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Dalkia efektívne vyuÏíva
finanãné mechanizmy
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generálny riaditeº
Dalkie a.s.
Milí klienti, milí partneri,
vìaka projektu, ktor ˘ sa
nám v t˘chto dÀoch podarilo
doviesÈ do zdarného konca,
budú môcÈ obyvatelia Vrábeº
profitovaÈ z nového systému
zásobovania teplom, ktor˘
vyuÏíva biomasu.
SpoloãnosÈ Dalkia spolupracovala s mestom nielen na
vykonaní prvotnej ‰túdie, ale
aktívne sa podieºala aj na realizácii samotného projektu
kotolne na biomasu. Úspech
celého tímu ºudí je dôkazom
seriózneho partnerstva Dalkie
a mesta. Na‰ou ambíciou
a Ïelaním je vytváraÈ stále nové projekty tohto typu. Je to
v‰ak moÏné len v prípade
priazniv˘ch podmienok. ÚãasÈ
na tak˘chto projektoch znamená pre nás príleÏitosÈ, ako
podporiÈ nové aktivity v regiónoch a vyuÏiÈ miestne prírodné zdroje. VyuÏívanie rôznych
druhov médií na vykurovanie
je pre nás cestou, ako sa
oslobodiÈ od závislosti od jedného druhu paliva. V na‰om
prípade je to zemn˘ plyn, ktorého cena je kolísavá.
Veºmi dôleÏit˘m faktorom
v na‰om podnikaní je, re‰pektovanie Ïivotného prostredia, a to aj prostredníctvom
vyuÏívania obnoviteºn˘ch zdrojov energie. Dalkia na Slovensku uÏ teraz spaºuje pribliÏne
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50 000 ton biomasy vo svojich existujúcich zariadeniach
na biomasu.
ZároveÀ sme v‰ak obozretní
pri pú‰Èaní sa do podobn˘ch
projektov, pretoÏe priveºk˘ záujem o obnoviteºné zdroje,
v na‰om prípade o biomasu,
by mohol zv˘‰iÈ jej cenu.
SnaÏíme sa preto vytváraÈ korektné a dlhotrvajúce partnerstvá s na‰imi dodávateºmi, aby sme odberateºom zaruãili konkurencieschopné
ceny. Rovnako dávame veºk˘
pozor na kvalitu dodávky –
drevná ‰tiepka s vysok˘m obsahom vody alebo tvarovo
a veºkostne neprispôsobená
na‰im zariadeniam by ich
mohla po‰kodiÈ, a tak naru‰iÈ cel˘ chod danej prevádzky. Práve v tak˘chto prípadoch môÏeme plne vyuÏiÈ
skúsenosti na‰ich kolegov
po celom svete. Prax v in˘ch
krajinách nám pomáha vybraÈ
uÏ odskú‰ané technológie,
prispôsobiÈ dodávky a optimalizovaÈ chod zariadení.
Som presvedãen˘, Ïe práve
vo v˘mene skúseností a v snahe spoloãne nachádzaÈ nové
rie‰enia spoãíva na‰a pridaná hodnota.
V mene pracovníkov Dalkie
vám v‰etk˘m prajem príjemné leto.

SpoloãnosÈ Dalkia realizovala v rokoch 2008 a 2009
vo svojich prevádzkov˘ch spoloãnostiach technologické
investície vo v˘‰ke 8,8 mil. eur. Okrem nevyhnutnej obnovy
zariadení a legislatívne nutn˘ch investícií, veºká ãasÈ
investiãn˘ch prostriedkov smerovala do projektov
na zlep‰enie úãinnosti dodávky a distribúcie tepla,
teplej úÏitkovej vody a ostatn˘ch energií.
Aby sme na‰im klientom poskytovali ão najlep‰ie sluÏby, s dôrazom na
efektívnosÈ prevádzky, v˘roby a distribúcie, vyuÏili sme úverovú linku
na podporu rozvoja energetickej
efektívnosti – SLOVSEFF (Slovak
Energy Efficiency Financing Framework), ktorú zriadila v roku 2007
Európska banka pre obnovu a rozvoj v spolupráci s Ministerstvom

hospodárstva SR. Celková v˘‰ka
urãená pre SR bola 60 mil. eur,
z ãoho 15 mil. eur tvoril grant na
podporu odstavenia bloku V1 jadrovej elektrárne Bohunice. V ãase
finanãnej a ekonomickej krízy spoãívala v˘hoda pouÏitia programu
SLOVSEFF najmä v moÏnosti získa(pokraãovanie na strane 3)
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S Ing. Jurajom Chmelíkom, predsedom
Stavebného bytového druÏstva Banská Bystrica
a ãlenom Predstavenstva Slovenského zväzu bytov˘ch druÏstiev.

Centrálne verzus
individuálne zdroje tepla
Nevyhneme sa polemike v˘hod a nev˘hod
centrálneho zásobovania teplom.
Aké sú jeho v˘hody a aké nev˘hody?
Zaãnime najskôr nev˘hodami, ktor˘ch je menej.
Technológie b˘vajú zastarané a môÏe ísÈ aj o nízku efektívnosÈ rozvodn˘ch systémov. Centrálne
zásobovanie teplom môÏe byÈ nedostatoãne regulované a vyúãtovanie b˘va niekedy neprehºadné, resp. nezrozumiteºné. Niekedy môÏe byÈ problémom aj nedostatoãná komunikácia medzi v˘robcom a odberateºom, resp. spotrebiteºom tepla a netransparentné správanie sa dodávateºa
tepla. E‰te stále môÏe byÈ z dôvodu deformovan˘ch cien plynu niekedy vy‰‰ia cena tepla z centrálneho zdroja tepla ako z lokálneho, aj keì posledn˘ v˘voj hovorí v prospech veºkoodberov.
Centrálne zásobovanie teplom má v‰ak mnohé
v˘hody. Centrálne zásobovanie teplom je jediná
‰anca pre odberateºa ako získaÈ pohodlie a bezstarostnosÈ spolu so stabilnou a dobrou cenou.
Systém centrálneho zásobovanie teplom predstavuje profesionálne poskytovanie sluÏieb, priná‰a istotu do domov odberateºov a poskytuje
do budúcna alternatívne moÏnosti vykurovania
ekologick˘mi palivami. Pri vykurovaní biomasou
nehrozia cenové v˘kyvy ako pri zemnom plyne
a jej mnoÏstvo je obnoviteºné za kaÏd˘ch okolností. Centrálne zásobovanie teplom ako jediné
umoÏÀuje hladk˘ prechod na nové ekologické
zdroje vykurovania.
Centrálne zásobovanie teplom má niekoºko základn˘ch atribútov, ktoré jednoznaãne preukazujú jeho v˘hody. Sú to najmä hospodárnosÈ,
komfort a komplexné sluÏby, spoºahlivosÈ, bezpeãnosÈ a ekológia.
Aké sú hlavné príãiny toho, Ïe odberateº
tepla uvaÏuje o odpojení sa od CZT
a zvolí si individuálne vykurovanie?
Hlavn˘mi príãinami sú domnienky, Ïe v˘roba
tepla v lokálnom alebo individuálnom zdroji tepla je lacnej‰ia, domnienky o nedostatkoch v súãasnej dodávke tepla z CZT (príãina môÏe byÈ
v rozvodoch tepla za odbern˘m miestom a nie
v CZT, napr. hydraulická nestabilita rozvodov
tepla v dome, zneãistené rozvody v dome so
zníÏen˘m prietokom a pod.). Príãinou je aj komplikované a ãasto nezrozumiteºné vyúãtovanie,
nedostatoãné informácie o podmienkach dodávky tepla z CZT a lokálneho alebo individuálneho
zdroja tepla ãasto v dôsledku lobingu podnikateºov, ktorí stavajú takéto zdroje tepla.

âo kºúãovo ovplyvÀuje obyvateºov domov
pri rozhodovaní sa o spôsobe vykurovania
prostredníctvom CZT alebo IZT?
Aká je pravda?
Dôvodmi sú v podstate domnienky a skutoãnosti, ktoré sú uvedené v predo‰lej odpovedi.
Odpojenie od CZT nezníÏi automaticky spotrebu
tepla a náklady vlastníkov bytov za teplo. Tepelnotechnické vlastnosti domu a stav hydraulického vyregulovania tepeln˘ch rozvodov zostávajú
rovnaké a ak sa spotreba tepla zníÏi, tak len na
úkor tepelnej pohody. V˘znamné úspory mnoÏstva odoberaného tepla a nákladov za teplo
moÏno dosiahnuÈ najmä hydraulick˘m vyregulovaním rozvodov tepla v dome, termostatizáciou,
dodatoãn˘m zateplením domu, v˘menou okien
a dverí, zabezpeãením merania spotreby tepla
v jednotliv˘ch bytoch (napr. pomerov˘mi rozdeºovaãmi tepla) e‰te pred vybudovaním vlastnej
kotolne. Tieto opatrenia priná‰ajú trval˘ efekt
bez ohºadu na to, z akého zdroja sa teplo odoberá. V prípade, Ïe sa najprv vybuduje kotolÀa,
táto bude predimenzovaná a po vykonaní uveden˘ch úsporn˘ch opatrení bude znaãná ãasÈ
investície do kotolne zbytoãná. Pri rozhodovaní
sa o spôsobe vykurovania obyvatelia domov
spravidla opomínajú, Ïe cena tepla nie je daná
len cenou paliva, ale Ïe túto ovplyvÀujú aj náklady na obsluhu a prevádzku kotolne (mzdy obsluhy, spotreba elektriny a technologick˘ch hmôt,
poistenie, povinné revízie zariadení a komínov
a pod.). V prípade, Ïe v˘stavba kotolne je financovaná z bankového úveru, náklady na teplo sa
zvy‰ujú aj o splátky a úroky úveru. Navy‰e, pri
odpojení sa od CZT sa musia zaplatiÈ náklady za
odpojenie, ktoré sú tieÏ dosÈ vysok˘m a zbytoã-

n˘m v˘davkom. Je málo pravdepodobné, Ïe by
sa cena plynu pre maloodberateºov naìalej
udrÏiavala na úrovni porovnateºnej s cenou
plynu pre veºkoodberateºov, ako to bolo
v minul˘ch rokoch, a Ïe by cena tepla z domovej plynovej kotolne mohla konkurovaÈ cene
tepla z CZT s v˘robou tepla z biomasy. Aj keì
v súãasnosti pouÏívané kotly v IZT sú pomerne spoºahlivé, nemoÏno vylúãiÈ ich závaÏnú poruchu po uplynutí záruãnej doby, ktorá spôsobí potrebu vynaloÏiÈ veºké náklady na opravu
alebo kúpu nového kotla.
Aká je súãasná situácia v cenách plynu
pre veºkoodberateºov a maloodberateºov?
Oplatí sa v súãasnosti investícia
do vlastnej kotolne? Aké sú ìal‰ie
prevádzkové náklady?
V súãasnosti je cena zemného plynu stanovená
ÚRSO na rok 2010 pre maloodber pri odbere
622 MWh cca 41,4 EUR/MWh bez DPH. Pre
veºkoodber, t.j. kategórie V1 a V2, sa ceny zemného plynu pohybujú na úrovni cca 30,1 EUR/MWh
bez DPH, ão predstavuje rozdiel cca 28 %.
Uveden˘ rozdiel medzi cenami je uÏ od roku
2008 a je tak na obvyklej úrovni ako v ostatn˘ch
západoeurópskych krajinách. Tento rozdiel je na
úrovni, ktorá znamená, Ïe investícia do vlastnej
domovej kotolne pre vlastníkov bytov nie je ani
za 10 rokov návratná.
Podstatné prevádzkové náklady sú:
• osobné náklady (mzdy) vrátane odvodov
do poistn˘ch fondov,
• údrÏba a opravy,
• revízie a zákonné prehliadky,
• odpisy,
• úroky z investiãného úveru,
• poistenie majetku,
• spotreba materiálu a energie,
• cestovné, stravné a ostatné sluÏby,
• náklady na dane a poplatky.
Presnú definíciu oprávnen˘ch nákladov vstupujúcich do ceny tepla a rozsah regulácie ich v˘‰ky obsahuje V˘nos ÚRSO ã. 6/2008 v znení
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V˘nosu ÚRSO ã. 6/2009. Náklady na prevádzku
domovej kotolne, ktorá slúÏi na v˘robu a dodávku
tepla len vlastníkom bytov a nebytov˘ch priestorov
v dome, sa uplatÀujú v skutoãnej v˘‰ke, pretoÏe
nepodliehajú regulácii zo strany ÚRSO.
âo znamená individuálne vykurovanie
pre odberateºov tepla – ão musia urobiÈ
odberatelia od rozhodnutia pre vlastnú
kotolÀu, jej in‰taláciu, prevádzku
aÏ po údrÏbu? Kto je za to zodpovedn˘
a koºko to stojí?
Individuálne vykurovanie znamená, Ïe kaÏd˘ byt
v dome by mal svoj vlastn˘ zdroj tepla. Takéto rie‰enie v uÏ existujúcich bytov˘ch domoch prakticky
nie je moÏné, pretoÏe domová plynová prípojka nie
je dimenzovaná na takéto zv˘‰enie odberu plynu.
Predpokladám preto, Ïe pod individuálnym vykurovaním sa rozumie v˘roba tepla v domovej kotolni,
z ktorej sa teplo a TÚV dodáva do v‰etk˘ch bytov
v dome. Rozhodnutie o odpojení sa od CZT
a o v˘stavbe vlastnej domovej kotolne musí byÈ
schválené nadpoloviãnou väã‰inou v‰etk˘ch vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov v dome podºa
zákona ã. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytov˘ch priestorov v znení neskor‰ích predpisov.
Pokiaº v˘stavba domovej kotolne má byÈ financovaná z úveru, rozhodnutie o úvere a jeho zabezpeãení musí byÈ schválené dvojtretinovou väã‰inou
v‰etk˘ch vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov
v dome, a to v˘luãne na schôdzi vlastníkov.
Podmienkou pre odpojenie sa od CZT je zaplatenie
poplatku za odpojenie doteraj‰iemu dodávateºovi
tepla, ktor˘ sa stanoví podºa Vyhlá‰ky ÚRSO
ã. 505/2006 Z. z. Pred samotnou v˘stavbou
kotolne je potrebné vypracovaÈ projektovú dokumentáciu, získaÈ stavebné povolenie, vybraÈ dodávateºa kotolne a uzatvoriÈ s ním zmluvu o v˘stavbe
kotolne. ëalej je potrebné uzatvoriÈ zmluvu o dodávke plynu, zabezpeãiÈ prevádzkovateºa kotolne,
zabezpeãiÈ financovanie nákladov na v˘stavbu kotolne (v prípade úveru úverovú zmluvu). ZodpovednosÈ za tieto úkony majú v‰etci vlastníci bytov
a nebytov˘ch priestorov v bytovom dome. V ich mene a na ich úãet môÏu tieto ãinnosti zabezpeãiÈ
orgány spoloãenstva vlastníkov alebo správca
domu. Cena za v˘stavbu a prevádzkovanie kotolne
závisí od veºkosti (v˘konu) kotolne, pouÏitej technológie a vybraného dodávateºa a prevádzkovateºa
kotolne, nie je moÏné stanoviÈ ju pau‰álne.
Ako ovplyvÀuje individuálna kotolÀa
Ïivotné prostredie, keì prakticky kaÏd˘
bytov˘ dom bude maÈ vlastn˘ komín?
Je zrejmé, Ïe väã‰í poãet domov˘ch kotolní
predstavuje aj väã‰í poãet zdrojov zneãisÈovania
ovzdu‰ia, ktoré sú ÈaÏ‰ie kontrolovateºné, ako
jeden veºk˘ zdroj tepla a aj celkové mnoÏstvo
domov˘mi kotolÀami produkovan˘ch zneãisÈujúcich látok bude väã‰í.

NÁS

(pokraãovanie zo strany 1)

Ktor˘ spôsob vykurovania
by ste si vybrali Vy, keby ste sa mali
rozhodnúÈ medzi centrálnym zásobovaním
teplom a individuálnou kotolÀou?
Vybral by som si CZT, ale s podmienkou, Ïe sa
vybuduje v kaÏdom bytovom dome (odbernom
mieste) samostatná kompaktná odovzdávacia
stanica tepla (KOST), v ktorej sa bude vyrábaÈ teplá úÏitková voda pre spotrebiteºov v tomto dome.
Systém KOST umoÏÀuje:
• regulovaÈ teplotu TÚV a ÚK samostatne v kaÏdom objekte podºa poÏiadaviek koneãn˘ch spotrebiteºov (vlastníkov bytov) a s prihliadnutím na
stavebnú sústavu domu, stav rozvodov TÚV
a ÚK v dome, ãím sa dosiahne zhospodárnenie
vyuÏitia tepla,
• zru‰iÈ vonkaj‰ie rozvody TÚV a t˘m vylúãiÈ tepelné straty (podstatné zníÏenie mernej spotreby
tepla na prípravu TÚV),
• zabezpeãiÈ jedn˘m urãen˘m meradlom meranie
skutoãne dodaného mnoÏstva TÚV a odstrániÈ
tak fakturovanie aj nedodanej TÚV alebo ãasti
mnoÏstva TÚV dodanej do iného domu v tepelnom okruhu,
• pomocou cirkulaãného ãerpadla ÚK s optimálnym v˘konom a s frekvenãn˘m meniãom optimalizovaÈ cirkulaãné pomery v rozvodoch domu
a odstrániÈ, resp. podstatne zníÏiÈ hluãnosÈ prevádzky vykurovacej sústavy v dome,
• maximálne zníÏiÈ náklady na elektrinu – v‰etky
zariadenia KOST sú navrhované s optimálnym
príkonom pre dan˘ tepeln˘ v˘kon stanice (dosahovaná úspora je aÏ 40 %),
• jednotlivé domy sú navzájom nezávislé a je vylúãené vzájomné nekorektné ovplyvÀovanie prevádzky a fakturovan˘ch spotrieb tepla a TÚV.
ëakujeme za rozhovor.

nia zdrojov na realizáciu cieºov˘ch projektov, navy‰e za v˘hodn˘ch úverov˘ch
podmienok a v poskytnutí nenávratného grantu vo v˘‰ke 7,5 % pre projekty
energetickej efektívnosti v priemysle.
Vhodné projekty energetickej efektívnosti
v prípade súkromn˘ch priemyseln˘ch spoloãností zah⁄Àali rekon‰trukciu, zlep‰enie
a modernizáciu energetick˘ch zariadení.
Toto okrem iného obsahuje:
• rekon‰trukciu kotolne,
• rekon‰trukciu rozvodov tepla,
• v˘robu tepla a elektrickej energie
s tepeln˘m príkonom men‰ím
ako 20 MW,
• priemyselné tepelné ãerpadlá
a efektívne chladiace zariadenia,
• druhotné vyuÏitie odpadového tepla,
• automatizáciu a reguláciu
technologick˘ch procesov
a energetick˘ch zdrojov,
• optimalizáciu v˘robn˘ch
a technologick˘ch procesov,
• zlep‰enie alebo v˘menu
energetick˘ch zariadení,
• zateplenie priemyseln˘ch objektov,
• zmenu paliva.
MoÏnosÈ vyuÏitia v˘hod úverového programu bola podmienená prísnymi ekonomick˘mi poÏiadavkami na realizované projekty, priãom dosiahnuté úspor y
energie pri projektoch energetickej
efektívnosti v priemysle museli generovaÈ úroveÀ vnútornej mier y návratnosti
(IRR), minimálne 10 %.
SpoloãnosÈ Dalkia v ‰iestich prevádzkov˘ch spoloãnostiach identifikovala
a prihlásila projekty v celkovej hodnote
2,8 mil. eur, s celkov˘ch nenávratn˘m
grantom 202,5 tis. eur. I‰lo najmä
o zv˘‰enie úãinnosti kotolní, zníÏenie
tepeln˘ch strát v rozvodoch, zníÏenie
spotreby elektrickej energie a optimalizáciu riadenia v˘roby a distribúcie energií.
PouÏitím v˘hodn˘ch úverov˘ch zdrojov
a získaním grantu sme zabezpeãili zefektívnenie prevádzok bez zbytoãného
navy‰ovania poÏadovan˘ch investícií
a bez dodatoãn˘ch nárokov na navy‰ovanie ceny tepla.
Zaãiatkom roka 2010 bol vyhlásen˘ podobn˘ program – SLOVSEFF II, na ktorého vyuÏití uÏ dnes pracujeme a pripravujeme vhodné cieºové projekty.
Pavol KoreÀ
Dalkia a.s.

P¯TATE SA, ODPOVEDÁME
P˘taÈ sa môÏete aj priamo na

klient@dalkia.sk
• Ako dopadlo vyúãtovanie tepla a teplej úÏitkovej vody
za rok 2009 v porovnaní s rokom 2008?
Roãné vyúãtovanie tepla je uÏ za nami, dokonca v tomto ãase
o preplatkoch alebo nedoplatkoch vedia uÏ aj koneãní spotrebitelia. Ak ide o teplo na vykurovanie (ÚK), prevaÏná väã‰ina
domov má vlastné odberné miesto, ão znamená, Ïe nameraná spotreba tepla sa vyúãtuje v mnoÏstve, ktoré bolo zistené
meraním. Ak sú v dome okrem bytov aj nebytové priestory
v nájme, teplo je nutné rozpoãítaÈ z dôvodu rozdielnych variabiln˘ch cien. Cena tepla v jej variabilnej zloÏke pre domácnosti je regulovaná a pre ostatn˘ch odberateºov neregulovaná.
O úsporách teplej úÏitkovej vody môÏeme hovoriÈ uÏ len
v minulom ãase. Je len prirodzené, Ïe aj ‰etrenie vodou má
urãitú hranicu a po niekoºk˘ch rokoch medziroãného poklesu v spotrebe TÚV uÏ Ïiadne v˘razné zmeny v odbere ani neoãakávame.
Rok 2009 bol klimaticky priaznivej‰í, pribliÏne s 3% dopadom v prospech celkového odberu tepla koneãn˘mi spotrebiteºmi. Súhrou vplyvov, no najmä reguláciou, meraním,
v˘menou okien a zateplením sa ‰etrí najviac. Dnes, vzhºadom na vysoké percento revitalizovan˘ch domov uÏ v minul˘ch rokoch, sme zaznamenali vplyvom úspor len mierny
pokles v spotrebe tepla, v priemere málo nad 1 %.
V individuálnych prípadoch, keì domy vykonali v období rokov
2008 – 2009 urãité ãiastoãné opatrenia umoÏÀujúce ‰etriÈ,
sme porovnali individuálne medziroãné spotreby tepla s v˘sledkom úspor od 5 do 11 %.
V˘sledky z vyúãtovania sú vo väã‰ine prípadov, podobne ako
minul˘ rok, priaznivé. Zo strany Dalkie i‰lo prevaÏne o preplatky, ktoré sme vrátili na‰im zmluvn˘m odberateºom do
lehoty splatnosti, s v˘nimkou dlÏníkov. V tomto prípade, teda v rámci dodávateºsko-odberateºsk˘ch vzÈahov, nejde
o rozdiel medzi zálohami a spotrebou tepla (vo finanãnom
vyjadrení), ale o v˘slednú cenu tepla na základe skutoãn˘ch, oprávnen˘ch nákladov vstupujúcich do ceny tepla
a samozrejme spotreby tepla.
• Pri v˘poãtoch ceny za zemn˘
plyn sa vyuÏíva niekoºko
zloÏitej‰ích pojmov –
v˘hrevnosÈ zemného plynu,
spaºovacie teplo zemného
plynu. Je medzi nimi nejak˘
rozdiel? Preão sa od roku
2009 zemn˘ plyn úãtuje
v kWh?
V˘hrevnosÈ (Qi) je teplo uvoºnené
úpln˘m spálením jednotkového
mnoÏstva plynu so stechiometrick˘m mnoÏstvom kyslíka alebo
vzduchu (také mnoÏstvo, pri ktorom teoreticky dôjde k dokonalému spáleniu), pri kon‰tantnom
tlaku a teplote, priãom v‰etky
produkty spaºovania ochladené

• Aké sú dôvody odstávok teplej vody v lete?
Prehliadky tepeln˘ch zariadení sú zo zákona povinné nielen pre v˘robcov a dodávateºov tepla, ale pre v‰etky subjekty
v okruhu odberu tepla. Technické prehliadky tepeln˘ch zariadení sú podºa
§ 25, ods. 3, písmeno b, zákona o tepelnej energetike ã. 657/2004 Z. z. povinní zabezpeãiÈ jedenkrát za rok pred
zaãiatkom vykurovacieho obdobia v‰etci, teda aj tí, ktorí vlastnia tepelné rozvody za odbern˘m miestom. A dôvod? Je
dôleÏité zistiÈ prevádzkyschopnosÈ
a funkãnosÈ t˘chto zariadení. (Odberné
miesto je zmluvne dohodnuté miesto,
na ktorom je umiestnené urãené meradlo). Touto kontrolou sa má predchádzaÈ
‰kodám v celej sústave CZT.
Zanedbávaním povinností vypl˘vajúcich
z vlastníctva tepelnotechnick˘ch zariadení dochádza ku ‰kodám nielen na vlast-

na v˘chodiskovú teplotu sú
v plynnom stave. Pre vykurovacie
plyny sa obvykle teplo a v˘hrevnosÈ vyjadrujú v kWh.m-3, resp.
v MJ.m-3, kde objemová jednotka
je vyjadrená za normálnych podmienok, t. j. pri teplote 0° C a tlaku 101,325 kPa.
Spaºovacie teplo (Qs) je podºa
definície mnoÏstvo tepla uvoºnené úpln˘m spálením jednotkového mnoÏstva plynu so stechiometrick˘m mnoÏstvom kyslíku
alebo vzduchu pri kon‰tantnom
tlaku a teploty, priãom v‰etky
produkty spaºovania ochladené
na v˘chodiskovú teplotu sú
v plynnom stave okrem vody, ktorá skondenzuje. Hodnoty spaºo-

nom, ale aj cudzom majetku. Upriamujeme va‰u pozornosÈ na niektoré zákonné ustanovenia súvisiace s v˘konom
vlastníckych práv, a to najmä na ustanovenia § 415 Obãianskeho zákonníka
o povinnosti kaÏdého poãínaÈ si tak, aby
nedochádzalo ku ‰kodám na zdraví, na
majetku, na prírode a Ïivotnom prostredí, a nadväzne na § 420 Obãianskeho
zákonníka, podºa ktorého nastupuje zodpovednosÈ za ‰kodu.
Odporúãame preto v‰etk˘m odberateºom tepla, v rámci povinnosti, zabezpeãiÈ technické prehliadky a kontroly na tepelnotechnick˘ch zariadeniach, ktoré
spravujú alebo vlastnia. Ideálne obdobie
na odstránenie zisten˘ch nedostatkov
a porúch je v letnom období, teda skôr
ako sa zaãne vykurovaÈ. Podºa ‰tatistík,
kúriÈ sa zaãína uÏ v septembri.

vacieho tepla sa uplatÀujú predov‰etk˘m v plynárstve, predstavujú hraniãné mnoÏstvo energie
získateºné z jednotkového mnoÏstva plynu za predpokladu ochladenia spalín pod ich rosn˘ bod.
Pomer Qs/Qi je pri beÏn˘ch plynoch hodnotou blízkou 1,11 ão
znamená, Ïe spaºovacie teplo je
pribliÏne o 11 % vy‰‰ie ako
v˘hrevnosÈ.
Úãtovanie spotreby zemného
plynu v kWh je dané Zákonom
ã. 112/2008 Z. z., ktor˘m sa
mení a dopæÀa Zákon ã. 656/2004
Z. z. o energetike. Odberateº platí za mnoÏstvo dodanej energie
obsiahnutej v spotrebovanom
zemnom plyne, nie za objem do-

daného zemného plynu. To znamená, Ïe tento spôsob úãtovania
je pre odberateºa objektívnej‰í.
Získate tak lep‰iu orientáciu pri
porovnávaní cien jednotliv˘ch
druhov energie, ktoré sú uvádzané v kWh. Spôsob odpoãtu spotreby zemného plynu sa aj naìalej uskutoãÀuje odãítaním stavu
meradla (plynomeru) v metroch
kubick˘ch, preto nie je potrebná
v˘mena meradla ani zmena nastavenia plynov˘ch spotrebiãov.
Prepoãet na spotrebu v kWh následne realizuje dodávateº plynu
v zmysle vyhlá‰ky Ministerstva
hospodárstva SR ã. 559/2007,
ktorá bola novelizovaná vyhlá‰kou MH SR ã. 60/2008 Z. z.

·tvrÈroãník spoloãnosti Dalkia a.s. I Redakcia: ·éfredaktorka: Petra HabáÀová I e-mail: petra.habanova@dalkia.sk
Náklad: 1600 ks, zadarmo I Spolupráca: AMI Communications Slovakia, spol. s r.o.

www.dalkia.sk

NOVINKY

Z

DALKIE

Ing. Marek Harga‰ pre Komunálnu energetiku 2/2009
Autor je ãlenom predstavenstva Slovenského zväzu v˘robcov
tepla a konateºom správcovskej spoloãnosti

Energetická koncepcia a centrálne zásobovanie teplom
V minulom ãísle Termoinfa sme vám priniesli ãlánok o energetickej koncepcii
obcí a miest. PovinnosÈ vypracovaÈ túto koncepciu stanovil ‰tát obciam
zákonom 657/2004 „o tepelnej energetike“. ZabezpeãiÈ vypracovanie
energetickej koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike je v súlade
s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR a v súlade s usmernením
Ministerstva hospodárstva SR. Koncepcia sa po schválení obecn˘m
zastupiteºstvom stáva odvetvovou koncepciou obce a pouÏije sa pri spracovaní
územnoplánovacej dokumentácie obce. Dnes sa budeme podrobne venovaÈ
jednotliv˘m argumentom pre a proti pri rozhodovaní medzi vlastnou kotolÀou
a systémom centrálneho zásobovania teplom.

álnych zdrojoch sa povinnosÈ pravideln˘ch revízií v˘razne podceÀuje a zanedbáva. Navy‰e,
len pri centrálnom zásobovaní teplom sa dá
plne nasadiÈ a efektívne vyuÏívaÈ napríklad
kogenerácia (v˘roba tepla a elektriny súãasne), ão dnes maximálne podporuje aj EÚ svojimi finanãn˘mi zdrojmi. V rámci systému CZT
platia prísne pravidlá aj v prípade zneãisÈovania Ïivotného prostredia a v˘robcovia v systéme CZT sú prísne kontrolovaní ‰tátnymi
orgánmi. EfektívnosÈ t˘chto kontrol sa prejavuje najmä pri veºk˘ch zdrojoch.

KOMFORT A KOMPLEXNÉ SLUÎBY
Pri systéme CZT má odberateº, zákazník, v kaÏdej chvíli zabezpeãenú dodávku tepla a teplej
úÏitkovej vody. Nemusí sa staraÈ, ãi má objednan˘ plyn, uhlie, servis, nemá problémy s údrÏbou, obsluhou zariadení a pod. V˘robcovia tepla v systémoch CZT zabezpeãujú nepretrÏitú
poruchovú sluÏbu, ktorá operatívne zasahuje
aj mimo pracovnej doby. Komplexná a nepretrÏitá kontrola tepeln˘ch zariadení znamená aj
optimálnu ekonomiku prevádzky vykurovania,
teda kotly a distribuãn˘ systém dodávajú teplo
efektívne a za optimálne ceny. Pri domov˘ch
kotloch sa optimálna v˘hrevnosÈ pri reÏime len
obãasného dohºadu ÈaÏko dosahuje, a to má,
samozrejme, aj ekonomické dopady. Okrem
iného, u mnoh˘ch v˘robcov tepla sú zavedené
aj ìal‰ie sluÏby – poradenstvo pre zákazníkov
v oblasti úspor energií ãi zniÏovania nákladov
na tepelnú energiu.

ENERGETICKÉ KRÍZY A POLITICK¯ VPLYV
VÏdy platilo, Ïe ãím väã‰ia spoloãnosÈ, t˘m lep‰ia vyjednávacia pozícia. Veºké teplárenské
spoloãnosti zastupujú svojich odberateºov aj
v krízov˘ch situáciách, kedy majú moÏnosÈ
priamo na rokovaniach krízov˘ch ‰tábov, ãi vlády vzná‰aÈ pripomienky a spolurozhodovaÈ
o tom, aké opatrenia sa príjmu. Takúto moÏnosÈ domové kotolne nemajú a sú vystavené
väã‰ím rizikám. O tom, Ïe nemaºujeme ãerta
na stenu, sme sa presvedãili zaãiatkom roka,
keì sa Rusko rozhodlo vytrucovaÈ si svoje záujmy na úkor mnoh˘ch krajín Európy. Nehovoriac o spomínan˘ch v˘hodách CZT v súvislosti s moÏnosÈou efektívneho prechodu na
inú palivovú základÀu ako zemn˘ plyn je vysoko úãinná kogenerácia ãi biomasové rie‰enia.
Ak sa sústredíme len na fakty a zrátame si plusy a mínusy z tabuºky, vyjde nám, Ïe jeden
argument je neutrálny, jeden hovorí v prospech
domovej kotolne a sedem v prospech centrálneho zásobovania teplom. Prenesene povedané, by sa centrálne zásobovanie dalo prirovnaÈ
k leteckej dovolenke ultra all inclusive, ktorú
porovnávame s pobytom na chate s vlastnou
stravou za tie isté peniaze. To, ãi chcete platiÈ
za luxus, alebo za chatu, uÏ necháme na vás,
spolu s diskusiou o tom, ão je lep‰ie.

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
CENA
Cena je v podstate pri oboch systémoch rovnaká. Rozdiel je len v jednotliv˘ch nákladov˘ch vstupoch. Úplne zjednodu‰ene povedané, cena tepla sa vÏdy skladá spravidla
z 30-tich percent z fixnej a zo 70 % z variabilnej zloÏky. Variabilná zloÏka tvorí nákup plynu a je pre obe strany rovnaká alebo mierne
v˘hodnej‰ia pre veºké spoloãnosti. Fixná
zloÏka tvorí pri centrálnych dodávateºoch,
zjednodu‰ene povedané, interné náklady
a zisk a pri vlastnej kotolni nutné náklady na
údrÏbu kotolne plus úverové zaÈaÏenie. Keì
obe strany spoãítame objektívne nenájdeme
rozdiel. Navy‰e dodávka tepla z CZT je prísne regulovaná Úradom pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví, ktor˘ primárne chráni odberateºov tepla pred zvy‰ovaním cien.
ZAKÚRIM SI, KEDY CHCEM
Tento argument je v prospech domovej
kotolne. Je pravdou, Ïe aj poãas roka sa vyskytnú situácie, kedy sa poãasie prudko
zmení a je príjemné si doma zakúriÈ. I keì
na Slovensku existuje legislatíva, ktorá prihliada na v˘kyvy poãasia a aj centrálni dodávatelia sa riadia t˘m, koºko stupÀov je vonku a nie roãn˘m obdobím. Samozrejme, aj
pri CZT moÏno vybudovaÈ moderné domové,
dokonca i bytové, odovzdávacie stanice tepla, ktoré umoÏnia klientom komfortne kúriÈ
kedykoºvek poãas celého roka.

SPOªAHLIVOSË
V systéme CZT sú u v˘robcov tepla zakomponované v‰etky technické prvky, ktoré dokáÏu
vÏdy dodávaÈ teplo a teplú úÏitkovú vody odberateºom. Rizikové prvky (napr. ãerpadlá, kotly,
a pod.) sú prispôsobené tak, aby aj v prípade
poruchy bola zabezpeãená dodávka tepla.
Neexistuje situácia, s v˘nimkou vy‰‰ej moci,
ktorá by ohrozila v systéme CZT dodávku tepla
a teplej úÏitkovej vody do domácností.
BEZPEâNOSË A EKOLÓGIA
Zariadenia na v˘robu tepla patria medzi
tzv. „vyhradené zariadenia“. Znamená to, Ïe sú
rizikové a môÏe im hroziÈ závaÏná porucha.
Práve vìaka tejto kategorizácii podliehajú v˘robcovia tepla v rámci CZT prísnym kontrolám.
Pravideln˘mi kontrolami sa rizikov˘m stavom
predchádza a v prípade zistenia akejkoºvek odch˘lky hrozia v˘robcom vysoké pokuty. V˘robcovia v systéme CZT podliehajú pravideln˘m revíznym kontrolám, ktoré uÏ nie sú také samozrejmé v prípade domov˘ch kotolní. Pri individu-

PREDSTAVUJEME
Rozhovor s Ivanom Skaãanom,
riaditeºom Dalkie Vráble a.s.

Dalkia vykuruje novou biokotolÀou vo Vrábºoch
V˘roba tepla vo Vrábºoch je v bytovom a verejnom sektore zabezpeãená
v rozsahu 95 % z centralizovaného zásobovania teplom a 5 % zabezpeãujú
domové a plynové kotolne. Objekty podnikateºského sektoru v individuálnej
bytovej v˘stavbe sú zabezpeãené z vlastn˘ch plynov˘ch kotolní.
Najväã‰ie mnoÏstvá ‰kodlivín sa produkujú predov‰etk˘m vo forme CO2, NOx,
uhºovodíkov, ÈaÏk˘ch kovov, v men‰ej miere SO2 zo spaºovacích procesov.
V bytovom a verejnom sektore sú za najväã‰ích zneãisÈovateºov ovzdu‰ia
povaÏované plynové kotolne Lúky, Îitava a Ka‰ka. Aj snaha o zlep‰enie
Ïivotného prostredia a zniÏovanie emisii bol dôvod rozhodnutia pre vybudovanie
kotolne na biomasu na sídlisku Lúky. Poloha Vrábºov podºa energetickej
koncepcie mesta poskytuje aj dobré predpoklady pre zásobenie drevnou
‰tiepkou okolit˘mi lesn˘mi porastmi. NevyuÏit˘ potenciál lesnej biomasy
a drevného odpadu pouÏiteºného na v˘robu ‰tiepky predstavuje mnoÏstvo
cca 48 018 ton roãne, ão je cca 500.000 GJ tepla.
Kedy ste uviedli kotolÀu na biomasu
do prevádzky?
Vo ‰tvrtok 10. júna 2010 sme slávnostne
uviedli do prevádzky kotolÀu na spaºovanie
biomasy na sídlisku Lúky. Symbolickú
modrú pásku prestrihli na‰i vzácni hostia veºvyslankyÀa Nórskeho kráºovstva Trine
Skymoen, Ing. Tibor Tóth, primátor mesta
Vráble a riaditeº Dalkie pre strednú Európu
Jean Micheal Mazalerat. Do skú‰obnej
prevádzky sme uviedli kotolÀu uÏ 1. júna
2010. Ide o pr vú kotolÀu na spaºovanie
biomasy vo Vrábºoch. Rekon‰trukcia starej
nevyuÏitej uhoºnej kotolne prebiehala od
septembra 2009 do mája 2010, teda
9 mesiacov.
âo bolo dôvodom vybudovania
biokotolne v meste a ão prinesie
tento projekt obãanom?
Cieºom projektu bolo priniesÈ do mesta
technológiu, ktorá tu na‰tartuje vyuÏívanie
obnoviteºn˘ch zdrojov. Nová kotolÀa zároveÀ ponúka rie‰enie ako sa zbaviÈ v˘hradnej závislosti na zemnom plyne. Prioritou je
pre nás zabezpeãiÈ stabilné ceny energie
a zniÏovaÈ emisie CO2, ão dosiahneme aÏ
50% v˘robou tepla na báze obnoviteºn˘ch
zdrojov. ZníÏením produkcie CO2 spaºovaním fosílnych palív pomôÏeme aj k zlep‰eniu Ïivotného prostredia v meste. Dôsledkom vyuÏitia drevnej ‰tiepky by sa mala
zníÏiÈ cena tepla pre obyvateºov v porovnaní
s v˘robou zaloÏenou v˘hradne na báze plynu. ZníÏenie sa odhaduje na 5 %. V rámci
projektu bol uveden˘ do prevádzky kotol
s v˘konom 1,9 MW, ktorého palivom je
drevná ‰tiepka.

Ktoré oblasti mesta
bude kotolÀa vykurovaÈ?
KotolÀa bude vykurovaÈ biomasou a dodávaÈ teplú vodu do domov na sídlisku Lúky,
Îitava a Ka‰ka, bude zásobovaÈ teplom
takmer 1300 domácností a ìal‰ie budovy
ako sú kniÏnica, pekáreÀ, drogéria, materská ‰kôlka a základná ‰kola s materskou
‰kôlkou.
Preão ste sa rozhodli vybudovaÈ
túto kotolÀu práve vo Vrábºoch
a ako bol projekt financovan˘?
Chceli sme priniesÈ do mesta technológiu,
ktorá zaãne vyuÏívaÈ obnoviteºné zdroje
v meste. Biomasov˘ projekt bol realizovan˘

v spolupráci s mestom Vráble. Po vykonaní
prvotnej ‰túdie sme pomohli mestu projekt
technicky zrealizovaÈ a zároveÀ kotolÀu prevádzkujeme. Financovanie projektu bolo zabezpeãené z prostriedkov Nórskeho finanãného mechanizmu (42,5 % prostriedkov),
z Finanãného mechanizmu EHP (42,5 %
prostriedkov) a 15 % zo ‰tátneho rozpoãtu.
Celková v˘‰ka prostriedkov ãerpan˘ch na financovanie projektu bola 784 286 eur
a získalo ich mesto Vráble. Dalkia Vráble
a.s., je spoloãn˘m podnikom mesta a spoloãnosti Dalkia a.s. a úspech celého tímu
ºudí je dôkazom seriózneho partnerstva
Dalkie a Mesta Vráble.
Red

Zºava – J. M. Mazalerat, riaditeº spol. Dalkia pre strednú Európu, JE Trine Skymoen,
VeºvyslankyÀa Nórskeho kráºovstva a Ing. Tibor Tóth, Primátor mesta Vráble.

