch dní odo
dÀa predloÏenia overí jej náleÏitosti.
Vyhovujúce Ïiadosti za‰le ·tátnemu
fondu rozvoja b˘vania a nevyhovujúce
vráti Ïiadateºovi. ·tátny fond rozvoja b˘-
vania posúdi splnenie podmienok a do
60 dní odo dÀa doruãenia rozhodne
o poskytnutí úveru podºa poradia doru-
ãen˘ch Ïiadostí, aÏ do vyãerpania su-
my vyãlenenej na realizáciu programu.
Úver Ïiadateºovi poskytuje na základe
zmluvy o poskytnutí úveru. Red.

LEGISLATÍVA

·tátny fond
rozvoja b˘vania

VVaa‰‰aa  ssppoollooããnnoossÈÈ  ppooddppoorruujjee  zzaatteepplleenniiee  aa ‰‰eettrreenniiee..  
AAkk  vv‰‰aakk  uu‰‰eettrríímmee  aa cchhcceemmee  zznnííÏÏiiÈÈ  ddooddáávvkkuu  tteeppllaa  jjee  ttoo  pprroobblléémm??  PPrreeããoo??

V súãasnom období sa, podobne ako v minu-
losti, teplo na kaÏd˘ kalendárny rok objednáva
a je rozhodujúce pre správne objednanie plynu
na ìal‰í kalendárny rok. Za variabilnú zloÏku ce-
ny tepla (VZC) sa fakturuje teplo skutoãne
odobraté, ão znamená, Ïe úspora tepla sa pre-
javí na platbách za VZC.
Zásadn˘ rozdiel je v tom, Ïe regulaãn˘ príkon,
ktor˘ sa fakturuje za fixnú zloÏku maximálnej
ceny tepla (FZC) je dohodnut˘ na obdobie troch
rokov a poãas trojroãného obdobia nie je moÏ-

né vykonaÈ zmeny v regulaãnom príkone odber-
ného zariadenia. Platí to rovnako pre dodávate-
ºa tepla v tom, Ïe v kaÏdom roku v rámci regu-
laãného obdobia má povinnosÈ pri v˘poãte FZC
pouÏiÈ celkov˘ regulaãn˘ príkon dohodnut˘ v sú-
ãasnosti na obdobie rokov 2009-2011, teda
nie na kalendárny rok, ako to bolo doteraz.
Prvú zmenu regulaãného príkonu bude moÏné
vykonaÈ aÏ v roku 2011 pre obdobie 2012 –
2014.

Budovu moÏno zatepliÈ zvonka aj zvnútra.
Kedy je ktor˘ spôsob vhodnej‰í?
V na‰ich klimatick˘ch podmienkach je jedno-
znaãne vhodné iba zatepºovanie zvonka. Zatep-
lením zvonka sa prekryjú v‰etky tepelné mosty
a zníÏi sa teplotné namáhanie nosn˘ch kon‰truk-
cií. Nosná kon‰trukcia sa dostáva celoroãne do
pôsobenia kladn˘ch teplôt. Pri zateplení zvnútra
sú in˘m reÏimom namáhané stavebné kon‰truk-
cie v oblasti stykov obvodového plá‰Èa a vnútor-
n˘ch kon‰trukcií (stropy, steny), a in˘m ostatná
ãasÈ obvodového plá‰Èa. Na vonkaj‰om povrchu
to môÏe spôsobiÈ vznik ìal‰ích trhlín. Obyãajne
dochádza ku kondenzácii vodnej pary na rozhra-
ní zateplenia a pôvodného vnútorného povrchu.
Obyãajne v okrajov˘ch ãastiach (v kútoch), naj-
mä posledného podlaÏia, vznikajú plesne.

Aké sú najãastej‰ie chyby pri zatepºovaní?
Je ich mnoho, ale vypl˘vajú hlavne z nedostatoã-
nej prípravy (nekvalitne spracovanej projektovej
dokumentácie alebo jej úplnej absencie), nekva-
litnej práce zhotoviteºa a zo snahy zlacÀovaÈ rea-
lizáciu, ãi uÏ vplyvom kombinácie vrstiev vytvára-
ním z materiálov iného systému, alebo vynecha-
ním, napr. rôznych profilov a tmelov.

Ako sa im vyhnúÈ?
Asi jedin˘m spôsobom: re‰pektovaním odborní-
kov aj keì nie sú lacní. Vykonajú zodpovednú
prácu; t˘ka sa to projektantov, zhotoviteºov, ale
aj technického dozoru.

Súãasné novostavby bytov˘ch domov 
sa stavajú uÏ so zateplením, alebo 
to nie je pravidlom?
Na trhu je dostatok stavebn˘ch v˘robkov, ktoré
umoÏÀujú dosiahnutie poÏadovan˘ch parametrov
aj bez dodatoãného zateplenia. Technológia do-
datoãného zateplenia (ako to vypl˘va aj z termi-
nológie), je urãená najmä na zabezpeãenie poÏa-
dovan˘ch parametrov tepelnej ochrany existujú-
ceho, v minulosti postaveného fondu. Pri realizá-

cii nosnej ãasti obvodového plá‰Èa novej budovy
ako monolitickej Ïelezobetónovej kon‰trukcie je
dodatoãné zateplenie nevyhnutnosÈou. Tu je v‰ak
vhodné uplatniÈ, v závislosti na úãele stavby, od-
vetrané zatepºovacie systémy.

Bolo dodatoãné zatepºovanie panelákov
potrebné aj v in˘ch ‰tátoch alebo je to
‰pecifikum Slovenska?
S dodatoãn˘m zatepºovaním sa v tzv. západnej
Európe zaãalo uÏ v 60-tych rokoch. Zatepºovanie
teda v súãasnosti v t˘chto krajinách uÏ nie je ta-
kou veºkou témou. Tieto práce majú na väã‰ej
ãasti fondu budov za sebou.

Aké systémové poruchy 
sú problémom slovensk˘ch panelákov?
Bytové domy v Slovenskej republike sú postave-
né v 23 krajsk˘ch materiálov˘ch variantoch.
Systémové poruchy t˘chto panelov˘ch domov vy-
jadrujú poruchy, ktoré nemohol ovplyvniÈ uÏívateº
svojím konaním, ale na druhej strane ak by sa
tieto poruchy neodstránili vãas, mohli by viesÈ aÏ
k haváriám. Ich odstránenie jednoznaãne pred-
chádza postupu obnovy bytového domu. Po-
stupne bolo vytypovan˘ch 12 systémov˘ch po-
rúch, ktoré súvisia s konkrétnymi stavebn˘mi
sústavami a sú obsiahnuté v prílohe V˘nosu
MVRR SR V-1/2004 spolu s návrhom rie‰enia
ich odstránenia.

Kde sa správca môÏe informovaÈ,
ak chce daÈ skontrolovaÈ stav domu?
Podºa podmienok stanoven˘ch vo V˘nose MVRR
SR V-1/2004 odborn˘ posudok, ktor˘m sa potvr-
dzuje alebo nepotvrdzuje v˘skyt systémovej poru-
chy, spracováva autorizovan˘ inÏinier, zapísan˘
v zozname Slovenskej komory stavebn˘ch inÏi-
nierov alebo organizácia, ktorá takéto osoby za-
mestnáva.

Zdroj: ZdruÏenie pre zatepºovanie budov
www.zpzb.sk

Oddelenie sluÏieb zákazníkom



HluãnosÈ vo vykurovacej sústave môÏe byÈ
spôsobená spravidla dvomi príãinami:
• príli‰ vysok˘m diferenãn˘m tlakom;
• obsahom plynov vo vykurovacej sústave.
Príli‰ vysok˘ diferenãn˘ tlak moÏno zistiÈ
meraním a podºa potreby je moÏné nastaviÈ
ho na regulátoroch diferenãného tlaku –
problémy diferenãného tlaku sú spravidla
rie‰iteºné na zariadeniach v dome, kde sa
hluk vyskytol.
Oveºa tvrd‰ím orie‰kom je obsah plynov vo
vykurovacej vode. Kedysi, keì na radiátoroch
neboli termostatické ventily,
ale trvalo otvorené ventily,
vykurovacie sústavy sa na-
pú‰Èali jednoducho; vzduch
bol napú‰Èanou vodou vytla-
ãen˘ do najvy‰‰ích radiáto-
rov, ktoré sa jednorázovo
odvzdu‰nili, a na dlhú dobu
boli problémy vyrie‰ené. Vo-
da v sústavách vydrÏala bez
vypú‰Èania niekoºko rokov,
bola dôkladne odplynená.
Problémy hluku spôsobené-
ho preplynenou vodou sa ne-
dajú vyrie‰iÈ len na úrovni do-
mov, kde sa hluk vyskytuje.

âo je zdrojom
„zaplyÀovania“ 
vykurovacej sústavy?
Zdrojom „zaplynenia“ vykuro-
vacej vody sú akékoºvek
montáÏne úkony vo vykuro-
vacej sústave súvisiace s vy-
pú‰Èaním a následn˘m na-
pú‰Èaním vykurovacej vody,
a to v ktoromkoºvek z domov
v okruhu tepelného zdroja.
MontáÏne práce nie sú koor-
dinované tak, aby sa vykona-
li naraz vo v‰etk˘ch domoch
celého tepelného okruhu.
Vykurovacia voda sa tak mu-
sí v dôsledku montáÏnych
prác v rôznych domoch, ako
aj z rôznych ìal‰ích príãin
dopæÀaÈ aj niekoºkokrát za
vykurovacie obdobie.

Ako minimalizovaÈ „zaplyÀovanie“
vykurovacej sústavy?
Napú‰Èanie sústavy s osaden˘mi termosta-
tick˘mi ventilmi je nároãné. Vodu treba na-
pú‰ÈaÈ pomaly, aby mal vzduch dostatok ãa-
su uniknúÈ cez ten‰ie „vnútornosti“ termo-
statick˘ch ventilov. Termostatické ventily na
radiátoroch treba maÈ otvorené. Z radiáto-
rov, ktoré majú v ãase napú‰Èania termo-
statické ventily zavreté, nemôÏe uniknúÈ
vzduch. V nich sa pod vysok˘m tlakom stla-
ãí voda a vzduch, rovnako ako pri v˘robe

sódovky. Táto „sódovková“ voda po otvore-
ní termostatick˘ch ventilov odteká do spia-
toãky a po ohriatí v kotolni sa z nej dostáva
do v‰etk˘ch domov, ktoré vykuruje. Bublin-
ky, ktoré sa predierajú cez termostatické
ventily spôsobujú hluk – ‰umenie. Niekedy
ich je toºko, Ïe sa v radiátore spájajú,
vytvoria veºkú vzduchovú bublinu – a z ra-
diátora poãuÈ Ïblnkanie vody dopadajúcej
na hladinu.

MôÏeme maÈ vykurovaciu sústavu
bez „zaplyÀovania“?
âistá vykurovacia voda „bez bubliniek“ môÏe
byÈ vo vykurovacích sústavách len vtedy, ak
si správcovia domov, dodávatelia tepla aj
v‰etci údrÏbári a opravári, ktorí vykonávajú
zásahy vo vykurovacích sústavách uvedo-
mia, preão a ako sa do vykurovacích sústav

dostávajú plyny, ktoré môÏu
spôsobiÈ problémy v ktoromkoº-
vek dome vykurovacej sústavy.
Problémom je aj v‰eobecná ne-
informovanosÈ o tomto problé-
me a anonymita. NemoÏno do-
kázaÈ, Ïe „preplynenie“ vody
vzniklo po zásahu v konkrét-
nom dome. Treba v‰ak spome-
núÈ aj nezáujem obyvateºov –
uÏívateºov bytov, ktorí pri sna-
hách o dôkladné odvzdu‰nenie
sústavy odmietajú spolupraco-
vaÈ. Ak sa to net˘ka priamo ich
bytu, domnievajú sa, Ïe je to
problém niekoho iného.

âo sú priemyselné
odplyÀovaãe
a aká je ich úloha?
Priemyselné odplyÀovaãe sú za-
riadenia, ktoré vysoko efektívne
zabezpeãujú odplyÀovanie vyku-
rovacej vody. K odplyneniu do-
chádza vo valci s podtlakom,
kde sa uvoºÀuje vzduch (sodík)
a vo forme bubliniek je vytláãa-
n˘ do atmosféry cez odvzdu‰-
Àovaciu armatúru. Priemyselné
odplyÀovaãe médií sú nain‰talo-
vané a pouÏívané v ãasti tech-
nologick˘ch zariadení, napríklad
v Mâ Dúbravka a Mâ PetrÏalka
a s ìal‰ou montáÏou priebeÏne
pokraãujeme aj v ìal‰ích tepel-
no - technick˘ch zariadeniach,
ktoré Dalkia prevádzkuje.

Red.
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RADÍME

âo spôsobuje hluk v radiátoroch

a ako mu zabrániÈ

Hydraulika 
Vyladen˘ systém s ãerpadlom
a regulaãn˘mi armatúrami
umoÏÀuje automatické
prispôsobenie rôznym
systémom a pomerom.

Riadenie
Garantuje vysok˘ uÏívateºsk˘
komfort. V‰etky ovládacie
prvky (servitecu, variomatu,
reflexomatu a gigamatu) sú
umiestnené v jednotnej
ovládacej skrinke.

Podtlaková 
rozstrekovacia rúrka 
Tu sa pod podtlakom pri
jemnom rozstrekovaní veºmi
efektívne „vytesÀujú“ z vody
rozpustené plyny 

Citlivá odvzdu‰Àovacia
armatúra 
umoÏní „vyd˘chnuÈ“ 
uvoºnené plyny, 
ale je tesná voãi podtlaku

so systémov˘m oddeºovaãom
a vodomerom, schválen˘ pre
priame pripojenie doplÀovania
na systém pitnej vody
kvs = 0,8 m3/h

Tlak potrebn˘ na prívode >_ 1,3 baru

Pitná
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Servitec Detailn˘ popis funkcie
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NA SLOVÍâKO

Prv˘krát som poãula o zatepºovaní
prostredníctvom Prvej stavebnej
sporiteºne, ktorá nás oslovila s po-
nukou na ‰etrenie. To bol prv˘
krok, kedy sme si v roku 2003 za-
loÏili stavebné sporenie na 7 „pre-
poÏiãan˘ch“ obyvateºov, aby sme
vyuÏili ‰tátnu prémiu. Momentálne
uÏ dostane aj spoloãenstvo vlastní-
kov bytov prémiu na kaÏdé 4 byty.
Prvá stavebná sporiteºÀa spolu
s b˘valou SV·T Bratislava zorgani-
zovala predná‰ku o zateplení
a o stave na‰ich obytn˘ch domov
na Slovensku. Tu som sa dozvede-
la, Ïe máme najhor‰iu ‰truktúru
obytného domu s veºmi tenk˘mi pa-
nelmi. Zaãala som sa o celú vec
viac zaujímaÈ. Absolvovala som rôz-
ne predná‰ky a jednoznaãne som
pri‰la k záveru, Ïe je potrebné nie-
ão urobiÈ. Na základe referencii
som oslovila odbornú firmu, ktorá
sa zaoberala zatepºovaním a záro-
veÀ pomáhala pri organizaãnom
a technickom zabezpeãovaní celej
akcie. Po konzultácii s nimi som
bola úplne presvedãená, Ïe zatep-
lenie, aj v‰etky ostatné opravy a re-
kon‰trukcie domu sú potrebné uro-

biÈ. Zaãiatkom roku 2006 sme sa
na ãlenskej schôdzi 2/3 väã‰inou
hlasov dohodli, Ïe ideme do toho.
Na základe mojich skúseností je
v‰ak potrebné dodrÏaÈ niekoºko zá-
sad, aby boli práce zrealizované v ter-
míne a za dohodnut˘ch podmienok.
Prvá zásada: Predseda spoloãen-
stva musí byÈ presvedãen˘, Ïe je to
jediné v˘chodisko a hlavne, musí
to chcieÈ robiÈ!!!
Spolupráca s odbornou firmou
postupovala. Dali sme si zhotoviÈ
projekt a podºa projektu sme v˘be-
rov˘m konaním hºadali zhotoviteºa.
Z 11 uchádzaãov sme si vybrali veº-
kú firmu. Je veºmi dôleÏité daÈ si
pozor na zmluvu, ktorú uzatvárate.
Druhá zásada: UzavrieÈ zmluvu na
presn˘ termín ukonãenia, ak nie je
táto podmienka dodrÏaná, ÏiadaÈ
zmluvné penále. To je záruka, Ïe
práce budú postupovaÈ v ãasovom
harmonograme.
Tretia zásada: DohodnúÈ a stano-
viÈ si pevnú cenu za zhotovenie
diela! (táto cena sa nesmie prek-
roãiÈ – len v prípade, ak sa robia
práce navy‰e).
Na‰e spoloãenstvo má úver z ko-

merãnej banky (âSOB) na 20 rokov.
V tom ãase mala najlep‰ie podmien-
ky -  sme v‰ak spokojní aj teraz. Úver
sme si nevzali zo ·tatneho fondu roz-
voja b˘vania, lebo sme nechceli ãa-
kaÈ ìal‰í rok na prísºub alebo schvá-
lenie úveru. Celková cena ná‰ho ce-
lého diela bola 288 787 euro, vtedy
8 700 000,- Sk.
Rozhodli sme sa zrealizovaÈ kom-
pletne v‰etky opravy: obnoviÈ stre-
chu (ÏivotnosÈ 30 rokov), zmen‰iÈ
a vymeniÈ okná na chodbe, vymeniÈ
vchodové dvere, vymeniÈ okná za
plastové u 1/3 obyvateºov, zatepliÈ
pivnice, vymeniÈ a zmen‰iÈ okná
v pivniciach, zrealizovaÈ vonkaj‰ie
zateplenie, zateplenie vstupnej
chodby a urobiÈ celkovú obnovu
balkónov. V˘plne sme mali z az-
bestu. Kompletne sme odstránili
v˘plne a zastre‰ili balkóny. Obyva-
telia domu, ktorí majú vymenené aj
okná platia väã‰iu ãiastku do fondu
opráv.
Za poskytnut˘ úver ruãíme banke
fondom opráv. Nevybavovali sme si
Ïiadne záloÏné práva. Momentálne
je v‰ak financovanie trochu iné.
Na‰e spoloãenstvo zaãínalo s na-
‰etren˘mi peniazmi cca 16 600
euro (500 000,- Sk). T˘mito pro-
striedkami sme pokryli financova-
nie projektu, rôznych povolení, po-
platkov aj financovanie sprostred-
kovateºskej firmy. Nemusela som
nikam cestovaÈ, sprostredkovateº-
ská firma v‰etko vybavila, ja som
len schvaºovala a podpisovala.

Cel˘ projekt sme zaãali zaãiatkom
júna 2006 a 24. novembra 2008
sme definitívne ukonãili v‰etky
práce. Úver sme zaãali splácaÈ aÏ
od 1. 1. 2007.
MôÏem zodpovedne povedaÈ, Ïe
sme u‰etrili takmer 50 % tepla.
Sme veºmi spokojní a ná‰ dom aj
pekne vyzerá. Vo Vrábºoch zaãali
tieto práce robiÈ ìal‰ie 2 obytné
domy a dnes sa uÏ pridávajú ìal‰í.
âasto bolo treba pevné nervy a ve-
dieÈ zná‰aÈ obrovskú zodpoved-
nosÈ. Stojí to v‰ak zato. Rovnako,
ako pri kaÏdej stavbe, do ktorej
vstupuje viac ºudí sa vyskytnú aj
hádky a nezrovnalosti, treba v‰ak
byÈ siln˘ a ísÈ za svojím cieºom.
Rada by som v‰etk˘m odporuãila,
Ïe najlep‰ie a najv˘hodnej‰ie je
urobiÈ v‰etko naraz a nie postup-
ne. Efekt sa tak dostaví ihneì.
Som presvedãená, Ïe neplatíme
o niã viac ako ostatní vo Vrábºoch
- ão u‰etríme na teple, z toho
splácame úver.
âasto sa stáva, Ïe mnohé spolo-
ãenstvá zaãali robiÈ bez projektu.
Podºa môjho názoru a skúseností,
aj keì je projekt relatívne drah˘, je
prvorad˘. DôleÏité je, vybraÈ si skú-
senú a profesionálnu firmu, a nie
dobrovoºníkov. Aj napriek tomu, Ïe
spolupracujete s veºkou firmou je
nutné stále kontrolovaÈ a sledovaÈ
stavbu, pracovníkov aj faktúry. Toto
si samozrejme vyÏaduje maÈ ãas
a venovaÈ sa tomu.

·tefánia Tarrová

O zatepºovaní od predsedníãky
spoloãenstva vlastníkov bytov (SVB)

SVORNOSË vo Vrábºoch, ·tefánie Tarrovej

Musíme byÈ presvedãení, Ïe do toho ideme...
Predsedníãkou som uÏ od r. 1997. VÏdy som sledovala,
koºko platíme za sluÏby spojené s b˘vaním. Ná‰ obytn˘
dom bol dan˘ do uÏívania v roku 1981. Je to 3-vchodov˘
dom s 36-timi bytmi, v‰etky sú 3-izbové. Postupom ãasu
nám zatekala strecha, opadávala omietka, kazila sa
kanalizácia, na chodbe sme mali veºké trojité okná, 
ktoré sa stále kazili a fúkalo cez ne.

PRINÁ·AME VÁM

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia sluÏieb v oblasti údrÏby tepelno-
technick˘ch zariadení zaãala spoloãnosÈ Dalkia implementovaÈ na
svojich prevádzkach nov˘ informaãn˘ systém MONA, ktor˘ poskytuje:

Cieºom zavedenia nástroja
MONA je zniÏovanie nákla-
dov, zv˘‰enie efektivity vyu-
Ïitia pracovn˘ch kapacít
spoloãnosti, získanie kom-
plexného prehºadu o údrÏbe
tepeln˘ch zariadení pre-
vádzkovan˘ch spoloãnosÈou
Dalkia a jej optimalizácia.
Informaãn˘ systém sa bu-
de postupne implemento-
vaÈ vo v‰etk˘ch spoloãnos-

tiach Dalkie. Integrácia pro-
cesov údrÏby do informaã-
ného systému umoÏní rea-
lizovaÈ strategické rozhod-
nutia a operatívne odstra-
ÀovaÈ slabé miesta v údrÏ-
be, ão sa pozitívne odrazí
na kvalite a bezporuchovos-
ti poskytovan˘ch sluÏieb.

Dohnalíková Natália
ManaÏér GMAO

Dalkie a.s.

• prehºadnú stromovú ‰truktúru
tepelno-technick˘ch zariadení;

• plánovanie údrÏby:
preventívnej, korektívnej,
vrátane odborn˘ch prehliadok
a skú‰ok pre vyhradené
technické zariadenia;

• vytváranie pracovn˘ch v˘kazov;

• prehºady o vykonanej údrÏbe 
na zariadeniach;

• sledovanie efektívneho
vyuÏívania pracovn˘ch kapacít;

• evidenciu porúch na
zariadeniach;

• anal˘zu príãin porúch;
• iné rôzne funkcie a anal˘zy 

pre efektívne riadenie údrÏby.

Riadenie údrÏby tepeln˘ch zariadení
s podporou informaãného systému



V súãasnosti aj u nás
zaãína byÈ stále
aktuálnej‰ia otázka
vyuÏitia solárnej
energie. V prípade
bytov˘ch domov je
ekonomicky
najv˘hodnej‰ie pouÏiÈ
získanú tepelnú energiu na prípravu
teplej úÏitkovej vody. Nakoºko dodávka
slneãnej energie je nerovnomerná
a závisí od viacer˘ch faktorov
(rozdielna intenzita slneãného Ïiarenia
poãas roka, závislosÈ od poãasia...)
je potrebné rie‰iÈ dodatoãnú dodávku
tepelnej energie, ktorá vykr˘va túto
nerovnomernosÈ pri súãasnej moÏnosti
akumulácie prebytoãnej tepelnej
energie získanej zo solárnych panelov.

Pri návrhu solárneho systému sa ìalej zo-
hºadÀuje priemerná intenzita slneãného Ïia-
renia pre vybranú lokalitu, miesto uloÏenia
solárnych panelov (potrebná plocha, clone-
nie okolit˘ch objektov, vzdialenosÈ panelov
od zvy‰ku technológie), zneãistenie vzdu-
chu, nadmorská v˘‰ka, a pod. KaÏdá reali-
zácia si vyÏaduje vypracovanie precíznej
energetickej bilancie, ktorá zohºadní ener-
getické potreby objektu, a na druhej strane
zisk tepelnej energie z kolektorov. Najvhod-

nej‰ie je zabezpeãiÈ vyrovnanú 
tepelnú bilanciu v období letn˘ch
mesiacov, keì je intenzita slneã-
ného Ïiarenia najvy‰‰ia. Platí v‰eobecn˘ ná-
zor, Ïe je jednoduch‰ie zabezpeãiÈ ch˘bajú-
cu energiu in˘m zdrojom ako rie‰iÈ prebytky
tepla zo slneãn˘ch kolektorov.
V solárnom systéme s núten˘m obehom,
teplonosná kvapalina prúdi cez solárne pa-
nely, kde prebieha premena slneãnej ener-
gie na tepelnú. Táto zohriata kvapalina z ko-
lektorov ìalej prechádza cez v˘menník, kde
absorbované teplo odovzdáva úÏitkovej
vode a vracia sa cez ãerpadlo a absorpãn˘
odplyÀovaã späÈ do kolektorov, ãím vytvára
uzatvoren˘ tepeln˘ okruh.
Riadiaci systém monitoruje jednotlivé tech-
nologické parametre a zabezpeãuje optimál-
ne vyuÏitie slneãnej energie, jej akumuláciu
a následnú distribúciu.

Základn˘m predpokladom moÏnosti in‰talá-
cie a vyuÏitia solárnej energie v bytov˘ch
objektoch je existencia v˘menníkovej stani-
ce na vstupe do objektu.
V ãase v˘stavby PetrÏalky boli vonkaj‰ie roz-
vody tepla a teplej vody budované aj priebeÏ-
ne cez jednotlivé objekty, s neujasnen˘mi vlast-
níckymi vzÈahmi, ão neumoÏÀovalo in‰taláciu
objektov˘ch v˘menníkov˘ch staníc.
Dalkia, a.s. vynaloÏila nemalé finanãné pro-
striedky a na odstránenie tohto stavu sa bu-
dujú postupne samostatné prípojky pre kaÏd˘

objekt s reálnou moÏnosÈou ukon-
ãenia e‰te v tomto roku.
V˘znamn˘m kritériom je veºkosÈ
vyuÏiteºnej plochy a potrebnej plo-
chy pri viacposchodov˘ch domoch.
Pri 12 poschodov˘ch domoch sú
uÏ straty v rozvodoch solárneho
systému v˘znamné.
Ako príklad úspe‰nej realizácie
v skupine Dalkia môÏeme uviesÈ
niekoºko projektov realizovan˘ch

v rôznych krajinách.
V roku 2007 Dalkia spustila pilotn˘ projekt
vyuÏívania termick˘ch a fotovoltiack˘ch ãlán-
kov v meste Narbonne vo Francúzsku, kde
Dalkia prevádzkuje tepelné hospodárstvo,
pre oblasÈ ZAC Saint Jean – Saint Pierre.
V tomto projekte je uloÏen˘ch 298 solárnych
panelov s celkovou absorpãnou plochou
662 m2. Panely sú rozmiestené na desiatich
strechách. DesaÈ v˘menníkov˘ch staníc umoÏ-
Àuje prenos získanej slneãnej energie pro-
stredníctvom predhriatej vody pre existujúcu
v˘robu a rozvod teplej úÏitkovej vody. Roãná
produkcia zo solárnych panelov predstavuje
430MWh, ão pokr˘va 48 % celkovej potreby
teplej úÏitkovej vody pre 707 bytov.
V Sofii Dalkia Bulgaria dodáva teplo a úÏit-
kovú vodu do 307 objektov. Na dvoch ma-
tersk˘ch ‰kôlkach realizovala montáÏ solár-
nych kolektorov. Spolu ide o 12 slneãn˘ch
trubicov˘ch kolektorov nain‰talovan˘ch na
strechách dvoch matersk˘ch ‰kôlok. Jeden
kolektor sa skladá z 20 trubíc a jeho celko-
vá absorpãná plocha je 2,25 m2.
V budúcom ãísle ãasopisu Terminfo vám pri-
nesieme informácie o pilotnom projekte vy-
uÏívania solárnej energie v Mâ PetrÏalka.

Anna KmeÈová
vedúca odboru obnoviteºn˘ch 

zdrojov energie Dalkie a.s.

Du‰an Chudík
expert pre technick˘ rozvoj Dalkie a.s

TÉMA

Stále aktuálnej‰ia otázka
vyuÏitia solárnej energie

O vyuÏívaní solárnej energie


