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Milí partneri, milí ãitatelia,
v poslednom období sa o Dalkii v súvislosti s technick˘mi problémami veºa nehovorí. Pre nás je to
dobré znamenie, pretoÏe to svedãí o bezproblémovom chode tepeln˘ch zariadení a kvalite nami
poskytovan˘ch sluÏieb.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, nás túto
zimu obi‰lo preru‰enie dodávok zemného plynu,
z ãoho sa veºmi te‰íme. Mohli sme sa tak plne
sústrediÈ na na‰u prácu, ktorej zmysel spoãíva
hlavne v optimalizácii spotreby energie. Táto
oblasÈ je v súãasnom období dôleÏitá o to viac, Ïe
aktuálna situácia je e‰te stále charakterizovaná
oveºa pomal‰ím v˘vojom ekonomiky v porovnaní
s obdobím pred dvoma rokmi.
Na jar by mala Dalkia, v spolupráci s mestom
Vráble, spustiÈ kontrolnú prevádzku kotolne na
biomasu. Tento projekt prinesie stabilnej‰iu cenu
tepla a navy‰e podporuje rozvoj nov˘ch aktivít na
lokálnej úrovni.
K uÏ existujúcim referenciám vyuÏívania biomasy
v regióne v˘chodného Slovenska, pridávame ìal‰iu, a to v Dalkii Industry Îiar nad Hronom.
V˘voj vyuÏívania obnoviteºn˘ch zdrojov energie
napreduje veºmi r˘chlo a má ãím ìalej t˘m väã‰í
v˘znam. Pevne verím, Ïe sa nám do roku 2020
podarí splniÈ predsavzatie vyuÏívaÈ v rámci svojich
aktivít viac ako 20 % obnoviteºn˘ch zdrojov energií.
Do znaãnej miery nám to prinesie nezávislosÈ,
spoºahlivosÈ, úspory a zároveÀ potvrdíme svoj
re‰pekt k prírode.
Rozhodnutie a motivácia neustále napredovaÈ
závisí len od nás. Chceli by sme priná‰aÈ nové nápady a rie‰enia, ktoré vedú k ão najlep‰iemu spravovaniu zveren˘ch zariadení a va‰ej spokojnosti.
Srdeãná vìaka za va‰u dôveru.
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ÚRSO odporúãa do cenov˘ch
kalkulácií priemernú cenu plynu
V˘nos regulaãného úradu
a cena tepla

Ako je to s podávaním
cenov˘ch návrhov

Cena tepla vo v‰eobecnosti, teda aj
pre rok 2010, je cena vecne regulovaná Úradom pre reguláciu sieÈov˘ch
odvetví (ÚRSO). V˘nosmi, ktoré regulaãn˘ úrad vydáva, ustanovuje základné pojmy, súvisiace zákony, rozsah, ‰truktúru a v˘‰ku oprávnen˘ch
nákladov. Stanovuje aj spôsob urãenia v˘‰ky primeraného zisku, postup
a podmienky uplatÀovania ceny tepla, podrobnosti o návrhu ceny
a spôsobe predkladania návrhu ceny
tepla, termín a spôsob zúãtovania
plánovan˘ch a skutoãn˘ch nákladov
zapoãítan˘ch do ceny tepla, ale aj
upravuje a dopæÀa konkrétne ustanovenia.

Návrhy na cenu tepla podáva kaÏd˘ regulovan˘ subjekt 60 dní pred poÏadovan˘m dÀom úãinnosti cenového rozhodnutia. Cenov˘m rozhodnutím regulaãn˘ úrad schvaºuje alebo urãuje pre
regulovan˘ subjekt ceny tepla na konkrétne obdobie v urãenej ‰truktúre:
1/ variabilná zloÏka maximálnej ceny
tepla pre domácnosti,
2/ variabilná zloÏka maximálnej ceny
tepla pre odberateºov a koneãn˘ch
spotrebiteºov, okrem domácností,
3/ fixná zloÏka maximálnej ceny tepla
s primeran˘m ziskom, ktorá je spoloãná pre v‰etk˘ch odberateºov.
(pokraãovanie na strane 3)
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Energetická koncepcia
a centrálne zásobovanie teplom
Ak hovoríme o dodávke tepla, vÏdy sa dostávame na komunálnu úroveÀ.Tento fakt je
pri podmienkach v˘roby, distribúcie, dodávky a spotreby tepla nezanedbateºn˘.
Samozrejme, Ïe dodávka tepla má na kaÏdom konkrétnom území svoje ‰pecifiká.
Zákonodarca preto nemôÏe upraviÈ fungovanie trhu s teplom pre v‰etk˘ch úãastníkov
v‰eobecne záväzn˘m spôsobom. Skúsme sa pozrieÈ bliÏ‰ie na podmienky energetickej
koncepcie v nadväznosti na centrálne zásobovanie teplom (CZT). Obe témy sú
v˘sostne komunálne a mimoriadne dôleÏité pre komfortné a bezpeãné zásobovanie
teplom na‰ich obyvateºov. O obyvateºov by v tejto dileme malo ísÈ vÏdy na prvom
mieste, ale je tomu tak aj v skutoãnosti?
·tát stanovil obciam zákonom 657/2004
„o tepelnej energetike“ povinnosÈ vypracovaÈ
koncepciu (resp. zabezpeãiÈ jej vypracovanie)
rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade
s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
SR a v súlade s usmernením MH SR.
Koncepcia sa po schválení obecn˘m zastupiteºstvom stáva odvetvovou koncepciou obce
a pouÏije sa pri spracovaní územnoplánovacej
dokumentácie obce.
Jedn˘m z mnoh˘ch problémov, o ktor˘ch budeme hovoriÈ, je aj to, Ïe veºa obcí doteraz
energetickú koncepciu neschválilo, a aj keì je
schválená, ãasto sa nedodrÏiava.

PREâO BY OBCE MALI PRIJAË
ENERGETICKÚ KONCEPCIU?
Opatrenia urãené zákonom 657/2004 „o tepelnej energetike“ majú viesÈ k efektívnej regionálnej energetickej politike v oblasti dodávky tepla. V praxi to znamená, Ïe v˘roba,
dodávka a spotreba tepla bude v regióne trvalo udrÏateºná z hºadiska bezpeãnosti, hospodárnosti a dopadov na Ïivotné prostredie.
Koncepcia zohºadÀuje aj ão najlep‰ie vyuÏitie
dostupn˘ch obnoviteºn˘ch zdrojov tak, aby dodávateº tepla mal zabezpeãené jasné a stabilné prostredie pre návratnosÈ svojich investícií. Koneãn˘ spotrebiteº je v takomto prostredí bezpeãne zásobovan˘, dodávky sú hospodárne, transparentné a ekologické.
Základnou podmienkou fungovania energetickej koncepcie sú jasné pravidlá hry zo strany
obce. Ak nie sú stanovené, systém nepracuje, ako by mal. Tak ako obec prostredníctvom
svojho záväzného územného plánu reguluje
v zmysle verejného záujmu podmienky vyuÏitia
konkrétneho územia, musí obec jasne stanoviÈ pravidlá fungovania pre v‰etk˘ch úãastní-

kov aj v oblasti tepelnej energetiky. Z hºadiska nastavenia korektn˘ch pravidiel hry na tepelnom trhu, musí obec pri obstaraní energetickej koncepcie zohºadniÈ najmä:
• anal˘zu súãasného stavu (anal˘za územia,
existujúcich sústav tepeln˘ch zariadení, zariadení na spotrebu tepla, dostupnosti palív
a energie, súãasn˘ch environmentálnych dopadov, vyuÏiteºnosti obnoviteºn˘ch zdrojov
energie (OZE), energetick˘ch úspor, v˘voja
spotreby tepla na území obce),
• návrh rozvoja sústav tepeln˘ch zariadení
a budúceho zásobovania teplom územia obce
(formulácia alternatív technického rie‰enia
rozvoja sústav tepeln˘ch zariadení, vyhodnotenie poÏiadaviek na realizáciu jednotliv˘ch
alternatív technického rie‰enia rozvoja sústav
tepeln˘ch zariadení, ekonomické vyhodnotenie technického rie‰enia rozvoja sústav tepeln˘ch zariadení,

• závery a odporuãenia pre rozvoj tepelnej
energetiky na území obce. Pravidlá fungovania trhu s teplom v rámci územia obce by mali braÈ do úvahy súãasn˘ a budúci stav v˘roby, dodávky a spotreby tepla na konkrétnom
území. PrihliadaÈ treba najmä na:
• charakter územia, jeho energetické potreby, technick˘ stav tepeln˘ch sústav, dopady
na Ïivotné prostredie,
• dostupnosÈ palív a vyuÏitia OZE a kompetentné
posúdenie budúcich energetick˘ch potrieb územia v zmysle jeho plánovaného rozvoja z hºadiska tepelnotechnick˘ch moÏností územia,
• dostupnosÈ obnoviteºn˘ch zdrojov energie,
hospodárnosÈ v˘roby, dodávky a spotreby
tepla,
• energetickú bezpeãnosÈ a energetické
úspor y,
• dopady na Ïivotné prostredie,
• komfort dodávky tepla a kvality b˘vania
tak, aby bola zachovaná ochrana hospodárskej súÈaÏe a verejn˘ záujem obyvateºov
posudzovaného územia.
Energetická koncepcia obce by ìalej mala
posúdiÈ v‰etky dostupné uskutoãniteºné modely v˘roby a dodávky tepla v rámci územia.
Následne by obec mala alternatívy prediskutovaÈ ãi prehodnotiÈ a vybraÈ optimálny model
zásobovania teplom na konkrétnom území,
napríklad systém centrálneho zásobovania
teplom s vyuÏitím lokálnej biomasy. Následne
musí obec prijaÈ záväzné regulatívy z hºadiska zabezpeãovania dodávok tepla (SCZT, vyuÏitie obnoviteºn˘ch zdrojov energie, atì.),
ktoré sa stanú súãasÈou záväznej územnoplánovacej dokumentácie. Regulatívmi sa budú na predmetnom území riadiÈ v‰etci úãastníci trhu s teplom, ako aj obecné in‰titúcie,
úrady a odborní pracovníci úradu.
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zároveÀ s in‰taláciou kotolne, vytvára sa dojem v˘hodnosti domovej kotolne pred CZT, ão
nie je pravda.
K revitalizaãn˘m opatreniam na zníÏenie spotreby tepla sa pristupuje rovnako aj pri systéme CZT, ako aj pri domov˘ch kotolniach. To
znamená, Ïe ‰etriÈ sa dá aj bez kupovania novej kotolne, ktorá iste nie je lacná, ãasto stojí desiatky tisíc eur. V médiách sa dokonca objavujú informácie podporené záujmov˘mi skupinami dodávajúcimi techniku pre domové kotolne, Ïe teplo z domovej kotolne je o 40 %
lacnej‰ie ako z CZT. Táto informácia nebola
nikdy potvrdená, dokonca je podºa odborníkov
Slovenskej energetickej a inovaãnej agentúry
(SEIA) ãistou nepravdou.

PREâO CHCEME
VLASTN¯ KOTOL
DÔSLEDKY NEDODRÎIAVANIA
ENERGETICK¯CH KONCEPCIÍ
Hlavn˘m problémom je trvalo neudrÏateºná
bezpeãná dodávka tepla v obci. Hrozí zv˘‰enie emisného a imisného zaÈaÏenia územia,
neúmerné zv˘‰enie nákladov na v˘robu tepla,
znehodnotenia majetku obcí, zv˘‰enie nákladov na dodávku tepla z dôvodu odpájania –
diskriminácia medzi koneãn˘mi spotrebiteºmi
(odpojenie sa od kúrenia v rámci domu, atì.).
ëalej nedostatoãné vyuÏitie potenciálu OZE
(biomasa, kogenerácia) v rámci regiónu a neefektívne vyuÏitie investícií spotrebiteºov, ão
v praxi znamená budovanie vlastn˘ch kotolní
namiesto technick˘ch a stavebn˘ch opatrení
na zníÏenie spotreby tepla.

BOJ O KOTOL
Aj takto nadnesene by sa dala nazvaÈ veãná
dilema majiteºov bytov ãi správcov domov.
Pálãivá otázka znie: „âo je lep‰ie? Vlastn˘ kotol, alebo centrálne zásobovanie teplom?“
Skúsme sa spoloãne so v‰etkou váÏnosÈou
pozrieÈ na fakty „pre a proti“ obom rie‰eniam.
Na Slovensku sa stále vedie diskusia o tom,
ãi centrálne zásobovanie teplom je v˘hodné,
alebo nev˘hodné, resp. sa porovnáva s individuálnymi zdrojmi pre jednotlivé obytné domy.
Rôzne lobistické skupiny sa opierajú najmä
o rozdiely v cenách za 1 kWh, pouÏívajú v‰ak
len niektoré informácie. Domové kotolne sa
ãasto neobjektívne spájajú s opatreniami na
revitalizáciu bytov˘ch domov. Popri in‰talácii
domovej kotolne sa zateplí dom, vymenia sa
okná za plastové a zabezpeãí sa to najdôleÏitej‰ie – hydraulické vyregulovanie tepeln˘ch
zariadenív dome. Hlavne tieto opatrenia v˘razne vpl˘vajú na zníÏenie spotreby tepla, a teda
aj na zníÏenie nákladov za teplo. Ak sa urobia

Majiteºov bytov a správcov domov vedie k rozhodnutiu stavaÈ vlastnú kotolÀu vidina úspor.
Majú pocit, Ïe takto získané teplo bude lacnej‰ie a pohodlnej‰ie. ëal‰ím argumentom je
heslo „ zakúrim si, kedy chcem“. Îiaº, oba
tieto argumenty sú sporné a jednostranné.
Cena tepla je téma na samostatnú odbornú
prílohu. Ako sa v‰ak zhodujú odborníci zo
SEIA, cena tepla z domovej kotolne a centrálneho zásobovania sa veºmi nelí‰i. SEIA uvádza, Ïe sa nemá ani preão lí‰iÈ. Oba subjekty
porovnania, ãi domáci odberateº alebo dodávateº z CZT, nakupujú subdodávky rovnako.
Dokonca dodávatelia v systéme CZT e‰te lacnej‰ie ako malí odberatelia. Náklady spojené
s prevádzkou dodávateºa v systéme CZT a jeho toºko diskutovan˘ zisk sa absolútne vyrovnajú nákladom na poplatky, úroky a sprostredkovanie úveru, ktor˘ musia majitelia bytov
ãerpaÈ, ak chcú vlastnú kotolÀu.
SUMARIZÁCIA ARGUMENTOV PRE A PROTI:
Argument
Vlastná kotolÀa CZT
Cena
zhodná
zhodná
Zakúrim si, kedy chcem plus
mínus
Opravy
mínus
plus
Ekológia
mínus
plus
Komfort
mínus
plus
SpoºahlivosÈ
mínus
plus
BezpeãnossÈ
mínus
plus
Energetické krízy
mínus
plus
Politické vplyvy
mínus
plus
V budúcom ãísle detailne rozoberieme jednotlivé argumenty.
Ing. Marek Harga‰
pre Komunálnu energetiku 2/2009
Autor je ãlenom predstavenstva Slovenského zväzu
v˘robcov tepla a konateºom správcovskej spoloãnosti

ÚRSO odporúãa do
cenov˘ch kalkulácií
priemernú cenu plynu
(pokraãovanie zo strany 1)

Regulaãn˘ úrad odporúãa
do cenov˘ch kalkulácií
aj cenu plynu
Vo variabilnej zloÏke ceny tepla náklady
na plyn tvoria aÏ 95 % celkov˘ch variabiln˘ch nákladov. Pri kalkulovaní ceny
tepla ÚRSO odporúãa priemerné ceny
plynu, ktoré regulovan˘ subjekt v kalkuláciách aj uplatÀuje. Stále platí, Ïe
oprávnen˘mi nákladmi sú náklady nevyhnutne vynaloÏené na vykonávanie
regulovanej ãinnosti a preukázané
úãtovn˘mi dokladmi a náklady, ktor˘ch
maximálna v˘‰ka v ãasti variabiln˘ch
nákladov a regulovanej zloÏky fixn˘ch
nákladov na regulaãn˘ rok regulaãného
obdobia je vecne urãená.

PriebeÏne dochádza
aj k zásadn˘m
legislatívnym zmenám
Ak ide o nové legislatívne zmeny, doplnen˘m paragrafom v˘nosu ÚRSO sa napríklad mení aj povinnosÈ v uplatÀovaní
ceny tepla, teda v jej pouÏívaní pri predaji tepla. Ak regulovan˘ subjekt, teda
dodávateº tepla, nemá k 1. januáru
2010 úradom schválenú alebo urãenú
cenu za v˘robu, distribúciu a dodávku
tepla, tak do dÀa doruãenia cenového
rozhodnutia, je dodávateº povinn˘ predávaÈ za poslednú schválenú alebo urãenú cenu tepla na rok 2009. V koneãnom dôsledku regulovan˘ subjekt, bez
ohºadu na trojroãné regulaãné obdobie,
má povinnosÈ do 31. marca nasledujúceho roka predloÏiÈ úradu skutoãné
oprávnené náklady za uplynul˘ kalendárny rok.
Eva Homolová
Dalkia a.s.

PRINÁ·AME VÁM
Nové prostriedky na
zatepºovanie do ·FRB

Vláda chce
opäÈ zatepºovaÈ

V˘hodn˘ úver na projekty energetickej
efektívnosti z programu Slovseff
Zatepºovanie bytov a domov
opäÈ oÏije. Európska banka
pre obnovu a rozvoj dá
na projekty zamerané na
úsporu energií aÏ 90
miliónov eur. Na Slovensku
zaãala druhú vlna programu
Slovseff, ktor˘ je zameran˘
na projekty efektívnej‰ieho
vyuÏívania energií.
Vìaka tomuto projektu môÏe
do dvoch rokov b˘vaÈ v energeticky úspornej‰ích bytoch vy‰e 70-tisíc ºudí. V rámci programu môÏu firmy aj bytové
spoloãenstvá ÏiadaÈ o pôÏiãku
v ‰tyroch slovensk˘ch bankách, ktor˘m poskytne rozvojová banka úver 90 miliónov
eur. Väã‰ina z t˘chto peÀazí
má ísÈ na zatepºovanie bytov

P¯TATE

a budovanie obnoviteºn˘ch
zdrojov energií. Spotrebu energií budú môcÈ zníÏiÈ vo svojich
domovoch aj tí, ktorí nestihli
vyuÏiÈ vládny program zatepºovania, ani prostriedky zo ‰tátneho rozpoãtu na obnovu bytov a domov vo v˘‰ke 27 miliónov eur. Hodnota Ïiadostí na
·tátnom fonde rozvoja b˘vania
k marcu takmer dvojnásobne
prevy‰ovala sumu vyãlenenú
na tento rok. Pridelené peniaze do ·FRB na kaÏd˘ rok sú na
poãet Ïiadateºov nedostatoãné, ale úver na obnovu b˘vania je lacnej‰í. VÚB, Slovenská
sporiteºÀa, Tatra banka a Dexia, ktoré sú zapojené do
projektu Slovseff, budú ‰tandardné komerãné pôÏiãky poskytovaÈ s úrokom pribliÏne od
dvoch do ‰iestich percent, priãom v˘‰ku úrokov ovplyvÀuje
bonita klienta. Maximálna v˘‰-

SA, ODPOVEDÁME

Úrad pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví svojím
rozhodnutím urãí maximálnu cenu pre dodávateºa na základe predpokladan˘ch nákladov na
v˘robu, distribúciu a dodávku tepla pre domácnosti. Maximálna cena je vecne urãená na
regulaãn˘ rok regulaãného obdobia.
V kalkulácii sú zahrnuté len oprávnené nákla-

ka úveru je 2,5 milióna eur
a nemôÏe byÈ niÏ‰ia ako 20-tisíc eur. Pri zatepºovaní môÏu
ºudia splácaÈ úver aj 20 rokov.
V˘hodou programu rozvojovej
banky je, Ïe klienti dostanú po
ukonãení projektu nenávratn˘
grant v rozpätí 7,5 aÏ 15 percent z hodnoty úveru. Podmienkou v‰ak je, Ïe projekt
musí zabezpeãiÈ viac ako
15-percentnú úsporu energie.
Prioritou programu je zvy‰ovanie energetickej efektívnosti.
Poãas prvého kola programu
sa podarilo zatepliÈ 250 bytov˘ch domov. Tentoraz rezort
hospodárstva odhaduje, Ïe
obnovou prejde 400 bytov˘ch
domov, ão je asi 16-tisíc domácností. Predpokladá sa, Ïe
program bude trvaÈ dva roky,
ak sa v‰ak vyãerpajú peniaze
môÏe skonãiÈ aj skôr.
Red

Vláda zvaÏuje schválenie ìal‰ích peÀazí
na program podpory zatepºovania bytov˘ch a rodinn˘ch domov na tento rok.
Povedal to premiér Róbert Fico po kontrolnom dni na ministerstve v˘stavby
a regionálneho rozvoja. Minul˘ rok ‰tát
podporil program 71 miliónmi eur. Minulo by sa v‰ak viac. Poãet Ïiadostí o bezúroãn˘ dlhodob˘ úver so splatnosÈou
15 rokov prev˘‰il moÏnosti ‰tátneho fondu rozvoja b˘vania (·FRB), ktor˘ peniaze
rozdeºuje. Premiér Fico vyhlásil, Ïe vláda
bude uvaÏovaÈ ako tento, mimoriadne
úspe‰n˘ program zatepºovania, doplniÈ
ìal‰ími finanãn˘mi prostriedkami e‰te
v roku 2010. Keby bolo päÈkrát viac peÀazí, ako vláda poskytla, urãite by sa minuli, zdôraznil premiér. ·tát uspokojil
392 Ïiadostí o bezúroãnú pôÏiãku z programu zatepºovania. Zhruba 65 miliónov
eur zo schváleného balíka sa podºa neho pouÏije v prvom polroku 2010.
Red

MôÏem si s dodávateºom tepla dohodnúÈ niÏ‰iu cenu tepla, keì Úrad pre reguláciu
sieÈov˘ch odvetví rozhodol a stanovil pre dodávateºa maximálnu cenu tepla pre domácnosti?

dy, ktor˘mi sú náklady nevyhnutne vynaloÏené
na vykonávanie regulovanej ãinnosti a preukázan˘mi úãtovn˘mi dokladmi. Po ukonãení regulaãného roku a zistení skutoãn˘ch nákladov na
v˘robu, distribúciu a dodávku tepla, dodávateº
vyúãtuje náklady len do v˘‰ky maximálnej ceny
v prípade, Ïe skutoãné náklady prekroãili sta-

novenú maximálnu cenu. V prípade, Ïe skutoãné náklady nedosiahli maximálnu v˘‰ku urãenú regulaãn˘m úradom, dodávateº vyúãtuje
dodávku tepla v cene dosiahnutej skutoãn˘mi
nákladmi, teda niÏ‰ej ako je stanovená maximálna cena. Z uveden˘ch dôvodov si nie je
moÏné cenu individuálne dohodnúÈ.
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Dalkia zniÏuje ceny tepla
v prospech koneãn˘ch spotrebiteºov

Regulaãn˘ úrad pre rok 2010
avizoval zníÏenie cien tepla takmer do 4%
Pokiaº ide o ceny tepla urãené pre regulovan˘ subjekt Dalkia na tento rok a ich porovnanie
s priemernou cenou za rok 2009, môÏeme potvrdiÈ, Ïe ceny tepla pre rok 2010 v priemere sú
e‰te niÏ‰ie ako avizoval regulaãn˘ úrad. Znamená to, Ïe niektoré na‰e ceny tepla klesli o viac ako
4 % a teda zaznamenávame priaznivej‰í v˘voj v prospech koneãn˘ch spotrebiteºov.
odberateºov bez rozdielu, ãi ide
o domácnosti alebo ostatn˘ch
odberateºov. Ide o zloÏku ceny
obsahujúcu ostatné oprávnené
náklady nevyhnutne vynaloÏené
na vykonávanie regulovanej ãinnosti súvisiacej s v˘robou a dodávkou tepla. Schválená fixná
zloÏka maximálnej ceny tepla
zostala pribliÏne na minuloroãnej úrovni. Ak fixná cena v porovnaní s minul˘m rokom zaznamenala mierny nárast, tak
väã‰inou vplyvom nov˘ch budúcich investícií.

Preão sa urãujú
dve rozdielne ceny
vo variabilnej zloÏke
maximálnej
ceny tepla?
Dôvodom rozdielu v urãen˘ch
variabiln˘ch zloÏkách maximálnych cien tepla je stále platná
cenová regulácia, teda regulovaná cena plynu iba pre domácnosti s priamym vplyvom na cenu tepla a neregulovaná pre
ostatn˘ch odberateºov.
Rozdiel je teda vo variabilnej cene tepla urãenej pre domácnosti a pre ostatn˘ch odberateºov
a koneãn˘ch spotrebiteºov,
okrem domácností.

Fixná zloÏka ceny
tepla zostáva na
porovnateºnej úrovni
Fixná zloÏka maximálnej ceny
tepla je spoloãná pre v‰etk˘ch

Je rozdiel v cene
tepla na vykurovanie
a za spotrebu tepla
na prípravu TÚV?
Cena tepla je rovnaká bez ohºadu na to, ãi sa teplo spotrebovalo na vykurovanie alebo na
prípravu teplej úÏitkovej vody.

MôÏe dôjsÈ
v priebehu roka 2010
k zmene
ceny tepla?
Nákupná cena plynu pre SPP je
závislá od v˘voja cien ropn˘ch
produktov na svetov˘ch trhoch
a môÏe sa v˘razne meniÈ aj v priebehu roka 2010. Následkom tak˘chto cenov˘ch pohybov môÏe
byÈ aj prehodnotenie ceny plynu
a ceny tepla zo strany ÚRSO.

Dodávateº uplatÀuje
urãené ceny tepla uÏ
od januára 2010
Dnes uÏ urãené ceny tepla regulaãn˘m úradom, sa premietnu
v priebehu roka 2010 aj v platbách za teplo, teda vo fakturácii
a na v˘poãet zálohov˘ch platieb
pre zmluvn˘ch odberateºov.
Je samozrejmé, Ïe niÏ‰ia cena

tepla znamená pri porovnateºnej
spotrebe s minul˘m rokom aj
niÏ‰ie platby.
O koºko sa zníÏia platby za teplo
voãi koneãn˘m spotrebiteºom, to
závisí od nastavenia záloh správcami s ohºadom na presnosÈ a reálnosÈ záloh urãen˘ch aj v predchádzajúcom období. Koneãní
spotrebitelia platia v priebehu roka zálohy urãené 1/12, takÏe v˘sledok bude zjavn˘ aÏ po roãnom
vyúãtovaní. Na urãenie zálohov˘ch
platieb vo vzÈahu k predpokladan˘m nákladom za teplo nevpl˘va
iba cena za jednotku tepla, ale aj
úspory dosiahnuté vplyvom revitalizácie ale s najmä vyuÏívaním termoregulácie. Koºko v koneãnom
dôsledku zaplatíme, závisí od celého radu vplyvov v spoloãnom reÈazci dodávateº, správca a koneãn˘ spotrebiteº.
Eva Homolová,
Dalkia a.s.

PREDSTAVUJEME
Rozhovor s Ing. Ladislavom Bírom
oblastn˘m manaÏérom spoloãnosti Dalkia
o bratislavskom dispeãingu

Ako vám slúÏi dispeãing

âo je úlohou
dispeãingu a ktoré
sluÏby zabezpeãuje?
Dispeãing z Lenardovej riadi
centrálne prevádzky v Bratislave
a kotolne v rámci zmluvn˘ch
vzÈahov v rôznych lokalitách Bratislavy. Zo v‰etk˘ch prevádzok
zbiera informácie od obslúh
technick˘ch tepeln˘ch zariadení
(chyby, prevádzkové problémy,
stavy meradiel, a pod.). Dispeãing zabezpeãuje aj komunikáciu so správcami v prípade rôznych poruchov˘ch stavov a ohlasovania preru‰ení v˘roby z dôvodov, ak sú napríklad poruchy
a havárie. Preberá, eviduje a následne rie‰i sÈaÏnosti od odberateºov - od správcov aj od jednotliv˘ch nájomníkov. Prostredníctvom riadiacich systémov
monitoruje prevádzky cez poãítaã v lokalitách PetrÏalka, Dúbravka, DNV a ãasti Podunajské
Biskupice a monitoruje alarmové stavy TESCO na celom Slovensku, SLSP a zbiera poruchy
z VÚC Trnava a trafostanice.
Dispeãing zabezpeãuje aj ìal‰ie
spracovávanie zozbieran˘ch informácií, medzi ktoré patrí aj
vyhodnocovanie efektívnosti v˘roby tepla a technick˘ch tepeln˘ch zariadení, rie‰enie a evidovanie rôznych poruchov˘ch
stavov na prevádzkach a ich postúpenie na iné oddelenia na
ìal‰ie rie‰enie, zodpovednosÈ
za súlad v˘roby s legislatívnymi
normami.

Kto zabezpeãuje sluÏby
dispeãingu a kto má
konkrétne sluÏby na
starosti?
Dispeãing je zabezpeãen˘ poãas
cel˘ch 24 hodín denne zmenov˘mi pracovníkmi v 12 hodinov˘ch
zmenách, 365 dní v roku. Na
kaÏdej zmene je hlavn˘ zmenov˘
majster, ktor˘ je zodpovedn˘ za
celkov˘ chod zmeny. ëalej je tu
zmenov˘ majster, ktor˘ pomáha
hlavnému zmenovému majstrovi
a rie‰i situácie podºa jeho zadaní, ide do terénu preveriÈ nahlásené situácie, a pod.. Dvaja dispeãeri zodpovedajú priamo za
zber údajov zo v‰etk˘ch prevádzok a ich spracovávanie, ako aj
za ostatné ãinnosti, ktoré sú uvedené vy‰‰ie. Poãas pracovn˘ch
dní je na dispeãingu aj operátor
riadiaceho systému, ktor˘ sleduje monitorované prevádzky a vyhodnocuje rôzne v˘stupy zo
systému.

Ako funguje dispeãing
od nahlásenia poruchy
aÏ po jej vybavenie?
Najprv obsluha zistí poruchu na
technologickom zariadení, zaznamená ju do knihy závad na kotolni. Potom ju telefonicky nahlási
na dispeãing, priãom dispeãer
poruchu zaeviduje do informaãného systému (elektronickej evidencie porúch) a následne prevezme informáciu o poruche
a zabezpeãí jej odstránenie zadaním objednávky na stredisko

údrÏby, resp. dodávateºovi. Po
odstránení poruchy zaeviduje
v informaãnom systéme rie‰enie
a odstránenie poruchy.

Ako sleduje dispeãing
bezporuchovosÈ prevádzky?
Dispeãing sleduje prevádzky
prostredníctvom obslúh, ktoré vykonávajú obchôdzky po technick˘ch tepeln˘ch zariadeniach, ako
aj sledovaním monitoringu prevádzok.

Existujú nejaké ãasové
intervaly do kedy sa
spoloãnosÈ zaväzuje
poruchu odstrániÈ?
âo sa t˘ka prevádzkovej údrÏby,
ktorá je k dispozícií 24 hodín
denne, 365 dní v roku, zasahujú
pri rie‰ení problému v ão najkrat‰ej dobe, aj keì môÏe ísÈ iba
o doãasn˘ stav. ·pecializovan˘
tím údrÏby alebo na‰i subdodávatelia zasahujú na rie‰enie poruchy v najkrat‰om ãasovom období. V praxi sú aplikovateºné in-

tervaly, ktoré sú urãené Vyhlá‰kou 316/2008 Úradu pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví, a to: lehota na odstránenie poruchy pri
obmedzení dodávky tepla je najviac 24 hodín od nahlásenia poruchy a lehota pri zabezpeãenej
obmedzenej dodávky tepla je
predæÏená o ìal‰ích 24 hodín.
DodrÏiavanie t˘chto limitov je
sledované v „·tandardoch kvality“ (podºa uvedenej vyhlá‰ky).
Kontaktné telefónne ãísla pre
nahlasovanie porúch nájdete na
www.dalkia.sk, záloÏka "O spoloãnosti Dalkia" "Kontakty-dispeãing" (http://www.dalkia.sk
/dolezite-kontakty).

Ako sa môÏu klienti
obracaÈ na dispeãing?
Klienti sa na dispeãing Dalkia
môÏu obracaÈ telefonicky, prostredníctvom faxu alebo na mail
24 hodín denne. âísla sú zverejnené na internetovej stránke, prípadne dve pevné linky sú zverejnené na nálepkách oznaãenia
prevádzky na kotolniach.

Aké sú najãastej‰ie
nahlasované poruchy
v rámci dispeãingu?
Nakoºko sú v˘hrevne zariadené
veºk˘m mnoÏstvom rôznej technológie, nahlasované poruchy sú
z celého spektra tejto technológie. Najãastej‰ie nahlasované
sÈaÏnosti od nájomníkov sú na
slabé parametre dodávky technick˘ch tepeln˘ch zariadení
a ústrednej kotolne.

V‰etky poruchy, ktoré
rie‰ite cez dispeãing sú
zdarma, alebo za niektoré
si musia klienti platiÈ?
Nehody vyskytujúce sa zariadeniach, za ktoré zodpovedá na‰a
spoloãnosÈ (kotolÀa, trafostanice, siete..) rie‰ime bez fakturácie v rámci vopred dohodnut˘ch
podmienok ustanoven˘ch v zmluvách. Ak klienti poÏadujú odstránenie poruchy na svojich zariadeniach a máme na to voºnú kapacitu a prostriedky, tak sa odstraÀovanie porúch rie‰i na základe
predloÏenej cenovej ponuky a objednávky.

