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Prehľad použitých skratiek a označení 

 

 

BKS  Bytovo-komunálny sektor  

CO Oxid uhoľnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CZT Centrálne zásobovanie teplom 

DN Menovitý priemer 

HBV Hromadná bytová výstavba 

HV Horúca voda 

IBV Individuálna bytová výstavba 

IN Investičné náklady 

m Hmotnostný tok 

NOx Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 

OST Odovzdávacia stanica tepla 

p Tlak 

Q Tepelný výkon 

Qroč Ročná dodávka tepla 

SCZT Systém centrálneho zásobovania teplom 

SO2 Oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý 

Tp Tepláreň 

TG Turbogenerátor 

TN Tepelný napájač 

TÚV Teplá úžitková voda 

TZL Tuhé znečisťujúce látky 

t Teplota 

ττττ Ročné využitie 

VS Výmenníková stanica 

VT Vysokotlakový 

ÚK Ústredné kúrenie 

ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

ZP Zemný plyn 
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  ÚVOD 

 

Návrh koncepcie rozvoja mesta Svit v tepelnej energetike je predkladaný v súlade so zákonom číslo 657 

zo dňa 26. 10.2004 o tepelnej energetike. V nadväznosti na dikciu § 29, ods. (1), písm. b) tohoto zákona vydalo 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzný predpis „Metodické usmernenie“ zo dňa 

15.4. 2005, č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej 

energetiky“.  

Úlohou spracovania koncepcie je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných 

 zariadení na území obce s cieľom: 

−  zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tela,  

−  hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, 

−  ochrana životného prostredia, 

−  zabezpečiť súlad so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky, 

−  zabezpečiť súlad so závažnými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky. 

Koncepcia rozvoja obce vypracovaná podľa „Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200“ 

sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva súčasťou územnoplánovacej dokumentácie obce. Koncepcie 

rozvoja obce v oblasti energetiky je podľa článku č. 2 tohoto usmernenia vymedzená nasledovnou obsahovou 

náplňou: 

I. Analýza súčasného stavu 

1.1 Analýza územia 

1.2 Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení 

1.3 Analýza zariadení na spotrebu tepla 

1.4 Analýza dostupnosti palív a energií na území obce a ich podiel na zabezpečovaní výroby a dodávky tepla 

1.5 Analýza súčasného stavu zabezpečenia tepla s dopadom na životné prostredie 

1.6 Spracovanie energetických bilancií, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor 

1.7 Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie ( v koncepcii rozvoja mesta Svit bod.1.4.2 ) 

1.8 Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území obce ( v koncepcii rozvoja mesta Svit bod.1.7 ) 

II. Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia obce 

2.1 Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení  ( v koncepcii rozvoja mesta 

Svit bod.2 ) 

2.2 Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia rozvoja sústav 

tepelných zariadení ( v koncepcii rozvoja mesta Svit bod.2 ) 

2.3 Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení ( v koncepcii rozvoja 

mesta Svit bod.2.1 ) 

3. Závery a odporučenia pre rozvoj tepelnej energetiky na území obce. 
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1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU  
 

1.1 Analýza územia  

 

 Jedno z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila 

pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od 

pomenovania podniku – Slovenská VIskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. mája 1962. Hlavný 

podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a.s., Tatrasvit, a.s. a Výskumný ústav 

chemických vlákien  a.s.  

V meste sídli okrem dvoch materských, dvoch základných škôl a Základnej umeleckej školy aj Stredná 

priemyselná škola M. C. Sklodowskej s chemickými, textilnými a odevníckymi odbormi, Stredné odborné 

učilište textilné a Stredné odborné učilište chemické. 

Príroda v okolí Svitu patrí k najkrajším kútom Slovenska. Tvorí ju predhorie Tatranského národného parku a 

Národného parku Nízke Tatry. Preto sa do popredia dostáva rozvoj cestovného ruchu, ktorý má značnú podporu 

mesta. Len tri kilometre vzdialená Lopušná dolina sa stáva ideálnym centrom pre letné, ale hlavne zimné 

športové aktivity. Sú tu svahy s umelým zasnežovaním a tromi vlekmi a lyžiarska škola. K dispozícii je aj 

ubytovanie hostí v hotely a priľahlých chatkách. Návštevníci mesta Svit môžu navštíviť aj neďaleko vzdialené 

národné parky – Pieninský národný park s úchvatnou jazdou na pltiach po vodách rieky Dunajec a Národný park 

Slovenský raj.  

Občania mesta a návštevníci Svitu majú možnosť kultúrneho a športového vyžitia. Slúžia im k tomu dva Domy 

kultúry, Športová hala, Krytá plaváreň s rehabilitačným strediskom, tenisové kurty, Kolkáreň, viacúčelový 

štadión a dve novopostavené hokejbalové ihriská, ktoré v zimnom období slúžia ako verejné klziská. Pôvabne 

pôsobí aj areál novovybudovaných chrámov rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktoré 

spolu s Domom smútku vytvárajú tzv. Duchovné centrum s námestím Jednoty. 

Do Svitu sa návštevníci môžu dostať cestnými komunikáciami, železnicou ako i letecky, len pár kilometrov 

vzdialeným letiskom Poprad – Tatry. 

Rozlohou svojho katastrálneho územia ( 4,5 km2 ) je mesto Svit najmenším mestom na Slovensku. 

 

1.1.1 Urbanistické  členenie obce 

 V urbanistickej štruktúre mesta sa jeho postupným nárastom  vytvorili dielčie štvrte a zóny s odlišnými 

funkčnými ,urbanistickými a architektonickými charakteristikami .V koncepte územného plánu sú označované 

indexom urbanistický  obvod . Celé jestvujúce a riešené územie mesta pozostáva zo 7 urbanistických obvodov . 

Okrem tohto základného členenia urbanistickej štruktúry mesta sú vymedzené plošné rozvojové zóny IBV 

a HBV formou stavebných okrskov . 

Bližšie definovanie urbanistických obvodov s popisom spôsobu zabezpečenia dodávky tepla pre vykurovanie 

a prípravu TÚV  je opísané v kapitole č. 3.5  „   Postupnosť realizácie obnovy a modernizácia zariadení SCZT “ . 

 



 
 MESTO SVIT                                                          Strana / Počet strán:  6 / 113                        

 

            1.1.2   Demografické podmienky 

 Základné demografické podmienky mesta Svit sú determinované údajmi o počte a štruktúre obyvateľov, 

obytných domov a bytov, ktoré sú podľa údajov Štatistického úradu SR o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v 

roku 2001 stanovené nasledovne. 

Údaje o štruktúre obyvateľov 

− Celkový počet trvale bývajúcich obyvateľov r.2005 7500  

− Celkový počet trvale bývajúcich obyvateľov r.2001 7445  (100 %) 

− Trvale bývajúce ekonomicky aktívne obyvateľstvo 3581  (49,32 %) 

− Počet obyvateľov v predproduktívnom veku 1155           (15,5 %) 

− Počet obyvateľov v produktívnom veku 4425           (59,4%) 

− Počet obyvateľov v poproduktívnom veku 1790           (24,1 %) 

− Počet obyvateľov v nezistenom veku                                                 75            (1,0 %) 

Údaje o štruktúre obytných domov 

− Celkový počet domov   869 (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu) 

− Trvale obývané domy    813 

z toho: - rodinné domy   584 

− Neobývané domy      47 

Údaje o štruktúre bytov 

− Celkový počet bytov   2618 

− Trvale obývané byty   2495 

 z toho: - v rodinných domoch         603 

− obývané byty     111 

Kvalitatívne údaje o bytovom fonde. 

− Počet trvale bývajúcich osôb na jeden trvale obývaný byt  2,97 

− Obytná plochy [m2] pripadajúca na 1 trvale obývaný byt  49,70 

− Počet obytných miestností na 1 trvale obývaný byt  2,89  

− Počet trvale bývajúcich osôb na jeden obytnú miestnosť  1,03 

− Obytná plochy [m2] pripadajúca na jednu osobu    16,70 

− Podiel [%] trvale obývaných bytov s ÚK   86,00 

− Podiel [%] bytov s kúpelňou resp. sprchovacím kútom  98,00 

− Podiel [%] trvale obývaných bytov s 3 + obytnými miestnosťami 65,3 

 

1.1.3 Klimatické podmienky 

Klimatické podmienky Svitu sú dané geografickou polohou mesta, ktoré leží v predhorí Tatranského 

národného parku a Národného parku Nízke Tatry v priemernej nadmorskej výške cca 717 m n. m. Z hľadiska 

požiadaviek na vykurovanie bytov a občianskej vybavenosti je oblasť Svitu zaradená do chladného klimatického 
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pásma a dodávka tepla je determinovaná klimatickými podmienkami, ktoré sú podľa STN 38 3350  

„Zásobovanie teplom - všeobecné zásady “ stanovené pre mesto Svit nasledovne: 

– výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu te = - 18 oC 

– stredná denná teplota v najchladnejšom mesiaci tem = - 5,7 oC 

– priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období tes  = 1,9 oC 

– stredná denná teplota pre začiatok, resp. koniec 

vykurovacieho obdobia tds = 13 oC 

–  dĺžka trvania vykurovacieho obdobia n = 250 dní 

        

Priebeh vonkajšej teploty vzduchu v rokoch 2001 - 2 003

-10

0

10

20

P
rie

m
er

ná
 te

pl
ot

a 
vz

du
ch

u 
 (

°C
)

rok 2001

rok 2002

rok 2003

rok 2001 -3,2 -1,7 2,7 6,200 13,1 13,5 17 17,4 10 9,6 -0,4 -6,8

rok 2002 -3,8 1,9 3,2 6,200 14 16,2 17,7 16,7 10,2 5,5 3,7 -6,2

rok 2003 -4,6 -6,5 0,9 5,200 14,5 16,8 17,1 17,8 11,2 4 3,7 -1,8

januá
r

febru
ár

mare
c

apríl máj jún júl 
augu

st
septe
mber

októb
er

nove
mber

dece
mber

 

 

     

Počet dennostupňov

4000

4200

4400

4600

4800

rok

Počet dennostupňov

Počet
dennostupň
ov

4312,8 4586,5 4639,7

2002 2003 2004

 

 

Z vyššie uvedených obrázkov vyplýva, že vo Svite sa znížila teplota vonkajšieho vzduchu 

 a došlo  k zvýšeniu počtu dennostupňov v roku 2004 oproti roku 2001 o cca 7,57 %. 
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1.1.4 Legislatívny rámec v oblasti zásobovania teplom 

 Energetická legislatíva zaznamenala v závere roka 2004 významné zmeny. Pôvodný Zákon č. 70/1998 

Z. z. o energetike bol nahradený novými zákonmi pre podnikanie v oblasti výroby, prenosu a distribúcie 

elektriny zemného plynu a tepla. Súčasne bolo prijaté doplnenie zákona č. 276/2001 Z. z o regulácii sieťových 

odvetví. Ďalej je uvedený prehľad platnej energetickej legislatívy, vrátane doteraz zverejnených rezortných 

vyhlášok a nariadení, ktorými sa vykonávajú príslušné energetické zákony. 

• Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach zo 14. júna 2001 

• Zákon č. 658/2004 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach z 26. októbra 2004, ktorým sa dopĺňa zákon č. 

276/2001 Z. z. 

• Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike z 26. októbra 2004 

• Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike z 26. októbra 2004 

• Výnos ÚRSO č. 1/2004 z 23. augusta 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien za 

výrobu a rozvod tepla a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 

• Usmernenie ÚRSO z 18.3.2005 k predkladaniu skutočných nákladov na dodávku tela. 

• Výnos ÚRSO č. 2/2004 z 31. augusta 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien za 

výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a 

primeraného zisku. 

• Nariadenie vlády SR č.123/2005 Z. z. z 30. marca 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 

s plynom 

• Nariadenie vlády SR č.124/2005 Z. z. z 30. marca 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 

s elektrinou 

• Vyhláška MH SR č.136/2005 Z. z. z 23. marca 2005, ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a 

elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny 

• Vyhláška MH SR č.151/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a 

odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike 

• Vyhláška MH SR č.152/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre 

konečného spotrebiteľa 

• Vyhláška MH SR č.154/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005 ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej 

neoprávneným odberom elektriny 

• Vyhláška MH SR č.155/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005 ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej 

neoprávneným odberom plynu 

• Metodické usmernenie MH SR č. 952/2005-200 z 15. apríla 2005, ktorým sa určuje postup pri tvorbe 

koncepcie rozvoja obcí v oblasti zásobovania teplom. 

• V súčasnosti sa pripravujú ďalšie právne normy, ktoré výrazne ovplyvnia trh s teplom: 
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− Zákon o energetickej náročnosti budov, ktorý je pre všetky členské štáty EÚ záväzný od 4.1.2006. 

Slovenská verzia tohoto zákona je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. 

−  Vyhláška ÚRSO č.328/2005 o spôsobe overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, 

ukazovateľoch energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu tepla, o normatívnych 

ukazovateľoch spotreby tepla, rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti, 

prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsobe úhrady týchto nákladov. 

 

1.2 Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení 

 

 Pri koncipovaní ďalšieho rozvoja zásobovania teplom mesta Svit je nutné vychádzať z rozvojových 

zámerov mesta, s prihliadnutím na krátkodobú históriu doterajšieho vývoja spotreby tepla, analýzy súčasných 

technických a kapacitných možností energetických zdrojov a tepelných rozvodov, ako aj z vyhodnotenia 

hospodárnosti a ekonomickej efektívnosti prevádzky existujúcich sústav tepelných zariadení.  

 Z metodického hľadiska sú tepelné zariadenia pre výrobu a rozvod tepla rozčlenené do nasledovných 

skupín: 

− zariadenia na dodávku tepla pre bytový a verejný sektor, 

− zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor, 

− zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu.  

V ďalšej časti sú uvedené výsledky analýzy súčasného stavu tepelných zariadení pre vyššie uvedenú 

štruktúru konečných spotrebiteľov tepla. 

 

1.2.1 Zariadenia na výrobu a dodávku tepla pre bytový a verejný sektor  

 Dominantné postavenie v dodávke tepla pre hromadnú bytovú výstavbu v meste má systém centrálneho 

zásobovania teplom (SCZT), na ktorý je napojená podstatná časť obytných budov a objektov občianskej 

vybavenosti. SCZT Svit pozostáva z: 

1/ horúcovodného systému s výpočtovými parametrami 110/70 oC o inštalovanom  výkone 

20,782 MW -  pozostáva z nových primárnych rozvodov a  63 blokových  nezávislých OST 

uvedených do prevádzky  v  09/2002.  

2/ parného systému 0,4Mpa , 240oC, ktorý zásobuje časť vybavenosti mesta a prevádzkové 

a výrobne  objekty  Chemosvitu . 

Jediným zdrojom, ktorý zabezpečuje výrobu a dodávku tepla do parných a horúcovodných rozvodov je centrálny 

energetický zdroj – Tepláreň Energochem  s celkovým inštalovaným tepelným výkonom137,2 MW t.  

- Z primárneho systému parných rozvodov je v súčasnosti dodávaných  113203GJ/rok, čo je 

32,21 % dodaného tepla v  SCZT Svit prostredníctvom výmenníkových staníc para/voda, 

ostávajúcich 67, 79% t.j. 237327GJ/rok je dodávaných v horúcej vode a z toho cez vetvu II celkom 

112920GJ/rok . 
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- Na  horúcovodný rozvod v správe MPBHaS je napojených 63 tlakovo závislých 

odovzdávacích  staníc o inštalovanom výkone  20,782 MW  s  dodávkou tepla r.2004   Q = 

68861,791 GJ, čo predstavuje 29% dodaného tepla zo zdroja v horúcej vode a iba 19,64 % 

celkového tepla dodávaného zo zdroja Tp Chemosvit 

Prevádzku a správu horúcovodných OST zabezpečuje Mestský podnik bytového hospodárstva a služieb , 

parných OST zabezpečuje Energochem  , alebo užívatelia objektov. 

 

1.2.2 CENTRÁLNY ZDROJ TEPLA TEPLÁRE Ň ENERGOCHEM     

 Základné údaje o inštalovaných kotloch 

Súčasťou tepelnej schémy Tp. Energochem  sú tri parné kotly s nasledovnými parametrami 

Miestne ozna čenie kotla K8 K9 K10
Typ kotla parný parný     parný
Výrobca SEZ Tlmače SEZ Tlmače Kessel -Losos
Počet horákov 4 4 2
Rok uvedenia do prev./rok rekonštr. 1979/95 1981/93 1992
Výkon [MW] 45,73 45,73 45,73
Celkový inštalovaný výkon  [MW]
Menovitý výkon(t/h) 50 50 50
Minomálny výkon (t/h) 10 10 10
Tlak parý(MPa) 4,02 4,02 4,02
Teplota ostrej pary  ( oC) 435 435 430
Základné palivo Zemný plyn Zemný plyn Zemný plyn
Teplota napájacej vody ( oC) 105 105 105
Tlak napájacej vody (Mpa) 6 6 6
Garančná úinnosť [%] 92 92 93,5
Dosahovaná účinnosť  [%] 93,5 93,3 93,8
Radiací systém Yokohama Yokohama Siemens

137,19

 

Prevádzka teplárne je nepretržitá  

 Príprava TÚV pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť je zabezpečovaná  priamo v objektoch 

pomocou 63 ks protiprúdových  výmenníkov . V bytových domoch ohrev TÚV  je uskutočňovaný bez  

akumulačných nádrži  .Iba v  troch domoch sú inštalované akumulačné nádrže .V  troch objektoch vybavenosti  

v príprave TÚV sú inštalované  akumulačné nádrže. 

Napájacia voda odoberaná z rieky Poprad po usadzovaní , koagulácií , filtrácií , demineralizácii  a odplynení 

slúži k napájaniu kotlov. Ekvitermická regulácia vykurovacej vody v novej vymenníkovej stanici  je 

automatická. Kotly sú  vybavené riadiacim systémom  K8,K9 – Jokohama , K10 – Siemens. Tepláreň ma vlastný 

dispečing, ktorý riadi dodávky tepla v horúcej vode pre bytovú výstavbu a vybavenosť mesta a parné odbery 

priemyselnej výroby. Odberné zariadenie horúcovodného systému mesta predstavuje iba  17% ( 22,78 MWt ) 

z celkového inštalovaného výkonu kotolne .  

Súčasťou  tepelnej schémy Tp. Energochem  sú štyri parné turbíny s parametrami v nasledujúcej tabuľke 

Sekundárne rozvody  pary sú cca 35 rokov staré. 
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Miestne ozna čenie turbín TG1 TG2 TG3 TG4
Druh turbíny kondenz. odb. kondenz. odb. protitl.odb. protitl.odb.

Rok uvedenia do prev./rok rekonštr. 1948 1953 1969 2004

Výkon [MW] 4,4 4,4 9,6/12 0,25

Celkový inštalovaný výkon  [MW]                                                           18,65/21,05                                                   

Tlak pary(MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8

Teplota pary  ( o C) 430 430 430 430

Palivo Zemný plyn Zemný plyn Zemný plyn Zemný plyn

Tlak v odbere (Mpa) 0,4 0,4

Tlak protitlaku 0,4 0,4

Teplota odberu,protitlaku ( o C) 200 200 200 200
Menovité napätie generátora (kV )                           5,25 5,25 5,25/6,3 0,4  

 

Zhodnotenie súčasného stavu Teplárne Energochem   

Dnešná podoba  kotlového parku  teplárne, s parným výkonom kotlov 137,MW na spaľovanie zemného plynu  

bola realizovaný v rokoch 1979-82, ako energetický zdroj priemyselného typu pre zabezpečenie energetických 

potrieb chemickej výroby v podniku Chemosvit a.s. pre dodávku tepla do parnej sústavy CZT Svit pre 

vykurovanie prevádzkových objektov a bytovo-komunálneho sektoru centrálnej časti mesta. Aktuálny stav vo 

využívaní výrobnej kapacity Tp. Chemosvit je približne 120 t/h. 

Technická úroveň Tp. Chemosvit zodpovedá fyzickému veku hlavných energetických zariadení a ostatných 

pomocných systémov, pričom kotly 3 x 50 t/h sú v prevádzke 23 až 26 rokov. V r.2002 bola uskutočnená   

prestavba  tepelných rozvodov v meste z pary na horúcu vodu. Strojovňa teplárne je vybavená štyrmi 

turbogenerátormi . Najstarší je v prevádzke 57 rokov , ďalšie 53 , 36 rokov . Posledný je v prevádzke od r.2004. 

 Tp Chemosvit je zdroj  priemyselného typu, ktorý sa v tejto dobe zameriava na optimalizáciu procesu výroby 

tepla, zvýšenie energetickej účinnosti konverzie paliva pre dodávku tepla do SCZT a zníženie emisií 

znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. 

Súčasťou energetického systému Chemosvit sú tiež primárne rozvody pre vyvedenie tepelného výkonu do SCZT 

Svit vo forme pary a horúcej vody  s nasledujúcimi  parametrami: 

Vetva I (prehriata para 0,6 MPa,180 oC) 

Primárne rozvody 

DN 50 25 

m 300 100 

vek do 20rokov 

 

Vetva II (horúca voda 110/70 oC) 

Primárne rozvody 

 
vek  do20r /DN 350 do 30 rokov/ 

 

DN 350 250 200 150 125 100 80 65 50 

Spolu m 490 105 3030 790 550 1500 935 1240 270 
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Vetva III  (prehriata para 0,3MPa,160 oC) 

Primárne rozvody 

DN 250 100 

m 1100 350 

vek do 20rokov 

 

Vetva IV (horúca voda 110/70 oC) 

Primárne rozvody 

DN 350 300 200 65 

m 1200 140 50 100 

vek do 20rokov 

 

Vetva V  (prehriata para 0,4 MPa,180 oC) 

Primárne rozvody 

DN 100 

m 200 

vek do 20rokov 

 

Vetva VI  (prehriata para 3,7 MPa,300 oC) 

Primárne rozvody 

DN 100 

m 1200 

vek do 20rokov 

 

Tabuľka strát jednotlivých vetiev 

 

Vetvy Teplo na prahu Teplo u odberateľov Straty   

č. GJ GJ GJ % 

1 4550 4070 480 10,55 

2 123105 112920 10185 8,27 

3 48063 43308 4755 9,89 

4 135641 124407 11234 8,28 

5 150 135 15 10,07 

6 72211 65690 6521 9,03 

Spolu 383721 350530 33191 8,65 
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Ako je vidieť z predošlého prehľadu tepelné rozvody Chemosvitu zahŕňajú celú škálu dimenzií  rovnako 

parovodov, tak aj horúcovodov s dimenziami od DN50 po DN350 . Prenosová kapacita parovodu  sa výrazne 

menila hlavne u vetvy č.1 , ktorá prešla prestavbou , keď od nej bola odpojená a do vetvy č.2 prevedená  

podstatná časť odberov. Napriek tomu vykazuje minimálne prekročenie povolenej straty  podľa vyhlášky  ÚRSO 

č.328 , ktorá pripúšťa stratu 10 % z množstva tepla dodaného do rozvodu .  

Súčasná úroveň tepelných strát ostatných troch parných vetvi je v povolenom limite oprávnených 

nákladov, ktoré možno  započítať do kalkulácie ceny tepla. Mierne prekročenie povolenej straty 8 % 

u horúcovodných primárnych rozvodov súvisí s poklesom prenášaného tepla po odpojení značnej časti odberov. 

Je to priama finančná strata, ktorá znižuje hospodársky výsledok prevádzkovateľa energetických zariadení. 

    Straty tepla rozvodov vetvy č.2  sú neporovnateľne nižšie oproti stratám, ktoré vykazovala tato sieť až do 

r.2002, keď bola prevádzkovaná ako parná. Tepelné straty  v parných  rozvodoch pred rokom 2002 viedli 

k rozhodnutiu výrobcu tepla Chemosvit Energochem  a.s. prestavať dodávku tepla do objektov bytového fondu 

a vybavenosti mesta z pary na horúcu vodu s menovitými parametrami bezkanálových potrubných vedení  

130/70 oC, PN16 . 

Prestavba parných rozvodov na horúcovodné a nahradenie 17 okrskových parných OST plne autonómnymi   

blokovými OST horúca voda /teplá voda  v počte 63 ks   bola uskutočnená v letnom období 2002. 

Celkový inštalovaný výkon horúcovodných OST  je  Q= 20,782MWt  

   z toho: inštalácia ÚK Quk= 11,758 MWt   

                    inštalácia TÚV Qtuv =   9,024 MWt. 

- Výmenníky tepla  : ÚK - letované  -  SWEP 

             TÚV – rozoberateľné  - SWEP 

-    Ochrana OST pred vysokým tlakmi primárnych rozvodov je priamočinným regulátorom   

 diferenčného tlaku 

-     regulácia teploty médií je uskutočňovaná dvojcestnými armatúrami na primárnej strane OST . 

 Armatúry zároveň plnia aj havarijnú funkciu 

- na primárnej strane ohrevu TÚV je riešené miešanie vody na max. 70oC z dôvodu zníženia 

rizika  zanášania výmenníka 

- na sekundárnej strane TÚV z rovnakých dôvodov je osadená elektromagnetická úprava  vody  

- expanzia sekundárneho média ÚK je riešená membránovou expanznou nádobou  

- ohrev TÚV je riešený ako prietokový bez zásobníka, okrem futbalového štadióna a škôl kde je 

poloprietokový systém so zásobníkom  

- meranie a regulácia zabezpečuje plne automatickú prevádzku s občasnou obsluhou 

- doplňovanie systému je prepúšťaním z primáru do sekundáru bez merania doplňujúcej vody  

- čerpadla na sekundárnej strane ÚK sú vybavené frekvenčným meničom s konštantným, alebo 

premenlivým diferenčným tlakom .Ostatné čerpadla sú bez frekvenčného meniča, čerpadla na 

cirkuláciu TÚV sú v bronzovom prevedení  

-  Meranie a regulácia zabezpečuje min. tieto parametre: 

- Ekvitermickú reguláciu ÚK 

- Reguláciu teploty TÚV 
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- Doplňovanie vody do systému 

- Riešenie havarijných stavov 

- Programovanie vykurovacej krivky , teploty TÚV, prehriatie TÚV pre dezinfekciu  

 potrubia  

- Meranie spotreby tepla je osobitne pre ÚK a TÚV 

- Meranie spotreby studenej vody  pre výrobu TÚV  je riešené vodomermi s impulznými 

výstupmi 

Investorom OST bol MPBHaS Svit . Inštalované sú osvedčené konštrukcie OST pre nasledovné   

 parametre : 

 Max. pracovný pretlak 1,0 Mpa 

       Garantovaná teplota na vstupe do OST v zime...........................100oC 

 Tepelný spád primáru v zime ................................................ 100/60oC 

 Tepelný spád primáru v lete .................................................... 80/40oC   

 Tepelný spád na výmenníku TÚV - primár................................70/40oC    

 Tepelný spád sekundáru ÚK - približne 75/55oC, OST sú dimenzované podľa výkonu 

a prietoku , ktorý je pre každý objekt presne zadaný . Nepresnosť tepelného spádu vyplýva z charakteru  

objektu – rôzny vek , nepresné údaje o požadovaných  výkonoch pri tvorbe návrhov jednotlivých OST. 

Teplota TÚV na výstupe z výmenníka ........................................55oC     

Teplota studenej vody .................................................................. 8oC 

Teplota vody v cirkulácií TÚV ................................................ 47-50oC   
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1.2.3 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE O KOTOLNIACH NA ÚZEM Í MESTA        

         V SPRÁVE MPBHaS 

 

Súčasťou základného bytového fondu mesta Svit v správe  MPBHaS  sú bytové domy č.: 861, 287, 296, 

ktoré sú vybavené plynovými kotolňami s nasledujúcimi parametrami 

  

KKoottoollňňaa    NNoovváá  //886611  

Súčasný stav : 

 

 

Základné údaje o inštalovaných kotloch 

Miestne ozna čenie kotla K1 K2
Druh kotla NT NT
Typ kotla RapidopGA210/99E RapidopGA210/99E 

Rok výroby 1998 1998
Výkon [MW] 0,099 0,099
Celkový inštalovaný výkon  [MW]
Palivo Zemný plyn Zemný plyn
Garančná úinnosť [%] 89,6 89,6
Dosahovaná účinnosť za celý zdroj [%]

0,198

91,31  

 

Prevádzka kotolne je od 5oo 23oo hod., len pri výraznom poklese vonkajšej teploty sa v noci zabezpečuje 

temperovanie. Príprava TÚV je zabezpečovaná pomocou protiprúdového výmenníka s   akumulačnou nádržou. 

Úprava napájacej vody je elektronická. Ekvitermická regulácia vykurovania, radenia kotlov a prípravy TÚV je 

automatická. Kotolňa nie  je napojená na centrálny dispečing. Objekt na strane ÚK je hydraulicky vyregulovaný.  
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Základné technicko-ekonomické ukazovatele : 

Hodnotený rok 2002 2003 2004 Priemer
Spotreba plynu [m 3 ] 45174,0 48471,8 47587,9 47077,9
Vyrobené teplo spolu  [GJ] 1402,7 1508,1 1480,6 1463,8
Expedované  teplo na UK aTÚV[GJ] 1402,7 1508,1 1480,6 1463,8
Predané množstvo tepla na UK  [GJ] 979,0 1057,4 1012,3 1016,2
Teplo na prípravu TÚV  [GJ] 423,7 450,7 468,4 447,6
Voda na prípravu TÚV [m3] 1774,0 1774,0 1774,0 1774,0
Merná spotr. tepla na prípr.TÚV [GJ/m 3 ] 0,2 0,3 0,3 0,3
Nadnorm. straty pri príprave TÚV  [%] 0,0 0,0 0,0 0,0
Max.určená cena tepla  s DPH [Sk] * 239,3 446,8 455,9 380,7
 - z toho variabilná zložka s DPH [Sk]  - 306,2 314,4 310,3
 - z toho fixná zložka s DPH [Sk]  - 140,6 141,5 141,1
Potrebný výkon zdroja ÚK 121,0
Potrebný výkon zdroja TÚV pre 1 os. 36,0 65,1
Potrebný výkon zdroja 186,1  

 

Celkové zhodnotenie : 

 Kotolňa 861 je výkonovo správne  dimenzovaná. Inštalovaný výkon 0,198 MW plne vyhovuje potrebe 

výkonu na vykurovanie 121 kW a na prípravu TÚV 65 kW, spolu 0,186 MW.  Technický stav kotlov je dobrý.  

Kotly na základe meraní účinnosti nepriamou metódou dosahujú pomerne dobré hodnoty účinností. Priemerná 

ročná účinnosť celej kotolne na základe tepelnotechnických bilancií v roku 2003 bola cca 91,31 . Kotolňa je 

vybavená ekvitermickou reguláciou .Vzhľadom na pomerne nízky vek kotlov - 7 rokov a ich vhodnú skladbu 

doporučujeme kotly ponechať a ako prvé opatrenia realizovať zateplenie objektu –obvodový plášť a strecha 

a výmena okien za tesné okna s k =1,2. Až následne po vyhodnotení prínosu úsporných opatrení s očakávaným 

výsledkom úspor min 25% bude potrebné uvažovať s výmenou jedného kotla za kondenzačný kotol už 

s polovičným výkonom , účinnosťou 106,5-109% a plynulou moduláciou výkonu .Tento krok pravdepodobne 

bude potrebné aktuálne  v danej dobe konfrontovať  s cenou tepla zo SCZT . Ak v danej dobe Tp Chemosvit 

realizáciou úsporných opatrení na svojom zdroji – prechodom na spaľovanie biomasy dosiahne cenu tepla 

konkurenčnú s cenou tepla z vlastného zdroja, prednosť musí mať teplo z SCZT .To  si  ale vyžiada zriadenie 

prípojky a OST miesto vlastnej kotolne . Najaktuálnejšie to možno očakávať v dobe, keď  technický stav  

zariadenia  zaostáva za danou dobou.  
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R o zd e le n ie  vyro b e n é h o  te p la  - k o to l ň a  8 6 1
(p r ie m e r za  ro k y  2 0 0 2  a ž  2 0 0 4 )

1 4 6 3 ,8

0

1 0 1 6 ,2

4 4 7 ,20

V yrobe né  te p lo  s po lu  (G J)

S p o treb a  tep la  na  zd ro ji (G J)

P redan é  tep lo  na  U K  (G J)

T e p lo  n a  T Ú V  (G J)

S tra ta  tep la  v  rozvodo ch  (G J)

 

 

Navrhované opatrenia : 

 

         

Navrhované opatrenia
Predpokl. ro čná 

úspora nákladov na 
palivo (Sk)

Predpokladané 
náklady na realizáciu 

(Sk)
Hrubá návratnos ť (rok)

Využitie kondenzácie
Jeden ktol ponechať, druhý nahradiť 
kondenzačným kotlom s plynulou moduláciou 
výkonu

100 000 250 000 2,5

SPOLU 100 000 250 000 2,50  

Zrealizovaním doporučených opatrení je možné dosiahnuť úspory na variabilných nákladoch na výrobu tepla vo 

výške 13 % , čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje zníženie nákladov o cca 100 000 Sk./rok 

Hrubá návratnosť vložených investícii je 2,5 roka. 

 

 

KKoottoollňňaa    ŠŠTTÚÚRROOVVAA  //  228877    

 

Súčasný stav : 

Základné údaje o inštalovaných kotloch 

Miestne ozna čenie kotla K1 K2 K3
Druh kotla K K K
Typ kotla Nefit Turbo65 Nefit Turbo43 Nefit Turbo43
Rok výroby 1999 1999 1999
Výkon [MW ] 0,065 0,042 0,042
Celkový inštalovaný výkon  [MW ]
Palivo Zem ný plyn Zem ný plyn Zem ný plyn
Garančná úinnosť [% ] 93 93 93
Dosahovaná úč innosť za celý zdroj [% ]

0,149

97,1  
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Prevádzka kotolne je od 500 do 2300 hod, len pri výraznom poklese vonkajšej teploty sa v noci zabezpečuje 

temperovanie. 

Príprava TÚV je zabezpečovaná pomocou protiprúdového výmenníka. Úprava napájacej vody je 

elektromagnetická. Ekvitermická regulácia vykurovania radenia kotlov a prípravy TÚV je automatická. 

Objekt je hydraulické vyregulovaný. 

 

Základné technicko-ekonomické ukazovatele : 

 

 

Celkové zhodnotenie : 

 Kotolňa 287 je výkonovo i skladbou dobre navrhovaná. Inštalovaný výkon je 0,149 MW, pričom 

potreba výkonu na vykurovanie je 86,1kW a na prípravu TÚV  53,8kW - spolu 0,140 MW. Technický stav 

kotlov je dobrý. Kotly na základe meraní účinnosti nepriamou metódou dosahujú dobré hodnoty účinnosti. 

Priemerná ročná účinnosť celej kotolne na základe tepelnotechnických bilancií v roku 2002 až 2004 bola cca 

97,1 %. Kotolňa je vybavená ekvitermickou reguláciou. Rozvody TÚV nie sú hydraulicky vyregulované. 

Hodnotený rok 2002 2003 2004 Priemer

Spotreba plynu [m 3 ] 29 083,0 28 699,7 27 138,0 28 306,9

Vyrobené teplo spolu  [GJ] 952,3 958,5 929,9 946,9

Expedované  teplo [GJ] 952,3 958,5 929,9 946,9

Predané množstvo tepla na UK  [GJ] 728,3 734,5 705,9 722,9

Teplo na prípravu TÚV  [GJ] 224,0 224,0 224,0 224,0

Merná spotr. tepla na prípr.TÚV [GJ/m 3 ] 0,269 0,269 0,269 0,269

Nadnorm. straty pri príprave TÚV  [%] 0,0 0,0 0,0 0,0

Max.určená cena tepla  s DPH [Sk] * x x x

 - z toho variabilná zložka s DPH [Sk]  - x x x

 - z toho fixná zložka s DPH [Sk]  - x x x

Potrebný výkon zdroja ÚK 86,1

Potrebný výkon zdroja TÚV pre  1os. 24 53,79

Potrebný výkon zdroja kW 139,9
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Vzhľadom na vek kotlov 12 rokov a ich vhodnú skladbu doporučujeme kotly ponechať a ako prvé 

opatrenia realizovať zateplenie objektu – obvodový plášť , strecha a výmena okien za tesné okna 

s k=1,2W/m2.oC. Až následne po vyhodnotení prínosu úsporných opatrení s očakávaným výsledkom úspor min. 

25% bude potrebné uvažovať s výmenou jedného kotla za kondenzačný kotol  s účinnosťou 106,5-109% 

a plynulou moduláciou výkonu .Tento krok pravdepodobne bude potrebné aktuálne  v danej dobe konfrontovať  

s cenou tepla zo SCZT . Ak v danej dobe Tp Chemosvit realizáciou úsporných opatrení na svojom zdroji 

dosiahne cenu tepla konkurenčnú s cenou tepla z vlastného zdroja, prednosť musí mať teplo z SCZT . To  si  ale 

vyžiada zriadenie prípojky a OST miesto vlastnej kotolne .  

 

 

Rozdelenie vyrobeného tepla - kotol ňa 287
(priemer za roky 2002 až 2004)

946,9

0

722,9

2240

Vyrobené teplo spolu (GJ)

Spotreba tepla na zdroji (GJ)

Predané teplo na UK (GJ)

Teplo na TÚV (GJ)

Strata tepla v rozvodoch (GJ)

 

 

 

Navrhované opatrenia : 

 

Navrhované opatrenia
Predpokl. ro čná 

úspora nákladov na 
palivo (Sk)

Predpokladané 
náklady na realizáciu 

(Sk)

Hrubá 
návratnos ť (rok)

 Dva kotly ponechať, tretí nahradiť  kondenzačným kotlom s 
plynulou moduláciou výkonu 65 000 200 000,00              3,08               

SPOLU 65 000 200 000       3,08       

Zrealizovaním doporučených opatrení je možné dosiahnuť úspory na variabilných nákladoch na výrobu tepla vo 

výške 13 % , čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje zníženie nákladov o cca 65000 Sk/rok. 

Hrubá návratnosť vložených investície je 3,08 roka. 
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KKOOTTOOLLŇŇAA    ŠŠTTÚÚRROOVVAA  //  229966  

 

Súčasný stav : 

 

Základné údaje o inštalovaných kotloch 

Miestne ozna čenie kotla K1 K2 K3 K4
Druh kotla K K K K
Typ kotla Nefit Turbo32 Nefit Turbo32 Nefit Turbo32 Nefit Turbo32
Rok výroby 1994 1994 1994 1994
Výkon [MW ] 0,032 0,032 0,032 0,032
Celkový inštalovaný výkon  [MW ]
Palivo Zem ný plyn Zem ný plyn Zem ný plyn Zem ný plyn
Garančná úinnosť [% ] 93 93 93 93
Dosahovaná úč in.za celý zdroj [% ]

0,128

94,05   
 

 

 

 

 

Prevádzka kotolne je od 500 do 23 00 hod., len pri výraznom poklese vonkajšej teploty sa v noci zabezpečuje 

temperovanie. 

Príprava TÚV je zabezpečovaná pomocou protiprúdového výmenníka bez akumulačnej nádrže.. Úprava 

napájacej vody je elektromagnetická. Ekvitermická regulácia vykurovania, radenia kotlov a prípravy TÚV je 

automatická. Kotolňa nie je napojená na centrálny dispečing. Objekt nie je hydraulický vyregulovaný . 
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Základné technicko-ekonomické ukazovatele : 

 

 

Celkové zhodnotenie : 

 Kotolňa 296 je výkonovo i skladbou dobre navrhovaná. Inštalovaný výkon je 0,128 MW, pričom 

potreba výkonu na vykurovanie je 83 kW a na prípravu TÚV to je 30 kW, teda spolu  0,113 MW.  

Technický stav kotlov zodpovedá veku 11 rokov. Kotly na základe meraní účinnosti nepriamou 

metódou dosahujú pomerne dobré hodnoty účinností Priemerná ročná účinnosť celej kotolne je na základe 

tepelnotechnických bilancií cca 94,05 %. Kotolňa je vybavená ekvitermickou reguláciou . Vzhľadom na vek 

kotlov a ich skladbu doporučujeme kotly ponechať a ako prvé opatrenia realizovať zateplenie objektu –

obvodový plášť a strecha a výmena okien za tesné okna s k=1,2. Až následne po vyhodnotení prínosu úsporných 

opatrení s očakávaným výsledkom úspor min 25% bude potrebné uvažovať s výmenou jedného kotla za 

kondenzačný kotol  s účinnosťou 106,5-109% a plynulou moduláciou výkonu .Tento krok pravdepodobne bude 

potrebné aktuálne  v danej dobe konfrontovať  s cenou tepla zo SCZT . Ak v danej dobe Tp Chemosvit 

realizáciou úsporných opatrení na svojom zdroji dosiahne cenu tepla konkurenčnú s cenou tepla z vlastného 

zdroja prednosť musí mať teplo z SCZT . To  si  ale vyžiada zriadenie prípojky a OST miesto vlastnej kotolne .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotený rok 2002 2003 2004 Priemer
Spotreba plynu [m 3 ] 30 588,0 28 699,7 27 138,0 28 808,6
Vyrobené teplo spolu  [GJ] 993,1 931,7 881,0 935,3
Expedované  teplo [GJ] 993,1 931,7 881,0 935,3
Predané množstvo tepla na UK  [GJ] 771,3 686,4 633,9 697,2
Teplo na prípravu TÚV  [GJ] 221,8 221,8 221,8 221,8
Merná spotr. tepla na prípr.TÚV [GJ/m 3 ] 0,281 0,281 0,281 0,281
Nadnorm. straty pri príprave TÚV  [%] 4,1 4,1 4,1 4,1
Max.určená cena tepla  s DPH [Sk] * 340,0 0,0 0,0
 - z toho variabilná zložka s DPH [Sk]  - 0,0 0,0
 - z toho fixná zložka s DPH [Sk]  - 0 0
Potrebný výkon zdroja ÚK 83,0
Potrebný výkon zdroja TÚV pre 1 os. 6 29,98
Potrebný výkon zdroja kW 113,0
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R o zd e len ie  vyro b en éh o  tep la  - ko to l ňa  296
(p r iem e r za  roky 200 2  až  200 4)

9 35,3

0

6 97,2

2 21,80

V yro bené  tep lo  spo lu  (G J)

S potreba tep la  na  zdro ji (G J)

P red ané tep lo  na  U K  (G J)

T ep lo  na  T Ú V  (G J)

S tra ta  tep la  v  rozvo doch  (G J)

 

 

Navrhované opatrenia : 

 

   

Navrhované opatrenia
Predpokl. ro čná 

úspora nákladov na 
palivo (Sk)

Predpokladané 
náklady na realizáciu 

(Sk)

Hrubá 
návratnos ť (rok)

Využitie kondenzácie - 3 kotly ponechať,  jeden kotol 
nahradiť kondenzačným                 

64 000 150 000 2,34         

SPOLU 64 000 150 000 2,34  

Zrealizovaním doporučených opatrení je možné dosiahnuť úspory na variabilných nákladoch na výrobu tepla vo 

výške 13 % , čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje zníženie nákladov o cca 64000 Sk. 

Hrubá návratnosť vložených investícii je 2,34 roka. 
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KKOOTTOOLLŇŇAA    KKPPTT..NNÁÁLLEEPPKKUU  //113344  

 

 

 

Súčasný stav : 

 Rozpad tepelného okrsku 

 Osobitnou kapitolou je plynová kotolňa č.134 , ktorá bola postavená pre okrsok zásobujúci 5 bytových 

domov č.132 až 136 na ul. kpt.Nálepku .Vývoj v tomto tepelnom okrsku z najrôznejších dôvodov dospel k stavu, 

ktorý k termínu 01/2006 znamená rozpad tepelného okrsku a to následovne : 

- objekt 132 od r.2006 si zriaďuje vlastnú kotolňu 

- objekt 133 od r.2006 v objekte sa zriaďujú sólo plynové kúreniska po jednotlivých bytoch  

- objekt 134 dnes zo spoločnej okrskovej kotolne umiestnenej v tomto objektu sú 

 z kotolne zásobované  iba 4 byty . Od r.2006 celý objekt sa odpája  a spoločná kotolňa sa ruší.   

V bytoch sa zriaďujú sólo kúreniska pre jednotlivé byty 

-  objekt 135 ako jediný sa pripája na novo vybudovaný horúcovodný systém   prostredníctvom 

vlastnej odovzdávacej stanice 

- objekt 136 od r.2006 si zriaďuje vlastnú kotolňu 

- objekt 137 je bez inštalácie ÚK s individuálnymi zdrojmi tepla 

- výhľadovo možno počítať s jeho pripojením 
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Základné údaje o inštalovaných kotloch 

    

M iestne ozna čenie  kotla K1 K2 K3
Druh kotla tep lovodný teplovodný
Typ kotla PG VE 40 PG VE 40
Rok výroby 1991 1991
Výkon [M W ] 0,43 0,43
Celkový inš ta lovaný výkon  [M W ]
Palivo Zem ný p lyn Zem ný p lyn
G arančná úinnosť [% ] 90 90
Dosahovaná úč innosť za  ce lý  zdroj [% ]

0,86

90  

 

Prevádzka kotolne je od 500 do 2300 hod, len pri výraznom poklese vonkajšej teploty sa v noci zabezpečuje 

temperovanie. Príprava TÚV je zabezpečovaná pomocou protiprúdového výmenníka . Ekvitermická regulácia 

vykurovania, radenia kotlov a prípravy TÚV je automatická  

 

Celkové zhodnotenie : 

 

Vzhľadom na to ,že kotolňa definitívne končí hodnotenie nemá opodstatnenie 

 

 Navrhované opatrenia : 

 

     Zhodnotenie zariadenia kotolne je možné odpredajom, ak sa nájde záujemca o dané zariadenie. Výhľadovo je 

možno počítať so znovu pripojením k SCZT. 

 

 

KKOOTTOOLLŇŇAA    ZZOOSS  

 

Súčasný stav : 

Plynová kotolňa s dvomi  teplovodnými kotlami  2x 50kW .  

Výhľadovo je možno počítať so znovu pripojením k SCZT. 

  

KKOOTTOOLLŇŇAA  ––  OOSSBBDD  PPOOPPRRAADD    

ul.kpt.Nálepku č.105   

• Technické údaje o kotloch 

− Druh kotla     teplovodný 

− Typ kotla / výrobca    3xETI 100 

− Rok uvedenia do prevádzka   1991-92 

− Inštalovaný tepelný výkon   3 x 0,160 MW 

− Palivo     zemný plyn 

− Vyrobené teplo     1 576 GJ/rok 



 
 MESTO SVIT                                                          Strana / Počet strán:  25 / 113                        

 

− Merná spotreba tepla na TÚV                                   0,223 GJ/m3 

− Teplo na prípravu TÚV                                             443  GJ/rok 

− Spotreba plynu                                                           50000m3 

Doporučenie rovnako ako u predošlých  kotolní - jeden kotol vymeniť za kondenzačný   po zvážení možnosti 

návratu do SCZT. 

KKOOTTOOLLŇŇAA  ––  SSVVBB  

ul. Jilemnického 13 - 16  

• Technické údaje o kotloch 

− Druh kotla     teplovodný 

− Typ kotla / výrobca    2xNefit Ecomline 65kW +45kW 

− Rok uvedenia do prevádzka   2002 

− Inštalovaný tepelný výkon   0,175MW 

− Palivo     zemný plyn 

− Spotreba plynu                                                        40 000m3 

Aj keď sa jedna o nový zdroj ,doporučenie rovnako ako u predošlých  kotolní -  uvažovať o  možnosti návratu do 

SCZT. 

KKOOTTOOLLŇŇAA  ––  SSVVBB    

    ul. Štefánikova   315/3   

• Technické údaje o kotloch 

− Druh kotla     teplovodný 

− Typ kotla / výrobca    2xNefit Ecomline 65kW  

− Rok uvedenia do prevádzka   2001 

− Inštalovaný tepelný výkon   0,13MW 

− Palivo     zemný plyn 

− Spotreba plynu                                                      26 000m3/rok 

Aj keď sa jedná o nový zdroj , doporučenie rovnako ako u predošlých  kotolní  - uvažovať o  možnosti návratu 

do SCZT. 

KKOOTTOOLLŇŇAA  ––  MMŠŠ    

     ul. Štúrová    

• Technické údaje o kotloch 

− Druh kotla     teplovodný 

− Typ kotla / výrobca    Buderus Logamax plus GB 112 - 24 

− Palivo     zemný plyn 

− Spotreba plynu                                                      33 000m3/rok 

Pre doporučenie neboli k dispozícii dostatočné podklady o kotolni.  
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1.2.4 Zhodnotenie súčasného stavu mestských kotolní  

 Na základe posúdenia technickej úrovne kotlových zariadení a potrubných rozvodov,  zhodnotení 

prevádzkových bilancií v oblasti spotreby paliva, výroby tepla a tepelných strát v primárnych rozvodoch 

a distribučnom teplovodnom systéme možno konštatovať, že mestské kotolne splňujú požiadavky stanovené 

vyhláškou ÚRSO „O spôsobe overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovateľoch 

energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu tepla, o normatívnych ukazovateľoch spotreby tepla, 

rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení 

a spôsobe úhrady týchto nákladov“. 

Ako je vidieť z celkovej situácie resp z dielčích situácií jednotlivých kotolní bytové domy, ktoré sa nachádzajú 

dnes mimo SCZT a sú v bezprostrednej blízkosti primárnych tepelných rozvodov svoje rozhodnutie o odpojení 

prijali na základe jediného podnetu – nižšie prevádzkové náklady v dobe rozhodovania , ktoré malo nasledovný 

priebeh: 

 

Odpájanie bytových domov a bytov od SCZT 

 

Ako ilustruje nasledovný prehľad pred r..2002 od SCZT boli odpojené : 

 švorbytový dom 

 Dom č.256 mal odpojené 3 byty. K termínu  09/2002 je celý dom  mimo SCZT s vlastným tepelným  

 zdrojom  v každom byte  . OST nebola plánovaná . Od SCZT boli odpojené posledné 4 b.j.. 

 sedembytové domy – odpojených  98 b.j. 

 Pred rokom  2002  od  SCZT bolo odpojených 14  bytových domov. Bytové domy sú na ul. Mieru, 

 Komenského, Štúrova, popisné č. domov 222 – 227,230 , 231, 233 – 236, 238 , 240. V roku 2002 jedine 

 v dome 226 boli stále 4 b.j. pripojené na SCZT. Po prestavbe SCZT v 09/2002 nie je ani jeden bytový 

 dom pripojený na SCZT. Od SCZT bolo odpojených 98 b.j. 

 dvanásť bytové domy - odpojených 42 b.j. 

 Pred rokom  2002  od  SCZT boli komplet odpojené iba 2 bytové domy č.p. 250,251. Od SCZT bolo 

 odpojených 24b.j.. Dom č.242 - mal odpojený iba 1 byt. Od 09/2004 je celý dom  komplet mimo SCZT 

 s vlastným zdrojom tepla v každom byte a to i napriek tomu , že v dome bola vybudovaná,  neskôr 

 zdemontovaná odovzdávacia stanica s označením č.50 . Od SCZT bolo odpojených 12b.j. 

 Dom č.261 už pred r.2002 mal odpojených 6 b.j. Stav  bez zmeny k 11/2005. Od SCZT bolo    

 odpojených 6b.j. 

 osemnásť bytové domy -  odpojených 54 b.j. 

 Pred rokom  2002  od  SCZT bol komplet odpojený iba 1 bytový dom s 18 bytmi č.p.287. 

 Dom č.288 už pred r.2002 mal odpojené 4 b.j. Stav  bez zmeny k 11/2005 

 Dom č.290 už pred r.2002 mal odpojených 10 b.j. Stav  bez zmeny k 11/2005 

 Dom č.260 mal odpojených iba 9 bytov. Od 09/2004 je celý dom  komplet mimo SCZT s vlastným 

 zdrojom tepla v každom byte a to i napriek tomu ,že v dome bola vybudovaná  neskôr zdemontovaná 
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 odovzdávacia stanica s označením č.36. Dom č.289 už pred r.2002 mal odpojené 3b.j. Stav  bez zmeny 

 k 11/2005.Dom č.259 už pred r.2002 mal odpojenú iba 1b.j. Stav  bez zmeny k 11/2005 

 dvadsaťbytové domy - odpojených 8 b.j. 

 Pred rokom  2002  iba dom č.253 mal odpojených 8b.j. Stav  bez zmeny k 11/2005 

 dvadsaťštyribytové domy - odpojených 28 b.j. 

 Dom č.295 mal odpojených iba 15 bytov. Od 09/2004 je celý dom komplet mimo SCZT s vlastným 

 zdrojom tepla v každom byte a to i napriek tomu ,že v dome bola vybudovaná a  neskôr zdemontovaná 

 odovzdávacia stanica s označením č.49 . Od SCZT bolo odpojených 24b.j. 

  Dom č.294 už pred r.2002 mal odpojené 4 b.j. Stav  bez zmeny k 11/2005. 

 

 Celkovo od SCZT bolo odpojených  234 b.j. , čím vniklo rovnaké množstvo nových zdrojov tepla 

bezprostredne v bytoch užívateľov s vytvorením  234 nových  potenciálne možných ohnísk výbuchu, 

požiaru a otravy zemným plynom, alebo splodinami horenia. Okrem toho splodiny horenia  boli do 

ovzdušia odvádzané komínom teplárne Chemosvitu , ktorý pri prevládajúcom smere vetrov odvádza tieto 

mimo obytnú časť mesta. 

Vytvorením zdrojov tepla bezprostredne v bytoch i za predpokladu že odvod dymových plynov je iba cez 

strechy domov znamená priblíženie   zvlášť  toxických  oxidov dusíka NOx  bezprostredne do životného  

prostredia mesta . 

 Vplyv  NOx na ľudský organizmus v  STN 73 4201 je definovaný následovne.“ NOx podporuje ako 

katalyzátor premenu SO2 na SO3 a ďalej až na zriedenú kyselinu sírovú v ovzduší. Ak dôjde k zrážkam padá na 

Zem „kyslý dážď“, ktorý spôsobuje značné škody na lesných a pôdnych porastoch. NOX má ešte ďalší veľmi 

nepríjemný účinok . Pri vdychovaní vzduchu s obsahom NOx sa u živočíchov a v ľudskom organizme 

prebúdzajú ložiska rakoviny .U niektorých citlivých pováh môže dokonca rakovinu vyvolať. To je dôvod prečo 

hygienici sprísnili kritéria pre maximálne prípustné koncentrácie NOX  vo vzduchu.“ 

 Najvyššia prípustná trvala koncentrácia NOX  v spalinách nesmie prekročiť na najbližšej fasáde 

obytného objektu hodnotu 0,1mg/m3. Kontrolu, či príslušná  kotolňa neohrozuje svoje bezprostredné okolie ,čo 

vyžaduje zákon 478  platí  iba pre zdroje s menovitým príkonom väčším  ako 0,3 MW. Ak by neboli iné 

prekážky bolo potrebné , aby úrad, ktorý  povolil zriadenie bytových kotolní z hľadiska životného prostredia mal 

minimálne vyžadovať, aby boli inštalované kotly s koncentráciou NOx na výstupe zo zdroja s hodnotami 15 – 30 

mg/m3. To spĺňajú iba kondenzačné kotly , ktoré naviac pracujú s účinnosťou až 108%, kým konvenčné kotly 

dosahujú hodnoty NOx 180 –200 mg/m3 pri účinnosti max. 93%. Ani  takéto opatrenie  nekompenzuje 

ekonomickú stratu na výrobe elektrickej energie v teplárni Chemosvitu , ktorá bola postavená na základe  odberu 

tepla pre vykurovanie bytovej výstavby. Výsledkom odpájania domov a  bytov sú ekonomické straty, ktoré 

tepláreň Chemosvitu  utrpela tým , že pokles  odberu tepla  mimo vykurovacie obdobie neumožňuje  v letnom 

obdoby efektívne vyrábať elektrickú energiu prevádzkovaním turbogenerátora v teplárenskom cykle. Naopak 

v letnom období je nútený draho nakupovať elektrickú energiu z verejnej siete a horúcu vodu pre  vykurovacie 

rozvody mesta vyrábať neefektívne vo vymenníkovej stanici teplárne redukciou pary z 3,8MPa na 0,4MPa.Tato 

para mala vyrobiť elektrickú energiu jej expanziou v turbíne.  
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Opatrenia prevedené  Chemosvitom  a.s. za účelom zníženia ceny tepla :  

         -     výstavba vymenníkovej stanice  para -voda Tp Chemosvit 

- prestavba parných rozvodov na efektívnejšie horúcovodné  rozvody čiastočne 

z predizolovaných potrubí v bezkanálovom prevedení  , čiastočne dobudovaním teplovodných 

vedení do jestvujúcich teplovodných kanálov a čiastočne využitím pôvodných sekundárnych 

vedení ÚK (zo zrušených  kotolní) ako rozvody primárne. Financovanie  prestavby 

zabezpečoval Chemosvit a.s.  

Vybudovanie blokových OST zabezpečoval  MPBHaS, čím boli zrušené neefektívne  štvortrtrubkové 

rozvody tepla.     

 Všetky tieto vopred uvádzané opatrenia, ktoré mali priniesť zníženie ceny tepla odpájaním odberov boli 

degradované  tak , že Chemosvit  a.s. aby zabezpečil vlastnú výrobu   elektrickej energie musí postaviť nový 

turbogenerátor na výkon, ktorý zohľadňuje  reálny stav odberov tepla dnes v očakávaní,  že tento sa ďalej 

nebude meniť. 

 

 Čo s odpojenými bytmi a ako vyriešiť ďalšie prípadné požiadavky na odpojenie.  

  

 Každý bytový dom  je konštruovaný ako jeden spotrebič tepla . Prejavuje sa to tým, že medzi bytmi nie 

sú žiadne tepelné izolácie. Vnútri budovy sa teplo šíry bez zábran nielen po potrubí , ale vzduchom a cez 

stavebné konštrukcie. Teplo , ktoré v miestnosti  odovzdá radiátor sa s vysokou pravdepodobnosťou 

nespotrebuje len v tejto miestnosti. Vzduchom a cez steny sa šíri aj do susedných priestorov. Teplo dodané do 

miestnosti to nie je len teplo dodané radiátorom, ale aj teplo dodané alebo odobrané vnútornými stenami. 

Meranie tepla dodaného radiátorom nie je meraním tepla dodaného do miestnosti. Exaktne určiť spotrebu 

tepla v miestnosti alebo v byte vo fyzikálnych jednotkách nevieme . Meranie by bolo veľmi zložité a preto aj 

veľmi drahé  . Zmysel merania sa stráca , ak “merací systém „ je drahší ako úspora energie. Potrebné  je  ale 

merať práve gigajouly .To čo potrebujeme dosiahnuť je rozpočítať náklady na vykurovanie  , teda peniaze za 

dodané teplo . 

 K tomuto účelu boli vyvinuté prvé pomerové rozdeľovače – kvapalinové odparovacie , neskôr 

elektronické - najprv jednosnímačové, podobne ako odparovacie sledujúce len teplotu radiátora . 

Dvojsnímačové merajú a vyhodnocujú  okrem teploty vykurovacieho telesa aj teplotu miestnosti. 

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie zohľadňuje rozdiely okrajových miestnosti a  chránených 

miestnosti , ktoré od vonkajšieho prostredia ochraňujú okrajové miestnosti čím znižujú spotrebu tepla 

v chránených miestnostiach. Poloha miestnosti v rámci domu musí byť zohľadnená  korekčnými 

koeficientami . 

 Prestup tepla cez stavebné konštrukcie ( resp. udržiavanie „základnej„ teploty miestnosti aj pri 

vypnutom radiátore ) sa pri rozpočítavaní podľa pomerových rozdeľovačov zohľadňuje tak, že celkové náklady 

sa delia na základnú zložku , ktorá sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytov a na  spotrebnú zložku , 

ktorá sa rozpočítava v pomere upravených dielikov z pomerových rozdeľovačov. Vďaka prestupu tepla cez 

steny sú miestnosti v celom dome účinne chránené pred podchladením - vnútorné miestnosti viac, okrajové 

o niečo menej. Pri úplnom vypnutí radiátora v miestnosti nedôjde k jej „vymrazeniu“- v miestnosti v chránenej 
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polohe teplota neklesne o viac ako  4 - 5 oC oproti priemernej tepote susedných miestnosti. Túto „základnú 

teplotu“ udržuje prestup tepla zo susedných vykurovaných miestnosti .  Merače tepla nemerajú skutočnú 

spotrebu tepla v bytoch , merajú len spotrebu tepla dodaného cez vykurovacie telesá, merače tepla nedokážu 

merať množstvo tepla dodaného do bytu cez steny . Uzavreté radiátory znamenajú  nulové dieliky na 

pomerových rozdeľovačoch a pokles teploty v miestnosti až o 4 - 5 oC.  Iba túto čiastočnú spotrebu je možné 

použiť na rozpočítavanie nákladov na vykurovanie  ,avšak  nie v absolútnej hodnote. Fakturačnými meradlami 

sú iba merače tepla na päte objektu.  

 Často sa hovorí a píše o „kradnutí tepla“ bytmi, ktoré majú najnižšie alebo nulové „namerané dieliky „. 

Dokonca v Česku sa trestá a sankcionalizuje za nulové dieliky . Rovnako nie sú na mieste prehnané vysoké 

náklady na vykurovanie v bytoch s najvyššími nameranými dielikmi . Sú to dve strany tej istej mince. Nulové  

dieliky na pomerových rozdeľovačoch nie sú ničím mimoriadnym , ani neoprávneným , ani nemorálnym . 

Náklady na vykurovanie domu sa skladajú zo zložky základnej  – to sú náklady nezávisle od spotreby tepla  a zo 

zložky spotrebnej – to sú náklady závislé len od spotreby tepla . Náklady nezávislé od spotreby tepla sú vopred 

zmluvne dohodnuté a odberateľ tepla (teda dom )ich musí zaplatiť aj v prípade ,ak by nespotreboval žiadne 

teplo.  Sú to náklady na zabezpečenie funkčnosti zariadenia na dodávku tepla a vytvárajú možnosť odberať teplo. 

Je to ako „ pripojovací poplatok „. Náklady nezávislé od spotreby by sa mali rozpočítavať podľa podlahovej 

plochy bytov a nie podľa spotreby . Pomer základnej a spotrebnej zložky je u každého domu iný dokonca aj 

v každom zúčtovacom období . Na pochopenie porovnáme  dva domy  : 

- prvý bez merania  regulácie  základná  zložka 300 tis. Sk, náklady od spotreby 500tis.Sk, spolu 800tis.Sk 

- druhý má spotrebu nižšiu o 28,5%   

  Fixná zložka 300 tis. Sk, náklady od spotreby sú nižšie o 28,5% z 500tis.Sk, to znamená o 142,5tis. Sk . 

  Náklady sa znížia na 357,5 tis. Sk. Celkové náklady  300 tis.+ 357,5 tis.= 657,5tis.Sk. Dom síce ušetrí  

  28,5% tepla , ale na nákladoch ušetril len 18,0% 

 Pri dvojzložkovej cene tepla je ÚSPORA NÁKLADOV  na vykurovanie vždy MENŠIA , AKO 

ÚSPORA TEPLA . 

 Ak  dôjde k odpojeniu bytu, podiel bytovej kotolne na vykurovaní bytu vyjadruje iba tu časť dodaného 

tepla, ktorá vyjadruje dohrev z 15 oC na ktorých sa ustáli teplota v byte aj bez vykurovania v samotnom byte  na 

21oC. Pri priemernej teplote v byte +21 oC a priemernej teplote vo vykurovacom období + 1,9 oC, pomer tepla 

dodaného bytovou kotolňou k celkovej  potrebe tepla bytu vyjadruje pomer , ktorý je krajným vyjadrením, ak by 

odpojený byt tvoril samostatný tepelne izolovaný objekt s konštantnou tepelnou stratou  zaručujúcou  stálu 

teplotu 15 oC,  čo neodpovedá skutočnosti , pretože pri teplote 21oC tok tepla  neizolovanými vnútornými 

stenami, vetraním WC , kúpelne a kuchyne vetracími šachtami a samotnou infiltráciou bytu oknami a dverami 

posúva spotrebnú zložku nákladov, ktorú má zabezpečiť vlastná plynová kotolňa  na hodnotu 50 až 70%  

celkových nákladov na vykurovanie. Predmetný byt odpojený od systému ÚK získava z prevádzky objektu ako 

celku 30 – 50% tepla. Takéto rozdelenie na základnú(fixnú )a spotrebnú(variabilnú) zložku  je uvedené v návrhu 

vyhlášky URSO 210 o ročnom zúčtovaní nákladov, ktorá má vstúpiť do platnosti 1.1.2006 

            21 – 15 

      100   ––––––– = 31,41% 

   21 – 1,9  
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 Skutočný podiel vlastnej  bytovej kotolne  na dokurovanie je podľa overení akceptovaných  v  Česku  a 

vyjadruje ich  vyhláška č.372 , § 6 odst.2 .v tomto znení:  

 Na byty odpojené od vnútornej sústavy ústredného vykurovania v dome , vlastník( SVB) rozúčtováva aj 

po ich odpojení základnú zložku nákladov 40 až 50 % z nákladov  na  ÚK vztiahnutú na započítateľnú 

podlahovú plochu odpojeného bytu . Byt vykurovaný vlastnou kotolňou sa podieľa na vykurovaní spoločných 

schodísk ako prestupom, tak vetracím vzduchom,  ďalej podielom na vykurovaní spoločných priestorov 

(práčovne, sušiarne a iné spoločné priestory) .  

 Záver k problematike odpájania bytov je jednoznačný . Užívateľ odpojeného bytu sa musí podieľať na 

nákladoch celého domu (okrem dokurovania vlastným zdrojom) čiastkou (30 )40 až 50 % z nákladov  na ÚK 

vztiahnutých na započítateľnú podlahovú plochu odpojeného bytu.  

 Ak došlo k odpojeniu bytu je to pravdepodobne so súhlasom vlastníka domu a stavebného úradu , 

nakoľko sa jedná o zmenu kolaudovaného stavebného prevedenia domu, v ktorom sa zriaďuje nový zdroj tepla. 

 Ak správca domu spolu so stavebným úradom udelil súhlas na odpojenie a nestanovil podmienky ,že 

užívateľ odpojeného bytu sa musí podieľať na vykurovacích nákladoch celého domu v čiastke( 30 ) 40 –50%, čo 

tvorí základnú zložku z celkových nákladov , po vstupe do platnosti vyhlášky URSO 210  mal by previesť 

nápravu v svojom pochybení zavinenom nedostatkom oficiálnych informácií rersp. legislatívy  pre takýto prípad. 

Je nemysliteľné, aby ostatní obyvatelia domu prispievali na vykurovanie bytu jednotlivcovi , ktorý už len svojím 

odpojením narušil hydraoliku vykurovacieho systému , prenechal svoj podiel z odpisov na nový HV rozvod, 

novú OST na ostatných obyvateľov a nežiaduco priniesol na strechu domu (ak nie na fasádu domu) výfuk 

exhalátov , ktoré môžu iniciovať vznik rakoviny. Okrem toho priniesol do domu potenciálny zdroj možného 

požiaru. A to napriek tomu že Vyhláška 706/2002 Z.z v svojej prílohe č.6 „Požiadavky zabezpečenia rozptylu 

emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje odst.3 hovorí toto: 

 „Pri projektovaní a realizácií stavieb zdrojov znečisťovania treba voliť také technické riešenie ,aby 

vzhľadom na danosti technologického procesu boli emisie znečisťujúcich látok vypúšťané do ovzdušia čo s 

najmenším počtom výduchov alebo komínov.“ V meste Svit miesto jediného komína teplárne dodatočnými 

opatreniami vzniklo 234 nových zdrojov tepla iba od bytov v správe MPBHaS a to ak uvažujeme, že  došlo 

k inštalácií len jedného kotla na každý odpojený byt . Naviac  majiteľ odpojeného bytu získal „ bonusom „ 30- 

50% príspevkom do nákladov za kúrenie na jeho  odpojený byt, na ktorý sa rovnomerne skladajú ostatný 

obyvatelia domu,  ktorý ostávajú pripojený na vykurovací systém . 

 Iná situácia je v domoch, kde každý byt má vlastný zdroj tepla a každý byt platí za spotrebu plynu bez 

akejkoľvek korekcie odvodenej od polohy bytu. V takomto prípade došlo k vytvoreniu bytov rozdielnej 

kategórie,  nakoľko okrajové byty sú za rovnaký komfort  nútený platiť viac ako majitelia bytov chránených , 

hoci byty boli nadobudnuté ako rovnocenné, pretože bytové domy postavené  až do tejto doby boli konštruované 

ako jeden spotrebič tepla.“ Prejavuje sa to tým, že medzi bytmi nie sú žiadne tepelné izolácie .Vnútri budovy sa 

teplo šíri bez zábran, nie len po potrubí ,ale aj vzduchom a cez stavebné konštrukcie Teplo ktoré v miestnosti 

odovzdá radiátor sa s vysokou pravdepodobnosťou nespotrebuje len v tejto miestnosti .Vzduchom a cez steny sa 

šíri aj do susedných priestorov. Teplo dodané do miestnosti - to nie je len teplo dodané radiátorom ,ale aj teplo 

dodané, alebo odobrané vnútornými stenami. Meranie tepla dodaného radiátorom nie je meraním tepla 

dodaného do miestnosti.“ 
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 Teplo dodané plynovou bytovou kotolňou nie je jediným teplom dodaným a prevzatým bytom preto 

podobne ako v Česku, kde sú objekty stavané podľa rovnakých noriem (ČSN ), každý byt s vlastnou kotolňou sa 

musí  podieľať na nákladoch vykurovania domu v rozsahu základnej zložky (40-50%). Sám majiteľ bytu 

s plynovou kotolňou si financuje samozrejme  spotrebnú zložku – vlastnú kotolňu. Je to presne to iste 

rozúčtovanie nákladov, ako pri  rozúčtovávaní s pomerovými meračmi.  

 Ak šetrnému užívateľovi bytu, ktorý sa rozhodol odpojiť od vykurovacieho systému podľa jeho 

presvedčenia, že takto ušetrí na vykurovaní a stavebný úrad i správca domu - SVB mu udelil súhlas  , neuviedol 

podmienky, že okrem financovania nákladov svojej plynovej kotolne bude musieť platiť i naďalej podiel na teple 

celého domu – (zložku) a nebola  mu vystavená faktúra, nie je to chyba tohto užívateľa,  ale chyba legislatívy 

(stavebného úradu a majiteľa (SVB) domu.) Chybné rozhodnutia   v konečnom dôsledku viedli k znehodnoteniu 

nákladne prebudovaného CZT  - tým, že  poklesom odberu tepla v letnej prevádzke došlo k znefunkčneniu 

výroby tepla v teplárenskom cykle a nanúteniu   neefektívnej výroby  tepla bez výroby el. energie v teplárni 

Chemosvitu .  

 Stav ktorý vznikol odpájaním bytov a následne bytových domov  je neodkladne potrebné napraviť a 

uviesť na stav, ktorý je logický a akceptovaný v plnom rozsahu u našich susedov v Českej republike už od 

r.2001 - vyhl.372/2001Sb.,kým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  pripravený návrh doposiaľ nevydal. 

 Je dosť pravdepodobné , že byty a domy odpojené od systému CZT po prevedení : 

- nápravy vo vyúčtovaní potreby tepla pre odpojené byty pripočítaním zakl. zložky 

- nápravy pri výrobe tepla  v Tp Chemosvitu inštalovaním turbogenerátora i pre letnú prevádzku  

- výroby tepla a elektriny aj z biomasy  - pokles ceny tepla 

- dosiahnutého rozdielu  v cene plynu pre  bytovú kotolňu - domácnosť D2=13,20 , D3=12,66 

Sk /m3 ,pre strednoodber S= 8,57 Sk/m3,  prípadne veľkoodber  V= 8,34 Sk/m3. 

pravdepodobne požiadajú o návrat do SCZT s teplárenským zdrojom Chemosvitu, ktorý ponúkne lacnejšie 

teplo ako ho bude možno vyrobiť v domových alebo bytových kotolniach.  

 Prekvapuje, že problematika správneho rozúčtovania nákladov na odpojené byty nebola tak logicky 

akceptovaná ako v Česku , hoci i tu  boli nainštalované a praxou overené pomerové rozdeľovače . 

Zatiaľ z domov v správe MPBHaS v celkovom počte 84 bytových a 25 nebytových objektov  iba v 45 bytových 

domoch sú nainštalované termoregulačné ventily. Z toho v 35 domoch  sú nainštalované pomerové merače. 

Typ inštalovaných meračov  – BRUNATA  odparovací 14  domov č. 140,85,273,296,297, 298,  301,305,306,309 

                   310,311,313 ,OST98-99 

        - BRUNATA  E elektronický     8  domov č. 115,245,280,302,304,308,315,316 

        - ISTA elektronický  13 domov č. 138,139,237,239,241,243,244,247 –iba 5 bytov, 

           278,282,285,299,312 

Zákon o tepelnej energetike č.657/2005 v § 18 čl.4a  ukladá dodávateľovi tepla na vykurovanie a prípravu TÚV, 

alebo odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného na vykurovanie a súčasne rozpočítava množstvo 

tepla  dodaného na prípravu TÚV konečnému spotrebiteľovi , aby   zabezpečiť obstaranie , zapojenie , 

udržiavanie a overovanie určených meradiel tepla, alebo pomerových rozdeľovačov tepla na vykurovanie 

u konečného spotrebiteľa do 1.1.2009  . Ak všetci  konečný spotrebitelia požiadajú dodávateľa , alebo 

odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi  o zapojenie určitého meradla 
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tepla ,alebo pomerového rozdeľovača tepla je dodávateľ,  alebo odberateľ povinný do jedného roka od doručenia 

žiadosti o zapojenie týchto meradiel vyhovieť. Ak sa dohodnú všetci konečný odberatelia na inom spôsobe 

rozpočítavania množstva dodaného tepla , povinnosť zapojenia určeného meradla nevzniká.  

V nasledujúcej tabuľke je zobrazená cena plynu  pre 4.Q/2005 ktorá pravdepodobne  zastaví odpájanie bytov 

i bytových domov od SCZT. 

 

 

    Prehľad cien zemného plynu s DPH  od 1.10.2005 stanovené rozhodnutím ÚRSO  

Fixná 

mesačná 

sadzba 

Fixná 

kubíková 

sadzba 

Premenlivá 

sadzba 

Ročná 

výkonová 

sadzba 
Tarifa – ročný odber 

[Sk/mes] [Sk/m3] [Sk/m3] [Sk/m3] 

Domácnosť :     

D1 – 0 – 200 m3 vrátane 21,06 - 20,38 - 

D2 – nad 200 do 1 700 m3 vrátane 119,24 - 13,20 - 

D3 – nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane 181,62 - 12,66 - 

D4 – nad 6 500 m3  do 60 tis. m3 271,86 - 12,46 - 

Maloodber:     

M1 – 0 – 200 m3 vrátane 61,63 - 17,54 - 

M2 – nad 200 do 1 700 m3 vrátane 161,20 - 11,57 - 

M3 – nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane 223,58 - 11,13 - 

M4 – nad 6 500 m3  do 60 tis. m3 687,68 - 10,27 - 

Strednoodber a veľkoodber      

S – nad 60 tis. do 400 tis. m3 vrátane 727,88 0,67 7,47* - 

V1 – nad 400 tis. Do 2 mil. m3 vrátane 4 184,61 0,67 6,43* 123,34 

V2 - nad 2 mil. do 15 mil. m3 vrátane 20 851,28 0,67 6,33* 123,34 

* premenlivá sadzba určená ÚRSO 

Výsledná cena  sadzba S = 8,57 Sk/m3 

Výsledná cena  sadzba V1 =8,34 Sk/m3 

 

Ceny plynu platné k 1.10.2005 platia iba do 30.12.2005.Aké zmeny ešte prinesie nasledujúce obdobie nie je 

vopred avizované . Jasné sú iba termíny zdanenia plynu a ostatných palív.  

V  EÚ  na predaj plynu majú vplyv  spotrebné dane . Minimálna sadzba pre  priemysel je 0,054  eura  na m3. 

Podľa Smernice rady EU č. 2004/74/ES z 29.apríla 2004 od 1.1.2007 plyn, elektrická energia a pevné paliva  
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musia byť na Slovensku zdanené min. 50% sadzby v spoločenstve . Pre Slovensku republiku platí prechodné 

obdobie na plyn a elektrickú  energiu do 1.1.2010 , pre pevné paliva do 1.1.2009. 

Plyn na spaľovanie v elektrárňach sa  plnou národnou sadzbou zdaňuje iba v Rakúsku – 0,6 eura na m3. 

Zníženou sadzbou do 0,2 eura sa zdaňuje v Belgicku , Dánsku a vo Francúzsku. 

Informácia o  zdanení energie na Slovensku  zatiaľ nie je dostupná , hoci do jej zavedenia je iba jeden rok.  

Nedostatočná informovanosť o vývoji ceny plynu v západoeurópskych krajinách  neposkytnutie vízie 

jej vývoja v krátkodobom i dlhodobom horizonte pre širokú verejnosť na Slovensku, čo  po r.1989  viedlo 

k chybám v nezmyselnej plynofikácií i tam, kde to nemalo opodstatnenie, o čom dnes už niet pochýb. 

Z plne plynofikovaných chudobných  podhorských obci dnes vykuruje plynom iba časť najbohatších 

obyvateľov. Vo Svite  tie isté dôvody viedli k výsledku -  234 bytov odpojených od SCZT.  

Cena plynu na Slovensku v r.1993  pre domácnosť 2,4 Sk/m3 dnes 13,20 Sk/m3 

                    v Nemecku   v r.1993  pre domácnosť 10,60 Sk/m3 dnes 12,50 Sk/m3 

Širšie porovnanie  cien plynu v r.1993 je uvedené v nasledujúcom diagrame. 

Nemecko 
Francusko

Rakúsko 
Slovensko 

S1

S20

2

4

6

8

10

12

14

Cena plynu v Sk/m3

Krajina

           Priemysel

Domácnos ť

Cena plynu v r.1993

Rad1

Rad2

Rad1 10,6 12,1 10,5 2,5

Rad2 5,9 3,9 4,5 3,4

Nemecko Francusko Rakúsko Slovensko 

 

Nevyhnutný nárast ceny plynu pre obyvateľstvo po zjednotení s EU bol iba otázkou času. 

Nárast ceny plynu sa neuskutočnil jedným skokom s vyrovnávaním dopadu na obyvateľstvo   formou 

podporného príspevku štátu tak, ako zneli odborné návrhy a ako  by to bolo z pohľadu podnikateľskej obce  
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Slovenska logické pre nástup do rovnocennej súťaže s vyspelou Európou. Postupný rast ceny plynu bez známeho 

kalendára rastu stále prináša škody v chybnom plánovaní a rozhodovaní  s nákladnými škodami,  ktoré si 

vyžiada  odstraňovanie napáchaných škôd v celom hospodárstve. 

 

Priemyselní spotrebitelia  Domácnosti 

Krajina Kategória              Cena 

[EUR/GJ]   (Sk/m3 ) 

Kategória              Cena  

[EUR/GJ]    (Sk/m3 ) 

Belgicko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,12            8,20 

5,19            6,95 

3,75            5,032 

Malá 

Stredná 

Veľká 

15,59              20,89  

8,53                11,43 

5,62                  7,53 

Nemecko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,76            9,06 

5,32            7,13 

4,21            5,64 

Malá 

Stredná 

Veľká 

19,31               25,88   

9,35                 12,53 

7,77                 10,41 

Španielsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

4,45            5,96 

4,20            5,63 

3,90            5,23 

Malá 

Stredná 

Veľká 

14,21               19,04 

9,77                 13,09 

6,77                  9,07 

Francúzsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

5,97            8,00 

5,52            7,40 

4,43            5,94 

Malá 

Stredná 

Veľká 

15,01               20,11 

8,65                 11,59 

6,92                  9,27 

Írsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,17            8,27 

 

Malá 

Stredná 

Veľká 

18,91               25,34 

7,93                 10,63 

 

Luxembursko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,16             8,25 

6,07             8,13 

3,97             5,32 

Malá 

Stredná 

Veľká 

13,42                17,98 

6,80                   9,11 

6,47                   8,67 

Holandsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

7,27             9,74 Malá 

Stredná 

Veľká 

17,71                23,73 

8,30                  11,12 

7,33                   9,82 

Rakúsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

5,83            7,81        

5,53            7,41 

Malá 

Stredná 

Veľká 

15,03                 20,14 

8,91                   11,94 

7,19                     9,63 

Dánsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

9,78           13,11 

5,39            7,22 

4,56            6,11 

Malá 

Stredná 

Veľká 

20,24                27,12 

10,96                14,69 

10,89                14,59 
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Nasledujúci diagram a  tabuľka vyjadruje zmeny v počtoch  a v zložení odberateľov plynu  ako  odozva na 

zmeny uskutočnené v zásobovaní teplom po r.2002  a po zmene cien plynu v roku 2004 . 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMENY V ŠTRUKTÚRE ODBEROV PLYNU  

KATEGORIA DOMÁCNOSTI  - SVIT 

Hodnotené obdobie  2004-2005 

Kategória odberateľov Počet odberateľov Spotreba Nárast počtu odberov o 

Domácnosti r.2004 r.2005 r.2004 r.2005do30.9 2004/2005 

 ks ks (m3) (m3) ks % 

D1 - 0-200 m3 140 631 7216 53396 491 350,76 

D2 - 201 - 1700 m3 378 1117 432010 781802 739 195,50 

D3 - 1701 - 6500 m3 634 599 1827648 1647659 -35 -5,52 

D4 - 6500 - 60 000 m3 7 5 68175 44000 -2 -28,57 

SPOLU 1159 2352 2335049 2526857 1193 102,93 

   100% 108,21%   

 

                   

 

Zmena po čtu odberate ľov plynu v r.2005 oproti r. 
2004 pod ľa kategórií
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 Z predchádzajúcich grafov a  tab. je vidieť   , že v r.2005 došlo k  radikálnemu nárastu  v počte 

odberateľov plynu v kategórií D2 a D1 pri súčasnom opačnom trende v kategórií D3 a D4, kde naopak došlo 

k poklesu odberov. V absolútnych hodnotách odobraného množstva plynu za prvé tri štvrťroky  sa jedná o 8,21% 

nárast oproti roku 2004 .Celoročný  odber roku 2005 sa dá  očakávať v hodnote 4211428 m3 ,čo je 166,6 %  roku 

2004 . Zdvojnásobenie počtu odberov  a  nárast odobraného množstva plynu o 66% sa dá vysvetliť čiastočne 

odpojením  bytových domov  od SCZT a  zriadením bytových plynových kotolní a čiastočne  rozdelením 

spoločných zdrojov v bytoch mimo SCZT. Očakávaný  celoročný odber tepla 2005 v kategórií domácnosti  -

4193629 m3. Údaje v predchádzajúcej tabuľke poskytol  SPP a.s. 

Údaje o produkcii znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo zdrojov tepla v bytoch 

Druh Jednotky 2004 2005 

Tuhé znečisťujúce látky [kg] 705 1266 

SO2 [kg] 22 40 

NOx [kg] 4483 8052 

CO [kg] 747 1314 

Krytie dodávok tepla v bytoch pod ľa druhu palív

144
631

681

436

599
4

2495
 BYTY 

CELKOM

Byty bez plynovej
prípojky, vykurovanie
pevné palivo + elektrina
Byty - plyn sadzba D1
na varenie, ÚK - SCZT

Byty - plyn sadzba D2
na varenie, ÚK - SCZT

Byty - plyn na ÚK,
varenie - sadzba D2

Byty - plyn na ÚK,
varenie - sadzba D3

Byty - plyn na ÚK,
varenie - sadzba D4

Celkový počet
obývaných bytov
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 Presun výroby tepla bezprostredne do bytových domov resp. až do bytov s vyvedením dymových 

plynov nad strechu ,alebo ešte nepriaznivejšie na fasádu domu znamená nárast množstva exhalátov 

bezprostredne do životného prostredia  z čoho vyplýva nežiadúce zhoršenie až ohrozovanie zdravia obyvateľov 

a to nie len v domoch a bytoch s vlastnými zdrojmi tepla ,ale aj obyvateľov v susedných objektoch .Kým teplo 

vyrobené v sídlisku prináša dvojnásobne množstvo exhalátov ,exhaláty z komínov Tp Chemosvitu , ktorý svojou 

polohou a výškou zaručuje odvod exhalátov mimo obytnú zónu s vysokým rozptylom vo vyšších vrstvách 

atmosféry zaznamenáva pokles úmerný poklesu výroby tepla.  

 

1.2.5  Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor - maloodber 

 Pre túto kategóriu„  M1 až M4   s odberom od 0m3  do 60000m3“ SPP poskytol jediný údaj a to 

celkový počet odberateľov pre kategóriu  „maloodber   - 56 odberateľov . Údaje o celkovej spotrebe neposkytol 

ani po urgenciách a prísľuboch. Objednávateľ poskytol iba nasledujúce údaje : 

KKOOTTOOLLŇŇAA  ––  PPRREEDDAAJJŇŇAA  TTAATTRRAASSVVII TT  

ul.SNP 145/9   

• Technické údaje o kotloch 

− Druh kotla     teplovodný 

− Typ kotla / výrobca    Protherm 50KLO  

− Rok uvedenia do prevádzka   2003 

− Inštalovaný tepelný výkon   0,050MW 

− Palivo     zemný plyn 

− Spotreba plynu                                                      9700 m3/rok 

 

1.2.6  Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor – Strednoodber 

 Pre túto kategóriu„  S “   s odberom nad  60 000m3  do 400 000 m3“ SPP poskytol údaj : 

- celkový počet odberateľov – 9 

- spotreba  r. 2003 -   998 371 m3  spotreba  r. 2004 -   1 050 910 m3   

Jediné  konkrétne údaje  poskytnuté objednávateľom : 

KKOOTTOOLLŇŇAA  ––  ZZEENNII TT  

• Technické údaje o kotloch 

− Druh kotla     teplovodný - kondenzačný 

− Typ kotla / výrobca    5xBuderus Logamax plus GB 112-60 G20 

− Inštalovaný tepelný výkon   5x (21,4 -55,1)kW 

− Palivo     zemný plyn 

− Spotreba plynu                                                          92 - 95 000m3 

Kotolňa predstavuje špičkový  plynový zdroj súčasnosti. 
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HHOOTTEELL  MMLLAADDOOSSŤŤ  

  

• Technické údaje o potrebe tepla – pripravované zriadenie OST pre každý objekt samostatne 

− Dodávka tepla  zo SCZT   OST                     Blok A -1960 kW(1330ÚK  + 630 TÚV)    

-      Dodávka tepla  zo SCZT    OST                    Blok B - 1050  kW (635ÚK  + 415 TÚV) 

-      Dodávka tepla  zo SCZT    OST                    Blok C - 3210 kW (2155ÚK  + 1055 TÚV) 

 

 

1.2.7   Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor -veľkoodber 

                          Pre túto kategóriu „  V1 a V2 “   s odberom nad  400 000m3  do 15 000 000 m3“ SPP poskytol údaj : 

- celkový počet odberateľov – 2 

- spotreba  r. 2003 -   2 770 086 m3 , spotreba  r. 2004 -   2 952 481 m3   

Jediný konkrétny údaj poskytnutý objednávateľom : 

  

TTAATTRRAASSVVII TT  SSVVII TT  ––SSOOCCKKSS  AA..SS..  

  

• Technické údaje o kotloch 

Parametre kotlov Jednotky K 1 K 2 K 3 K 4 

Druh kotla / výrobca - 3x parný 2x teplov. 2x teplov. 2x teplov. 

Typ kotla - LOOS U-H9 

3200 

LOOS VT 

1350 

LOOS VT 

1000 

LOOS VT 

650 

Uvedenie do prevádzky [rok] 1998 1998 1998 1998 

Výkon ( kW,tlak pary,tepl.oC )  3x1335kW 2x1350kW 2x1000kW 2x650kW 

Inštalovaný tepelný výkon [MW] 10005 kW 

Palivo - plyn plyn plyn plyn 

Účinnosť kotla garantovaná [%] 96% 90% 92% 97% 

Prevádzka kotolne nepretržitá  Nie Nie  áno  áno 

 

Hodnotený rok 2002 2003 2004 Priemer
Spotreba plynu [m3] 2184560 1999125 2137510 2107065
Výroba tepla spolu  (GJ)     69900 63970 68400 67423  
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Osobitnou kategóriou so spotrebou nad 15 000 000 m3/rok  je Chemosvit a.s. ako najväčší zdroj tepla v meste.  

  

  EENNEERRGGEETTII CCKKÝÝ  ZZDDRROOJJ  CCHHEEMMOOSSVVII TT  EENNEERRGGOOCCHHEEMM  AA..SS..    

 

Popis zariadenia: 

 Hlavné výrobné zariadenia pozostávajú z troch vysokotlakých parných kotlov spaľujúcich zemný plyn 

naftový, s celkovým inštalovaným výkonom 137,2 MWt a troch parných turbogenerátorov so sumárnym 

inštalovaným výkonom 18,4 MWe. Spoločnosť má v správe prevádzku regulačných staníc zemného plynu 

s prenosovou kapacitou 21 000 Nm3/hod. (184 mil. Nm3/rok). Súčasťou výroby je aj úpravňa technologických 

vôd s disponibilným výkonom 10 mil. m3/rok. Spoločnosť spravuje taktiež rozvodné systémy energetických 

médií až po odovzdávacie stanice tepla, resp. meracie zariadenia el. energie a vody v objektoch klientov. 

Rozhodujúcimi dodávateľmi surovín a energií sú SPP, š. p., OZ Poprad, VSE, š. p., Košice ,Podtatranská 

vodárenská spoločnosť Poprad. Nosnou klientelou pre spoločnosť je predovšetkým Chemosvit, a. s., a jej 

dcérske spoločnosti, MsPBHaS Svit, VÚCHV Svit, NORD SVIT, s. r. o., Svit ale i menšie podnikateľské 

subjekty rozmiestnené na teritóriu mesta. Vedenie spoločnosti kladie mimoriadny dôraz na plné uspokojovanie 

potrieb zákazníkov, čo do množstva, ako i kvality dodávaných energií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROBA A ROZVOD TEPELNEJ ENERGIE 

 Tepelná energia vo forme prehriatej pary slúži ako pohon generátorov na výrobu elektrickej energie, 

ako technologická para vo výrobných procesoch a ako teplonosné médium pre vykurovanie a klimatizácie. 

Tepelná energia sa vyrába spaľovaním zemného plynu v parných kotloch K-8, 9, 10 (každý o výkone 50 ton 

prehriatej pary za hodinu, tlak pary 4 Mpa, teplota pary na výstupe z kotla 430 °C).   

Riadenie kotlov zabezpečuje moderný riadiaci systém, pomocou ktorého je optimálne riadený spaľovací proces 

pre dosiahnutie maximálnej účinnosti a hospodárnosti. Zemný plyn sa odoberá z vysokotlakového rozvodu a v 

redukčných staniciach sa redukuje na požadovaný tlak. 

Vlastnú výrobu zabezpečujú dve kondenzačno-odberové parné turbíny (menovitý výkon 2 x 4,4 MW, menovité 

napätie 5,25 kV) a jedna protitlaková odberová turbína (menovitý výkon 9,6 MW, menovité napätie 5,25 kV). 

Upravená voda – zmes vratných kondenzátov a demineralizovanej vody sa následne upravuje termickým 

odplynením a privádza do kotla, kde sa pôsobením tepla získaného spaľovaním zemného plynu odparuje 

a v prehrievači upravuje na požadovanú teplotu. Z kotla prúdi vysokotlakovým potrubím do parných turbín a do 
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technologického procesu. Para, ktorá opúšťa turbínu, má 0,4 Mpa a cca 240 °C. Tá sa používa pre vykurovanie, 

klimatizácie, pre ohrev teplej úžitkovej vody a pre technologické účely. Časť pary sa kondenzuje 

v kondenzátoroch parných turbín. 

 

 

 

VÝROBA A TECHNOLOGICKEJ A PITNEJ VODY A VÝROBA CHLADU ROZVOD 

 Technologická (filtrovaná, zmäkčená, demineralizovaná) voda je upravená riečna voda, ktorá sa ďalej 

používa v technologických procesoch. Riečna voda sa odoberá z rieky Poprad, na ktorej je klapkou vzdutá 

hladina tak, aby časť vody bola odvedená do prívodného kanála, ktorým cez dávkovací objekt a meracie 

zariadenia je privedená do usadzovacích nádrží. Do vody je dávkovaný koagulant, ktorý viaže na seba 

nerozpustné častice obsiahnuté vo vode, ktoré sa usadzujú na dne nádrží. 

 

 

 

 

 

 

Následne sa voda čerpá čerpadlom (ktoré zabezpečuje požadovaný tlak vody) do pieskových filtrov (6 x 60 

m3/h), v ktorých sa z vody odstraňujú jemné častice. Z pieskových filtrov sa filtrovaná voda rozvádza potrubím 

do účelových prevádzok k použitiu na rôzne technologické účely. Časť filtrovanej vody sa zmäkčuje (zbavuje 

kladných iónov) v zmäkčovacích filtroch (5 x 20 m3/h) a odtiaľ prúdi rozvodmi do spotreby. Časť filtrovanej 

vody sa pre potreby výroby tepelnej energie ďalej upravuje v demineralizačnej stanici (3 x 55 m3/h), kde sa 

zbavuje všetkých iónov obsiahnutých vo vode. Samostatný okruh tvorí chladiaci okruh pre potreby chladenia 

kondenzátorov parných turbín a základnej linky výroby liatych fólií. Voda, ktorá cirkuluje v okruhu, sa 

ochladzuje v chladiacich vežiach. Úbytok vody v okruhu sa doplňuje filtrovanou vodou. Pre potreby technológií 

v skupine podnikov spoločnosť prevádzkuje absorbčnú chladiacu jednotku, ktorá zabezpečuje dodávku 6o 

chladiacej vody v samostatnom chladiacom okruhu. Spoločnosť zabezpečuje rozvod a dodávku pitnej vody pre  
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všetky objekty v areáli Chemosvit a.s. vrátane dcérskych spoločností a ostatných podnikov a prevádzkuje 

priemyselnú, splaškovú a dažďovú kanalizáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 

 Zásobovanie elektrickou energiou je z dvoch nezávislých zdrojov, a to z verejnej 110kV distribučnej 

elektrickej sústavy a vlastným zdrojom – 3 turbogenerátormi o celkovom zdanlivom výkone 23,4 MVA. 

Spojenie vlastnej a nadradenej elektrickej sústavy je zabezpečené prostredníctvom VVN rozvodne (110 kV) 

v Lopušnej Doline a vstupnej transformovni v areáli a.s. (110/6,3 kV). Časť elektrickej energie sa rozvádza 

napätím 6,3 kV do výrobných jednotiek situovaných blízko vstupnej rozvodne a druhá časť sa transformuje na 

22 kV napätie a vo výrobni elektrickej energie sa opäť transformuje na napätie 5,25 kV. Napäťové sústavy 5,25 

a 6,3 kV nie sú teda priamo spojiteľné. 
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• Údaje o energetických bilanciách   

Základné technicko-ekonomické ukazovatele Tp Chemosvitu 

 

 

Hodnotený rok 2002 2003 2004

Spotreba plynu [m3] 26 362 605,0 18 432 962,0 15 581 731,0
Výroba tepla spolu  (GJ)     824 492,0 576 828 474 179
Vlastná spotreba vo výrobni (GJ) 63 626 42 633 40 227
Nákup tepla od cudzích dodávateľov      31 070,0 31 581 28 096
Teplo na výrobu elektriny (GJ) 335 510,0 131 791 78 348

Celkové dodané teplo pre spotrebnú sféru 345 764 330 580 286 029
Celkové dodané teplo pre bytovú sféru 
(GJ) 63 425 68 864 64 501
Predaj tepla externým odberateľom 409 189 361 118 324 648
Predaj tepla interným odberateľom 3 322 38 326 25 882
Straty tepla v rozvodoch (GJ) 36 525 34 542 33 191

Teplo na vstupe do VS para /voda (GJ) 246 372 296 980 266 442

Straty vo VS para /voda (GJ) 7 389 8 510 7 995

Teplo na výstupe z  VS para /voda (GJ) 238 982 288 470 258 746
Cena tepla za rok ( Sk/GJ ) bez DPH 291,8 367,5 393,5

Výhrevnosť ZP jan.- október MJ/Nm3 33,99

 november a december 2002 34,35

Výhrevnosť ZP jan.- december MJ/Nm3 34,34 34,34
Palivo je   % z celkových nákladov. 55,97% 56,75%
Vyrobená el. energia ( MWh/r ) 24 243,0 12 539,0 7 487,0  
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A. Diagram vyrobeného tepla podľa mesiacov za rok 2002-2004 
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B. Diagram  ročnej výroby a dodávky tepla za rok 2002-2004 

 

 

  C. Diagram  ročnej účinnosti premeny tepla v palive na  teplo v pare za rok 2002-2004 
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 D. Diagram  ročnej výroby elektrickej energie v Tp Chemosvit za roky 2002-2004 

 

 

Výroba el. energie (MWh) v Tp Chemosvit

24243

12539

7487

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2002 2003 2004

rok

vý
ro

ba
 e

l. 
en

er
gi

e 
(M

W
h)

Výroba el. energie
(MWh)

 

 

 E. Diagram  ročnej spotreby plynu na výrobu tepla a  elektrickej energie  Tp Chemosvit  za roky 2002-2004 
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F. Diagramy produkcie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia Tp Chemosvit      
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Diagram produkcie CO vypúš ťaného do ovzdušia v 
Tp Chemosvit
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Vopred  uvádzané tabuľky a diagramy vyjadrujú dôsledky zmien, ktorými od roku 2002 prechádza zásobovanie 

teplom s centrálnym zdrojom Tp Chemosvitu : 

 1/ Zrušenie parného vykurovacieho systému s konštantnou prevádzkovou teplotou média 180oC  

2/ Nahradenie parného systému teplovodným s prevádzkovou teplotou v zime 100/60 , v lete 80/40 oC .   

   Časť rozvodov prebudovaná z kanálového vedenia na predizolované bezkanálové vedenie. 

3/ Zrušenie parných  okrskových odovzdávacích  staníc so štvortrubkovým sekundárným rozvodom . 

4/ Nahradenie týchto staníc blokovými stanicami, čím odpadá  štvortrubkový sekundárny rozvod ÚK  

    a TÚV. 

5/ Vybavenie dodávky tepla od zdroja až po OST progresívnou riadiacou techniku. 

Tieto pozitívne opatrenia, ktoré si vyžiadali nemalé investície boli smerované k jedinému cieľu – zníženiu ceny 

tepla pre konečného spotrebiteľa. Tieto opatrenia so sebou  prinášajú  : 

        -      zníženie tepelných strát rozvodov tepla 

- zníženie tepelných strát samotných vykurovaných objektov individuálnou reguláciou každého 

objektu, čím sa zamedzuje ich prekurovaniu  

Úsporné opatrenia ako prínos vloženej investície je negovaný odpájaním bytov, celých bytových domov, 

podnikateľských objektov a vybavenosti od SCZT. Dôvod bol stále ten istý . Ako to dokumentuje diagram cena 

plynu pre obyvateľstvo a maloodber  , stredný a veľkoodber ani po vzniku samostatnej republiky sa u nás 

neupravila podľa reálnych nákladov .  

                     V roku 1993 bol pomer: 

        domácnosť / priemysel    2,5/3,4 Sk/m3 plynu Slovensko  

       domácnosť / priemysel    10,5/4,5 Sk/m3 plynu Rakúsko 

V 10/2005         domácnosť / priemysel    13,2/8,34 Sk/m3 plynu Slovensko 

                    domácnosť / priemysel    11,93/7,41 Sk/m3 plynu Rakúsko 

Obrátenie ceny plynu pre tepláreň v neprospech pre bytový odber na kúrenie znamená koniec odpájania bytov aj 

celých bytových domov od SCZT . Bodku za touto problematikou dá definitívne vyhláška 210 , ktorá má vstúpiť 
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do platnosti 1.1.2006 a na základe ktorej odpojený byt musí prispievať do nákladov blokovej kotolne alebo OST  

50 až 70 % a naviac pokryť  svojich 30 až 50 % teplom z vlastnej kotolne  pri cene plynu  13,2 / m3 . Ak sa 

reálne do ceny plynu pripočíta podiel na zriadenie samostatného plynového zdroja  cena vyrobeného tepla bude 

vyššia  ako cena tepla zo SCZT. 

 Tento rozbor má byť potvrdením, že i bez akýchkoľvek ďalších opatrení je koniec odpájania bytov 

i celých domov od SCZT. Postupom času sa dá očakávať postupný návrat jednotlivých objektov späť do SCZT . 

Jedine v prípadoch, kde zdroje boli vybavené drahou kondenzačnou technikou návrat bude o to neskorší, čím 

neskôr tie isté opatrenia neprevedie aj majiteľ teplárne , ktorý oproti bytu či bytovému domu je vo výhode 

s možnosťou prejsť na iné lacnejšie palivo, ktorým je pre nasledujúce obdobie biomasa v cenovo 

najprijateľnejšej forme ako štiepka . Ak pripustime inštaláciu kotla na biomasu aj do bytového domu, čo je málo 

pravdepodobné palivom môžu byť iba brikety alebo pelety, ktoré sú 2 až 3 krát drahšie ako štiepka..   

 Ročný pokles výroby tepla v Tp.Chemosvit v r.2004 oproti roku 2002 až o 42,5% má za následok  

zastavenie výroby elektrickej energie na dobu 6 mesiacov od apríla do októbra .Hĺtnosť jestvujúcich protitlakých  

TG 4 MW pri letnom odbere  tepla pod 14TJ/mesiac neumožňuje prevádzkovať výrobu el. energie . Dôsledkom 

poklesu  výroby tepla je prepad  výroby el. energie až o 69% v roku 2004 oproti roku 2002 .  Dôsledkom tej istej 

príčiny ako to dokumentuje diagram je aj pokles účinnosti premeny tepla v palive na teplo v pare v kotlových 

zariadeniach o 3,39%. 

 Pozitívne opatrenia , ktoré v roku 2002 zahájil Chemosvit  investíciou do prestavby parnej siete na 

teplovodnú so zrušením okrskových OST a štvortrubkových sekundárnych rozvodov  s očakávaním  výrazného 

poklesu tepelných strát rozvodov, sú negované vyšším podielom tepelnej straty na dodaný GJ  tepla, ako by sa 

dosiahol pri pôvodnom objeme dodaného tepla. 

 Predchádzajúce diagramy  vyjadrujú pokles produkcie exhalátov z Tp Chemosvitu napr. 

u najnebezpečnejšieho oxidu  NOx až o 41%. Tento pokles nie je ale prínosom pre životné prostredie mesta ,ale 

naopak prináša jeho zhoršenie , pretože znížená výroba tepla v Tp Chemosvitu je nahradená výrobou 

bezprostredne na sídlisku  v blokových alebo bytových kotolniach s vyústením dymovodov bezprostredne 

v životnom priestore. 

Diagramy vyjadrujú  pokles produkcie exhalátov úmerne s poklesom výroby tepla  a zníženou účinnosťou zdroja 

tepla Tp Chemosvitu. 

 

1.2.4 Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu 

Bilančné údaje o celkovej spotrebe tepla a štruktúre spotreby paliva v individuálnej bytovej výstavbe 

(IBV) sú stanovené odborným odhadom na základe štatistických údajov o počte domov a bytov IBV vo Svite 

a ich technickom vybavení. 

Na celkový počet 869 trvale obývaných domov pripadá 2495 trvale obývaných bytov, z toho v správe 

MPBHaS je 72 objektov , 10 objektov je v správe SVB ,dva domy spravuje OSBD. 

MPBHaS dodáva teplo do 1315 bytov . Zostavajúcich 1180 bytov je individuálne zásobovaných teplom. 

Z celkového počtu 2495 bytov 2353 je vybavených plynovou prípojkou . Z rozboru vyplýva, že iba 144 bytov 

nemá plynovú prípojku a to znamená, že sú  vykurované pevným palivom ,alebo elektrinou , z toho je cca 90 % 

vybavených ústredným kúrením a cca 10 % bytov má lokálne kúrenie a prípravu TÚV. Zásobovanie IBV teplom 
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je zabezpečené z individuálnych zdrojov na zemný plyn, tuhé palivo a elektrinu. Celková spotreba tepla IBV 

predstavuje cca 125 TJ/r. Celkové bilancie spotreba paliva na výrobu tepla sú stanovené v nasledovnej štruktúre. 

− Spotreba zemného plynu   4,15 mil.m3/rok 

− Spotreba tuhého paliva   1,16 tis. ton  

− Spotreba elektriny   0,356 GWh  

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad o celkovom počte bytov, potrebe tepla a spotrebe palív v IBV mesta 

Svit mimo SCZT. 
 Prehľad spotreby tepla a paliva v bytoch mimo SCZT 

Typ kúrenia Technické údaje Jednotky Byty v RD 

Ústredné Lokálne 

Počet bytov [-] 1 315 1 184 131 

Spotreba tepla [GJ/r] 124 950 118 400 6 550 

Spotreba ZP [tis.m3] 4 154 4 154 0 

Spotreba tuhého paliva [ton] 1163 1044 119 

Spotreba elektriny [MWh] 356 356 0 

 

 

1.3 Analýza zariadení na spotrebu tepla 

 

1.3.1   Bytová výstavba 

Bytové domy sú rozdelené podľa správcov tepelného hospodárstva. V meste obhospodarujú bytové 

domy MPBHaS , Stavebné bytové družstvo a Spoločenstvá vlastníkov bytov. Okresné stavebné bytové družstvo 

obhospodaruje 2 bytové domy, MsPBHaS s.r.o. spravuje 51 bytových domov a  Spoločenstvá vlastníkov 

samostatne obhospodarujú 10 bytových domov. V meste sú bytové domy rôznych stavebných sústav a rôzneho 

veku. 

Medzi dominujúce stavebné sústavy patrí T11 ,T12, T02. Okrem iného sa tu nachádzajú aj stavebné sústavy 04, 

T03, T06b.KE, T13,T14. V nasledujúcich tabuľkách sú zdokumentované jednotlivé objekty obytných domov 

s rozdelením podľa typu zabezpečenia správy príslušných domov. Pre jednotlivé domy sú uvedené údaje o type 

stavebnej sústavy, vykurovanej plochy, spotrebe tepla v roku 2004 rozdelenej na kúrenie a prípravu teplej 

úžitkovej vody .  
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Tab.č. 1.3.1.1 Bytové domy 

 

Identifikácia Stavebná  Vykurovaná  Spotreba tepla v r.2004 

objektu sústava plocha (upr. 

merná plocha) Celková ÚK TÚV 
Por.č     

Ulica/ (číslo obj.) (označ.) (m2) (GJ / r) (GJ / r) (GJ / r) 

1 Štefánikova 10,11,13 III/16 / 278 T02 2492 1040 828 212 

2 Štefánikova 14,15,17 III/39 / 309 T02 2492 923 727 196 

3 Štefánikova 22-25 III/40 / 308 T02 2492 935 730 205 

4 Štefánikova 5 III/15 / 314 T02 1266 782 607 175 

5 Záhradná 10-11 / 890 O4 1434 664 451 213 

6  Nálepku 97 / 138 T06B b.KE 2194 1283 996 287 

7  Štefánikova 4 / 313 T03 1294 636 469 167 

8 Štefánikova 6 / 312 T06B b.KE 1266 799 615 184 

9 Štefánikova 8 / 311 T14 2530 846 637 209 

10 Štefánikova 9 / 310 T14 2530 894 633 261 

11 Štefánikova 26,27,28,29 / 282 T02 2122 1086 904 182 

12 Nálepku 33 I/79 / 85 T02 2019 2388 1838 550 

13 9. Mája 11,12 / 247 T11 635 421 351 70 

14 9. Mája 14 / 248 T11 1145 738 595 143 

15 9. Mája 15 / 249 T11 1145 727 587 140 

16 9. Mája 18,19 / 252 T12 601 463 383 80 

17 9. Mája 20,21 / 253 T12 794 560 421 139 

18 9. Mája 22,23 / 254 T12 654 479 346 133 

19 9. Mája 5,6 / 255 T12 910 604 478 126 

20 9. Mája 8,9 / 246 T11 1089 598 481 117 

21 Kukučínova 1,2 / 261 T11 545 288 242 46 

22 

Kukučínova 3,4,5 / 260 - 

odpojená 09/2004 
T11 563 304 250 54 

23 Kukučínova 6,7,8 / 259 T11 1016 610 487 123 

24 

Kukučínova 9,10 -  r.2003 

NIE JE, r.2004 JE / 258 
T11 1088 191 142 49 

25 Mierová 86,87,88 / 115 T03 1776 1253 979 274 

26 

Štúrova 42,43 / 242 - 

odpojená 09/2004 
T11 462 269 205 64 

27 

Štúrova 47,48 / 295 - 

odpojená 09/2004 
T12 726 412 256 156 
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28 Štúrova 49,50 / 294 T12 1633 978 758 220 

29 Štúrova 51,52,53 / 293 T11 1339 759 597 162 

30 Štúrova 54,55,56 / 292 T11 1339 756 627 129 

31 Štúrova 57,58,59 / 291 T11 1339 764 551 213 

32 Štúrova 60,61,62 / 290 T11 589 376 282 94 

33 Štúrova 63,64,65 / 289 T11 966 686 544 142 

34 Štúrova 69,70,71 / 287 T11 1646 0  0 

35 Jilemnického 21/ 299 T06B b.KE 2941 1325 944 381 

36 Jilemnického 26-28/ 305 T02 2019 951 739 212 

37 9. Mája 10 / 245 T02 1315 692 565 127 

38 9. Mája 13 / 244 T02 1315 792 653 139 

39 Štúrova 20 / 237 T02 1275 838 655 183 

40 Štúrova 27 / 239 T02 1315 669 468 201 

41 Štúrova 34 / 241 T03 1305 801 649 152 

42 Štúrova 41 / 243 T02 1315 553 434 119 

43 Štúrova 73 / 285 T02 1090 857 748 109 

44 Nálepku 57 / 132 T13 623 0  0 

45 Nálepku 58,59 / 133 T02 1298 0  0 

46 Nálepku 66,67 / 134 T02 1288 0  0 

47 Nálepku 74,75 / 135 T02 1298 0  0 

48 Nálepku 82,83 / 136 T02 1298 0  0 

49 Štúrova 46 / 296 T02 1224 0  0 

50 Štefánikova 18-21  / 280   1013 753 260 

51 Jilemnického 9-12/ 298   1375 957 418 

52 Jilemnického 22/ 300   1412 1022 390 

53 Jilemnického 5-8/ 301   1183 836 347 

54 Jilemnického 23/ 302   1774 1324 450 

55 Jilemnického 25/ 304   1616 1278 338 

56 Jilemnického 1-4/ 306   1113 785 328 

57 Jilemnického 17-20/ 297   1150 798 352 

58 Štefánikova / 316   645 533 112 

59 Nálepku 98 / 324   1117 858 259 

60 Nál. 101-104,174-177 / 98,99   2849 1870 979 

61 Nálepku 99 / 140   1204 975 229 

 SPOLU   48438 36841 11597 

 Odpojené od SCZT k 1.1.2006  -8780 - 985 -711 - 274 

 Predpoklad na r. 2006   47453 36130 11323 
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1.3.2   Občianska vybavenosť 

 

Občianska vybavenosť mesta Svit je rozdelená na školské zariadenia, úrady a športoviská, zdravotnícke 

zariadenia a ostatný komunálny sektor. Pre jednotlivé vykurované objekty sú uvedené údaje o celkovej spotrebe 

tepla v roku 2004. 

 

Tab.č. 1.3.2.1 Školské zariadenia 

Spotreba tepla v r.2004 

Por.č 
Identifikácia objektu 

(číslo) 
Ulica 

Vykurova

ná 

plocha 

(m2) 

Celková 

(GJ / r) 

ÚK 

(GJ / r) 

TÚV 

(GJ / r) 

1  ZŠ M č. obj. 232 Mierová 134  3664,559 3384,54 280,019 

2  ZŠ K č. obj. 220 Komenského 2  2549,617 2358,954 190,663 

3  MŠ č. obj. 228 Mierová 141  1038,833 946,092 92,741 

 SPOLU   7253 6690 563 

       

 

Tab.č. 1.3.2.2 Úrady a športoviská 

Spotreba tepla v r.2004 

Por.č 
Identifikácia 

objektu 

(číslo) 

Ulica 

Vykurovan

á  

plocha 

(m2) 

Celková 

(GJ / r) 

ÚK 

(GJ / r) 

TÚV 

(GJ / r) 

1 
 Mestský úrad č. obj.269 

Hviezdoslavova 

33   
1116,706 1116,706  

2 

 MsPBHaS, Pošta, Polícia, 

Rehabil.         č. obj. 275 
Štúrova 86,87 

  
1565,508 1514,628 50,880 

3 

 Dom kultúry+ reštaurácia  č. 

obj. 198 
Mierová ul. 

  
1162,241 1146,420 15,821 

4  Štadión č. obj. 284 Štefánikova ul.   394,884 319,680 75,204 

5  Kolkáreň č. obj. 317 Štefánikova ul.   314,470 289,653 24,817 

6 

 Rehabilitačné stredisko č. obj. 

307 
Jilemnického ul. 

  
4361,000 4361,000 0 

 SPOLU   8915 8748 167 
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Tab. č. 1.3.2.3 Zdravotnícke zariadenia 

Spotreba tepla v r.2004 

Por.č 

Identifikácia 

objektu 

(číslo) 

Ulica 

Vykurovaná  

plocha 

(m2) 

Celková 

(GJ / r) 

ÚK 

(GJ / r) 

TÚV 

(GJ / r) 

1 Zdravotné stredisko č. obj. 273 
Ul. Fraňa Kráľa 

č.14 
 1557,453 1377,418 180,035 

 

Tab.č. 1.3.2.4 Ostatné objekty 

Spotreba tepla v r.2004 Por.č Identifikácia 

Objektu 

(číslo) 

Ulica Vykurov. 

plocha 

(m2) 

Celková 

(GJ / r) 

ÚK 

(GJ / r) 

TÚV 

(GJ / r) 

1 

Hosp. budova MŠ, Prochem, 

Sidéria, Chemosvit Ul. kpt. Nálepku 29   
1490,472 1490,472 0 

2 

 SOUCH  Dom.mlad.2   

č. obj. 271 Ul. Fraňa Kráľa č.13   
1205,257 1056,887 148,370 

3 

Spoločenský dom č. obj. 142 

– r. 2005 bude HV – rekonšt. Ul. SNP 3 

 
0   

4  

Dalema – práčovňa   

č. obj. 270 - HV Štúrova 98 

 
3662   

 SPOLU HV zo SCZT   6357,729   

1  BH- Lesanka plyn kot. Štúrova  1840   

2 

SPŠCH – domov mládeže –  

č. obj.263 plyn.kot. Ul. SNP 6 

 
4745   

3 

Závodná kuchyňa – 

Chemosvit – č.obj.  60 Ul. SNP 4 

 
1040   

4 

HOMI Tatrasvit Domov I. - 

 č. obj. 21  plyn kot   Ul. SNP  
415   

5 

Tatrasvit, Slobodáreň 4  

č. obj. 145 plyn kot Ul. SNP 9 

 
116   

6 Envirinchem plyn. kotolňa   5382   

7 Staré lakovanie    1362   

 

SPOLU  PLYNOVÉ  

KOTOLNE   
14900   

1 

VUCHV poloprevádzka  para 

0,4    
1752   

2 Kaširovanie para 0,4MPa   2318   

 SPOLU  para  0,4MPa   4070   
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Tabuľka č.1.3.2.5  Štruktúra spotreby tepla bytového sektoru a občianskej vybavenosti v r. 2004  -  

                              zásobované zo SCZT HV 110/70 oC 

 

Spotreba tepla v r.2004 Bytové domy  

a občianska vybavenosť 

 

Celková 

(GJ / r) 

ÚK 

(GJ / r) 

TÚV 

(GJ / r) 

Školstvo zariadenia 7253 6690 563 

Úrady a športoviská 8915 8748 167 

Zdravotnícke zariadenia 1557 1377 180 

Ostatné objekty 6357   

Bytové domy spolu 47453 36130 11323 

Spotreba tepla  v HV  

spolu 

71535   

 

Tabuľka č.1.3.2.6  Štruktúra spotreby tepla bytového sektoru a občianskej vybavenosti v r. 2004 -    

                              zásobované teplom z vlastných plynových kotolní 

 

Spotreba tepla v r.2004 

Celková ÚK TÚV 

Bytové domy  

a občianska vybavenosť 

 (GJ / r) (GJ / r) (GJ / r) 

Školstvo zariadenia 0 0 0 

Úrady a športoviská 0 0 0 

Zdravotnícke zariadenia 0 0 0 

Ostatné objekty 

vybavenosti 

14900   

Byt. kotolne v .domoch - 

234 odpojených  bytov 

11750 7873 3877 

Blokové plyn.kot.MPBHaS     3929   

Spotreba tepla z plynu 

spolu  

30579   
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Tabuľka č.1.3.2.7  Štruktúra spotreby tepla bytového sektoru a občianskej vybavenosti v r. 2004 -    

                              zásobované teplom z centrálneho zdroja Tp Chemosvitu v pare 0,6 Mpa 180 oC 

 

Spotreba tepla v r.2004 

Celková ÚK TÚV 

Bytové domy  

a občianska vybavenosť 

 (GJ / r) (GJ / r) (GJ / r) 

Úrady a športoviská 0 0 0 

Školstvo zariadenia 0 0 0 

Zdravotnícke zariadenia 0 0 0 

Ostatné objekty 

vybavenosti 

4070   

Byt. kotolne v .domoch 

234 odpojených  bytov 

0   

Blokové plyn.kot.MPBHaS        0   

Spotreba tepla z pary  4070   

 

 

1.4 Analýza dostupnosti palív a energií na území mesta 

 

1.4.1 Primárne energetické zdroje 

 V blízkosti mesta Svit ani na území okresu Poprad  sa nevyskytujú žiadne významné zdroje primárnej 

energie okrem obnoviteľných zdrojov,  predovšetkým biomasy.  

Zásobovanie elektrickou energiou mesta Svit je zabezpečené z rozvodnej siete Východoslovenskej 

energetiky, a.s. (VSE)  z rozvodní a transformovní 110/22 kV mimo riešeného územia a to z Rz Poprad I,Rz  

Poprad II,dve vedenia VN 22kV č.405 a č.256  , Rz Štrba vedenia VN 22kV č.525. Z týchto vedení sú prevedené 

vzdušné VN22kV zásobovacie odbočky do riešeného sídelného útvaru SU Svit. Tieto VN odbočky napájajú 

v okrajových častiach mesta vonkajšie stožiarové trafostanice s prevodom 22kV/0,4kV. Závod CHEMOSVIT 

a.s. je zásobovaný elektrickou energiou z vlastnej rozvodne  110kV/22kV.Rz Chemosvit prostredníctvom 

murovaných trafostaníc rozmiestnených v areáli závodu. ČOV Chemosvit je zásobovaná zo samostatnej 

stožiarovej trafostanice. 

Zásobovanie zemným plynom je zabezpečené z vysokotlakového plynovodu SPP a.s.Bratislava. 

Organizačne spadá pod lokálne centrum Poprad. Cez katastrálne územie mesta Svit prechádza hlavná línia vtl. 

plynovodu  s parametrami DN300 , PN4,0MPa Drienovská Nová Ves –Tatranská Štrba. Podľa ÚPC VÚC 

Prešovského kraja a odvetvovej prognózy sa uvažuje v súbehu existujúceho vtl. plynovodu Drienovská Nová 

Ves –Tatranská Štrba s výstavbou novej línie vtl. plynovodu o dimenzií DN500/6,3 MPa . Pred mestom je 

vysadená odbočka pre RS1.Pre Chemosvit je vysadená odbočka pre tri RS3,4,5 a pre Tatrasvit  odbočka pre 



 
 MESTO SVIT                                                          Strana / Počet strán:  56 / 113                        

 

RS6.Pred napojením týchto regulačných staníc je vysadená  plynová prípojka pre mesto Svit - časť Podskalka.. 

Celé mesto Svit je plynofikované. 

Zásobovanie teplom pre bytovo – komunálnu sféru a priemyselné podniky je riešené prevažne zo 

systému centrálneho zdroja  tepla  Tp Chemosvit. Chemosvit a.s.  zamestnáva 2694 zamestnancov, Chepos a.s. 

Svit 140 zamestnancov, Tatrasvit a.s. Svit  980 zamestnancov , Mäsokombinát NORD a.s. Svit  174 

zamestnancov, Tatrapeko a.s., Svit 140 zamestnancov , VÚCHV Svit 150 zamestnancov. Rodinné domy sú 

vykurované z individuálnych tepelných zdrojov, pričom cca  95 % rodinných domov je vybavených kotlami na 

spaľovanie zemného plynu. Cca 5% rodinných domov využíva pre vykurovanie elektrinu, resp. iný druh paliva. 

Zásobovanie mesta vodou je zabezpečené z verejného rozvodu pitnej vody zo zdroja Spišská Teplica. Z 

vodojemu Svit je zásobované obyvateľstvo , vybavenosť aj priemysel. Vodný zdroj Spišská Teplica(140 l/s) 

zásobuje vodojem Svit liatinovým potrubím DN350 s kapacitou 96,2 l/s. Trasa vodovodu vedie južným okrajom 

mesta pozdĺž rieky Mlynica a Poprad. Existujúca akumulácia s obsahom 1600m3 pre výhľad rozvoja mesta je 

nedostatočná – tvorí len 49,38%Qd. Je spracovaná PD pre nový vodojem o obsahu 2x1500 m3,z ktorého bude 

potrebné vybudovať nové prívodné potrubie DN300 s kapacitou 70,69 l/s. 

 

1.4.2 Obnoviteľné zdroje energie  

Využitie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie patrí k hlavným cieľom zlepšenia životného 

prostredia a zlepšenia energetickej samostatnosti riešeného územia. Perspektívou moderného zásobovania 

teplom je využívanie obnoviteľných zdrojov ako drevný odpad, slama, využívanie bioplynu a pod. 

 

1.4.2.1  Základné pojmy 

Biomasa je zakonzervovaná slnečná energia. Vzniká fotosyntézou, pri ktorej sa asi jedno promile 

slnečnej energie dopadajúcej na Zem mení na chemickú energiu. Tento proces nám poskytuje možnosť využiť 

túto energiu bez vysokých nákladov na jej získanie a uskladňovanie. Kolektormi sú v tomto prípade listy rastlín, 

rastlina samotná navyše pôsobí ako zásobáreň energie, 

Biomasa je najvýznamnejším obnovujúcim sa zdrojom surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, vhodný 

na priemyselné a energetické využitie. Potenciál ukrytý v nej je skutočne veľký, veď priemerný energetický obsah 

v jednom kg suchého dreva (slamy) je cca 4,5 kWh. Skutočnosťou tiež je, že energia obsiahnutá v jednom kg dreva 

(slamy) je približne o 20 % vyššia ako energia obsiahnutá v jednom kg hnedého uhlia. 

Delíme ju na: 

a) rastlinnú 

                dendromasu        (lesná        biomasa,      odpad z drevospracujúceho       priemyslu       a   

                                              drevný komunálny odpad) 

                                  fytomasu (zväčša jednoročné rastliny), 

     b)      živočíšnu 

            zoomasu (exkrementy hospodárskych zvierat). Suchá hmotnosť všetkej žijúcej biomasy na zemi sa      

            odhaduje na cca 2,4,1012 ton, pri ročnej produkcii cca 2.1011 ton.   Prevažná   časť   získateľných    

            množstiev   biomasy   sa spotrebúva „neenergetickým" spôsobom na: 



 
 MESTO SVIT                                                          Strana / Počet strán:  57 / 113                        

 

 - potravinárske účely, 

 - priemyslové spracovanie (stavebný materiál, chemická surovina), krmivo pre zvieratá 

1.4.2.2  Biomasa ako pal ivo 

Biomasa  je významný palivový zdroj už dnes, zaisťuje jednu sedminu spotrebovanej energie vo svete. 

V rozvojových krajinách sa táto hodnota pohybuje od 40 do 90 %. Je však dôležitým zdrojom energie aj v 

rozvinutých krajinách (USA, Kanada, Švédsko.) 

Biomasa, vzhľadom na svoju dostupnosť a možnosť využitia nových technológií sa z hospodárskeho i 

energeticko-politického hľadiska ukazuje ako najdôležitejší a v našich podmienkach najperspektívnejší 

obnoviteľný zdroj energie. 

V porovnaní s fosílnymi palivami má energetické zhodnocovanie biomasy nasledovné výhody: 

- Je to trvalý, neustále sa obnovujúci zdroj energie. 

- Za podmienky pestovania a využívania na udržateľnej báze nedochádza k nárastu  CO2 v  atmosfére,      

   nakoľko pri jej spaľovaní sa uvoľní len toľko CO2, koľko ho rastlina počas svojho  rastu   prostredníctvom      

   fotosyntézy   z atmosféry odčerpá 

- Redukuje emisie oxidu siričitého a iných škodlivín 

- Je dostupnejšia v oveľa širšej miere ako fosílne palivá 

- Je to stabilný domáci zdroj energie, ktorý znižuje spotrebu a tým   i náklady   na  dovoz   fosílnych   palív.   Jeho      

  ceny a objem produkcie je možné dostatočne presne predpovedať do budúcnosti. 

- Náklady    na    energiu    a  príslušnú    prevádzku   zostanú  v  regióne. 

- Decentralizácia   výroby   energie   znamená   zníženie   strát v prenosových trasách 

- Získavanie energie z biomasy poskytuje nové pracovné príležitosti hlavne pre obyvateľstvo na vidieku a v    

   rozvojových krajinách, čím sa riešia problémy s nezamestnanosťou v poľnohospodársky orientovaných      

   regiónoch, resp. sa znižuje migrácia obyvateľstva do miest. V rozvinutých krajinách pestovanie biomasy pre    

  energetické účely poskytuje východisko zo súčasnej krízy vyplývajúcej z nadprodukcie poľnohospodárskej     

  výroby. 

 Nevýhody energie akumulovanej v biomase sú:  

- Je rozptýlená po celej Zemi, asi 40 % ročnej produkcie biomasy obsahujú svetové moria. Tým je 

problematické jej maximálne využitie pre energetické účely. Produkcia biomasy pre energetické účely konkuruje 

ďalším spôsobom jej využitia v poľnohospodárstve a priemysle 

- Sezónny výskyt (fytomasa). 

Ako zdroje prichádzajú do úvahy nasledujúce biogénne suroviny: 

a) Biomasa zámerne pestovaná k tomuto účelu: energetické dreviny (topoľ, vŕba, jelša), rastliny s     

       vysokým obsahom cukru na výrobu alkoholu (cukrová repa,  zemiaky, obilie,) a repka olejná    

      (bionafta). 

b)   Biomasa odpadná a to: 

-     Drevo a drevný odpad z lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. 

-     Rastlinné   zbytky         z poľnohospodárskej  prvovýroby a údržby krajiny: kukuričná   a obilná  slama,      
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       repková slama, zbytky z lúčnych areálov;  zbytky po likvidácii krovín 

-     Odpady   zo   živočíšnej    výroby:    exkrementy  z chovu hospodárskych zvierat, zbytky  

-     Komunálne organické odpady: kaly z odpadných vôd, organický podiel z tuhých  komunálnych odpadov 

-     Organické odpady z potravinárskych výrob: odpady z mliekárni, mäsokombinátov, liehovarov     

      a konzerváreň 

1.4.2.3  Vlastnosti biomasy ako paliva 

Palivo   je   horľavina   rastlinného   alebo   nerastného pôvodu,  pri  spaľovaní ktorého vzniká teplo.  

Obdobne ako u bežných druhov palív sú i u biomasy ukazovateľom kvality paliva nasledovné hodnoty: obsah vody 

v biopalive, chemické zloženie horľaviny paliva,  obsah popola v biopalive, obsah prchavej horľaviny, výhrevnosť 

biopaliva.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. l  Výhrevnosť biomasy v závislosti na obsahu vody  

Obsah vody v biopalive je veľmi dôležitým parametrom. V energetike  sa  vyjadruje  v percentách  ako  

pomer  úbytku hmotnosti   vzorky   vplyvom   vysušenia   a hmotnosti   vzorky surovej hmoty. Pohybuje sa v 

širokom rozmedzí a to od 10 do 60 %. Toto široké rozmedzie je spôsobené tým, že biomasa má v dobe „zberu" 

vysoký obsah vlhkosti (slama 8 až 20 %, drevo 30 až 60 %) a pred vlastným energetickým zhodnotením spravidla 

prechádza procesom prirodzeného alebo umelého sušenia. So zvyšujúcim sa obsahom vody v biomase klesá jej 

výhrevnosť (viď obr. 1) a tým teoreticky dosažiteľná teplota nechladeného plameňa v spaľovacej  komore. Rovnako 

merná hmotnosť biomasy je závislá od jej vlhkosti. So zvyšujúcim sa obsahom vody sa zvyšuje. 

Chemické zloženie horľaviny biopaliva (dendromasy). Dendromasa sa skladá z troch základných zložiek: 

vody, popola a horľaviny . Kvalita dendromasy ako paliva a zdroja tepelnej energie závisí na akosti horľaviny a na 

obsahu balastu (voda a popol). Jej chemické zloženie je veľmi zložité. Nachádza sa v nej celulóza, lignín a 

hemicelulóza. Okrem toho obyčajne obsahuje v malom množstve živicu, tuky, terpény a iné. 

Priemerné prvkové zloženie biomasy je na obr. 2. Vyplýva z neho, že stebloviny obsahuje vysoké 

množstvo alkalických látok (K, Cl) a vysoký obsah dusíka. Výrazne nižší je v dendromase. 

Dusík je významný tým., že tvorba NOX behom spaľovacieho procesu biopalív pri teplotách 800 až 1150 

°C významne závisí práve na obsahu dusíka v palive. Spalné teploty by zásadne nemali prekračovať l 200° C. 

Draslík a sodík v kombinácii s chlórom sa podieľajú na tvorbe korózii kovových častí kotlov. Vzhľadom k tomu, že 

 

(MJ.kg1) 
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biomasa prakticky neobsahuje síru (menej ako 0,1 %) je teplota rosného bodu spalín iba funkciou parciálneho 

tlaku vodnej pary v spalinách. Býva v závislosti  od obsahu vody a prebytku spaľovacieho vzduchu 45 až 70°C. 

 

Parameter (%) 

 

Drevné štiepky 

 

Slama 

 

Traviny 

 

Uhlík C 

 

49 - 52 

 

45 - 48 

 

47-49 

 

Vodík H2 

 

5,2-6,1 

 

5,3 - 6,4 

 

5,5-6,8 

 

Dusík N2 

 

0,1-0,7 

 

0,3-1,5 

 

0,7-3,1 

 

Kyslík O2 

 

39 - 43 

 

40-42 

 

36-41 

 

Síra S 

 

 

do 0,1 

 

 

0,05 - 0,3 

 

0,05 - 0,3 

Chlór Cl 

 

do 0,1 

 

0,1-1,1 0,1- 1,0 

Kremík Si 

 

do 0,1 

 

0,1-1,5 

 

0,03 - 0,06 

 

Sodík Na 

 

do 0,1 

 

do 0,3 

 

do 0,3 

 

Draslík K 

 

0,05 - 0,4 

 

0,2-1,9 

 

0,3 - 2,9 

 

Obsah vody 

 

20-60 

 

7,7 - 23 

 

10,5 - 21 

 

Obsah popola 

 

0,3 - 6,0 

 

2  - 7 

 

3, 8- 8 

 

Prchavá horľavina 

 

70-85 

 

75-81 

 

74-82 

 

Výhrevnosť (MJ.kg1) 

 

15,1 - 5,9 

 

16,1 - 11,8 

 

15,2 - 11,1 

 

CQ2max(%) 

 

19,4 

 

20,6 

 

20,2 

 

 

Obr. 2 Tabuľka prvkového zloženia biomasy 
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Závažnou vlastnosťou biopalív, hlavne dendromasy je relatívne dlhý plameň, ktorý nesmie byť nikdy 

ochladzovaný pred dohorením, lebo je tvorený oxidujúcim sa CO, ktorý pri ochladení vylučuje čistý uhlík , sadze 

na teplozmenných plochách, čím dochádza k značným tepelným stratám. 

Obsah popola v biomase je oveľa nižší ako v prípade uhlia (býva do 1,3 %). Neobsahuje toxické kovy a 

iné kontaminanty, navyše má vysokú biologickú hodnotu. Je vhodný ako hnojivo pre pôdu, z ktorej bola biomasa 

vzatá. Popolom možno vrátiť minimálne 70 % odčerpaného fosforu a draslíka späť na obrábanú pôdu. 

Obsah prchavej horľaviny u biopalív býva do 75 %, čo je v porovnaní s hnedým uhlím viac o 27 %. 

Ovplyvňuje vlastný proces spaľovania. Po prívode biopaliva do spaľovacej komory a jeho ohriatí na príslušnú 

teplotu dochádza k uvoľňovaniu prchavej horľaviny (počiatočná teplota jej uvoľňovania býva cca 160° C ) a tvorbe 

dreveného uhlia. A tak palivom, ktoré skutočne vstupuje do činného pochodu horenia je prchavá horľavina a 

drevené uhlie, ktoré je v podstate tvorené uhlíkom s malým obsahom popola. Uvoľnená prchavá horľavina, ktorá sa 

uvoľňuje za pomerne nízkej teploty  vytvára po zmiešaní so spaľovacím vzduchom horľavú zmes. Táto sa stáva 

iniciátorom spaľovacieho procesu. Teplo uvolnené pri jej spaľovaní prispieva k tepelnej aktivácii dreveného uhlia a 

vysúšaniu paliva. 

Výhrevnosť biopalív je v závislosti od obsahu vody a druhu paliva 5 až 18 MJ.kg-1. 

 

1.4.2.4  Spôsoby využitia biomasy  k energetickým účelom 

Spôsob využitia biomasy k energetickým účelom je do značnej miery predurčený jej fyzikálnymi 

a chemickými vlastnosťami: 

 - decentralizovaná výroba 

 - centralizovaná výroba tepla 

Decentralizovaná výroba tepla ( kozuby, kachľové pece, kozubové teplovzdušné kachle, kotly ústredného 

vykurovania pre rodinné domy, sporáky na drevo). 

 

1.4.2.5  Centralizovaná výroba tepla 

Sú to najmä kotolne pracujúce na báze spaľovania drevnej hmoty a slamy. Hlavné spaľovacie systémy 

používané v súčasnosti sú: 

a) Kúreniská so spodným odhorievaním - uplatňujú sa iba v systémoch s výkonom do 6 MW a pre 

biopalivo s nízkym obsahom popola (drevná štiepka, pilina). Biomasa bohatá na popol (kôra, slama...) potrebuje 

účinnejší systém odstraňovania popola. 

b) Roštové kúreniská sú rôzneho vyhotovenia, používajú sa  najmä: 

       - s pevným roštom, ktoré sú vhodné pre malé výkony do l MW. 

      - s pohyblivým roštom chladeným primárnym spaľovacím vzduchom alebo vodou 

Roštové kúreniská sú vhodné pre biomasu s vysokou vlhkosťou, variabilitou veľkosti častíc a vysokým obsahom 

popola. 

c) Fluidné spaľovanie sa uplatňuje v kotlových jednotkách s menovitým výkonom nad 10 MW. Základom 

fluidného javu je vznášanie častíc tuhej látky ( piesok, oceľová drť...) dynamickým pôsobením pretekajúceho 

fluidizačného média (kvapalina, plyn). Tieto systémy vykazujú nižší úlet CO, diskutabilné sú ale emisie oxidu 
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dusného N2O, ktoré mnohonásobne prevyšujú N2O z klasického spaľovania, ako aj spaľovanie drevného odpadu s 

obsahom živíc (Na) z dôvodu spekania častíc tuhej látky. 

d) Tzv. tlejúce kúrenisko, ktoré bolo vyvíjané v Dánsku pre spaľovanie slamy a nekvalitného suchého sena. 

Tieto biopalivá sa lisujú do balíkov. Spotreba energie na lisovanie biopaliva (slamy, sena) nepresahuje 5 % ich 

energetického potenciálu. Balíky slamy postupujú kontinuálne pomocou hydraulického piestu cez plniaci tunel na 

vodou chladený rošt. Pri vstupe do spaľovacej komory začína splynovanie paliva a pokračuje jeho spaľovaním na 

rošte. Riadenie teploty roštu ako aj kúreniska je veľmi dôležité, lebo slama má nízky bod tavenia popola a vysokú 

adiabatickú teplotu spaľovania zapríčinenú nízkou vlhkosťou. Teplota kúreniska by nemala presiahnuť 900° C. 

Spaľovanie slamy zapríčiňuje vznik väčšieho podielu veľmi jemných a ľahkých častíc popola ako aj aerosóly 

alkalických chloridov, ktoré je nutné zachytiť a tak zamedziť usadeninám na roštových a teplozmenných plochách. 

Až 10 %-ný je úlet slamy do komína, ktorý je potrebné rovnako zachytiť v odlučovačoch (filtroch). 

e) Spaľovanie pevných komunálnych odpadov. Na jednu osobu pripadá približne 500 až 800 kg 

pevných odpadov za rok. Z horľavých materiálov obsahuje tento odpad papier (35 až 60 %, drevo (2 až 35 %), textil, 

koža, guma (1 až 3 %), zbytky potravín (2 až 8 %) a plasty (1 až 8 %). Vlhkosť pevných odpadov je 20 až 55 %, 

výhrevnosť 3 až 11 % MJ.kg-1. Jedna tona domového odpadu svojou výhrevnosťou nahradí 0,5 až l tonu hnedého 

uhlia. 

Na základe vyššie uvedených skutočností ako aj naliehavej potreby ekologickej likvidácie sa tento odpad 

energeticky zhodnocuje v špeciálnych spaľovniach na tento odpad. Ich najmodernejšie technológie v súčasnosti 

umožňujú predmetný odpad zužitkovať na kombinovanú výrobu tepla a elektriny pre priemyselné alebo komunálne 

účely. Spaľovanie odpadu podlieha mimoriadne prísnym pravidlám, preto sa ním nebudeme zapodievať. 

1.4.2.6  Drevný odpad ako zdroj energie 

Lesy pokrývajú 42 % územia Slovenska, čím sa stávajú obrovským potenciálom aj z hľadiska 

naakumulovanej energie. Pritom pod energetickým potenciálom sa chápe len drevný odpad, ktorý vzniká úmerne 

s plochou lesného porastu. Ťažba dreva (ročne cca 5 miliónov m3) a jeho spracovanie v drevospracujúcom priemysle 

predstavuje najvýznamnejší zdroj odpadnej biomasy vhodnej pre energetické účely. Všetky tieto nespracovateľné 

odpady (tzv. lesná štiepka - tenčina a hrabina po ťažbe, odpad z manipulácie v lesných skladoch, 

nespracovateľný drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu) je možné spálením v špeciálnych kotloch premeniť 

na tepelnú energiu, alternatívne na elektrickú a tepelnú energiu (kogeneračná jednotka). 

Napriek týmto skutočnostiam je jeho využívanie u nás v súčasnosti neuspokojivé. Príčinou je okrem 

všeobecne známych faktov brzdiacich rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku (cien, 

legislatívy štátnej podpory, finančných zdrojov a pod.) je výrazne absentujúca regionálna energetická koncepcia 

zabezpečujúca vhodnú diverzifíkáciu využívania miestnych energetických zdrojov. Dôsledkom toho je plošná 

plynofikácia územia štátu bez ohľadu na alternatívne energetické zdroje, čo vedie k nezanedbateľným 

národohospodárskym stratám (nároky na import zemného plynu, náklady na rozvodné siete, nižšie využitie 

potenciálu pracovných síl na vidieku a pod.) 

Z ekonomického hľadiska je biomasa z lesov a drevospracujúceho priemyslu voči zemnému plynu, uhliu a 

elektrickej energie na vykurovanie konkurencieschopným palivom. 
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Napriek vyššie uvedenému nedostatočnému využívaniu odpadového dreva pre energetické účely existuje u nás 

niekoľko nasledovania hodných príkladov realizovaných najmä v drevospracujúcich spoločnostiach (Bučina, a.s. 

Zvolen, Smrečina a.s. Banská Bystrica, Mier a.s. Topoľčany), Agrozet Zvolen využíva zariadenie na spaľovanie slamy 

pre účely vykurovania vlastných objektov, bioplynová stanica v Koliňanoch-TU Nitra je s kogeneračnou jednotkou  . V 

Českej republike : Fytoteplárne o výkone 2 až 2,5 MW sú vybudované v obciach  Hartmanice , Staré Mesto pod 

Landštejnem, Nová Pec, Nesnašov, Kardašová Rečice, Kersko u Prahy a Hosťovice pod Brdy. Mliekárenská prevádzka 

ZD Radimež  je zásobovaná teplom vznikajúcim spaľovaním slamy. Najúspešnejšou je biotepláreň v Pelhřimove 

o výkone 5MW.  Prvé zariadenie na báze atmosferického fluidného splyňovacieho generátora pracuje v Skotnici na 

Morave. Typicky české riešenie kotolne na biomasu je realizované v obci Dešna u Dačic. Spaľuje slamu v balíkoch 

o hmotnosti 0,25 t o rozmeroch 120x90x160cm. Slama je rezaná rezačkou na kusy o dĺžke 10 cm. Na výrobu 1GJ je treba  

98 až 106 kg slamy . Kotolňa pozostáva z dvoch kotlov Verner 0,9 a 1,8MW. V obci je pripojených 84 objektov cez 

vymenníkové stanice s meraním spotreby tepla. Cena kotolne vrátane technológie bola v r.99 - 21 mil .Kč. 

1.4.2.7  Energetické rastliny 

Vo viacerých krajinách sveta sa v súčasnosti experimentuje s pestovaním biomasy vo forme rýchlorastúcich 

rastlín pre energetické účely. Táto situácia je vyvolaná nadprodukciou poľnohospodárskych produktov vo vyspelých 

krajinách Európy a USA, ale hlavne úsilím o náhradu fosílnych palív a tým zníženie produkcie skleníkových plynov a 

ostatných škodlivín cestou ekonomického využitia poľnohospodárskej pôdy v ekologicky ohrozených oblastiach ako aj 

menej kvalitnej pôdy (okolie ciest). Energetické rastliny je možné využiť podobne ako ostatné druhy biomasy na 

výrobu tepla, elektriny, ale aj kvapalných palív použiteľných v doprave Z hľadiska ich širšieho využitia je vopred 

potrebné zhodnotiť náklady na pestovanie, spotrebu a zisk energie. 

Rýchlorastúce dreviny. Hlavný rozdiel medzi pestovaním energetických drevín oproti bežnému spôsobu využívania 

dreva je v dobe medzi výsadbou a ťažbou - tá je v prípade rýchlorastúcich drevín podstatne kratšia. Výhodou týchto 

drevín je nielen rýchlosť ich rastu, ale aj množstvo vyprodukovanej biomasy na jednotku osiatej plochy. Prírastok 

niektorých drevín (vŕb), ktorý sa pohybuje od 2 do 3 metrov za rok (2 až 3 cm denne v letnom období) znamená zisk 

až 15 ton suchej hmoty z hektára. Bežná hustota výsadby predstavuje 5 000 až 20 000 stromov na hektár, žatva prebieha v 

dvoch až päťročných cykloch, pričom stromy dokážu zostať produktívne až po dobu 30 rokov. 

Vplyv na životné prostredie: 

-    Energetické rastliny sú schopné absorbovať 30 až 45 ton CO2 do roka z každého hektára, na ktorom sú pestované a  

     tak významne prispieť ku znižovaniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére a emisie škodlivín ako napr. 

    síry sú pri ich spaľovaní zanedbateľné 

-    Zabraňujú erózii pôdy, zlepšujú hydrológiu a absorpciu prachových častíc. 

Z celosvetového hľadiska by len pestovaním rýchlorastúcich rastlín bolo možné nahradiť viac ako 82 % v súčasnosti 

spotrebovanej energie. Dlhodobá perspektíva pestovania rýchlorastúcich energetických rastlín je predovšetkým závislá 

na svetových cenách ropy, výbere vhodnej pôdy, jej úrodnosti, erózii a zachovaní biologickej diverzity. 

 Na základe údajov z Energetickej koncepcie pre Slovensko sa do roku 2005 uvažuje s vyradením 

rozlohy 25 000 ha na pestovanie rýchlorastúcich drevín s energetickým ziskom 5,1 PJ ročne. Výhľadovo by mala 

byť z ekonomických a ekologických dôvodov vyčlenená poľnohospodárska pôda s rozlohou až 400 000 ha, ktorá 
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sa má zalesniť a zatrávniť s energetickým potenciálom až 100 PJ, čo je asi 1/7 energie spotrebovanej na 

Slovensku ročne. 

  

1.4.2.8   Zloženie energetického zdroja na biomasu. 

U veľkých energetických zariadení  :     

 * palivo musí byť skladované v uzavretých silách ,alebo skladoch ( pri roštových kúreniskách spaliny čistiť   

    v elektrofiltroch alebo v  latkových  filtroch ) 

* emisie síry znižovať dávkovaním hydroxidu sodného do potrubia spalín  

* emisie NOX znižovať použitím low- NOX horákov, prip. presným prívodom sekundárneho spaľovacieho    

    vzduchu a špeciálne konštruovaným dvojkomorovým spaľovacím priestorom ( pri fluidnom spaľovaní spaliny   

   čistiť mechanickými ciklónovými odlučovačmi (integrálna súčasť kotla) v elektrofiltroch alebo latkových   

   filtroch ) 

* emisie NOX znižovať minimalizovaním prebytku spaľovacieho vzduchu alebo katalytickou redukciou 

*  nakladanie so zbytkami zo spaľovania : 

- popol použiť ako hnojivo, príp. ako prísadu do konštrukčných  materiálov             

       v stavebníctve , alebo pri výstavbe ciest 

*  popolček z filtrov umiestniť na skládke odpadov 

Vychádzajúc z reálneho stavu mesta pre túto dobu  má zámer realizovať postupné zapojenie výroby 

tepla z biomasy má opodstatnenie iba vtedy, ak cena tepla pre konečného odberateľa bude nižšia ako je cena 

tepla vyrobeného zo zemného plynu. Táto podmienka rovnako platí pre   Tp Chemosvit  ako aj  pre okrskovú , 

alebo domovú  plynovú kotolňu.  

Rozdiely  v reálnosti uskutočnenia  zámeru v jestvujúcej zástavbe: 

- prebudovať blokovú odovzdávaciu stanicu alebo plynovú blokovú kotolňu na tepelný zdroj na 

biomasu  je pravdepodobne neuskutočniteľné  

-     doplniť   Tp Chemosvitu   o kotol alebo kotly na spaľovanie biomasy  je   pravdepodobne   

      celkom reálne, nakoľko kotolňa teplárne pôvodne spaľovala iba pevné palivo –hnedé uhlie 

Ak by sme pripustili spaľovanie biomasy v blokovej či okrskovej kotolni rozdiel v efektívnosti oproti Tp 

Chemosvitu by spočíval v prípustnosti paliva . Kým  v blokovej či okrskovej kotolni by ešte prichádzalo 

do úvahy spaľovanie brikiet, alebo peliet  s variabilnou zložkou ceny tepla 230 resp. 280 Sk/GJ , cena tepla zo 

suchej ,alebo čerstvej štiepky, ktorú bude možno spaľovať v zdroji Tp Chemosvitu je 107 resp. 152 Sk/GJ  . Ako 

vyplýva z nasledujúcej tabuľky cena suchej či čerstvej štiepky bola uvažovaná 1000Sk/t hoci reálne sa dnes 

pohybuje od 200 do 1200Sk/t.Uvažovaná cena peliet – 4050Sk/t a  cena brikiet 3000Sk/t. 

Na nasledujúcej tabuľke je prevedené porovnanie prevádzkových nákladov zdroja tepla na spaľovanie biomasy 

s rôznymi  druhmi resp. úpravami paliva : štiepka čerstvá , štiepka suchá , brikety volné, pelety ,hnedé uhlie , 

koks, zemný plyn pred a po zdanení s odhadnutým zdanením na úrovni Rakúska. 
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1.4.2.9  POROVNANIE  PREVÁDZKOVÝCH  NÁKLADOV  KOTOL NÍ   

Porovnateľné prevádzkové náklady na výrobu tepla pre rôzne druhy paliva pre vzorovú kotolňu s ročnou 

výrobou 7000GJ/rok. 

 

Porovnanie prevádzkových nákladov na výrobu tepla  pre rôzne druhy palív 

  

         PALIVO  

 Cena 

Sk/tona 

Sk/m3  

Účinno

sť (%) 

Výhrevn

osť 

MJ/kg 

Spotreba 

ton/rok 

kWh/r 

Cena 

paliva  

Sk/rok 

Dopr. 

Sk/rok 

Celk. 

cena 

Sk/rok 

Jed.cen

a Sk/GJ 

1 štiepky čerstvé  1000 0,75 10,1 924,092 924092,

4092 

145810 1069902,

41 

152,843

201 

2 štiepky suché  1000 0,75 15,5 602,151 602150,

5376 

145810 747960,5

38 

106,851

505 

3 brikety voľné   3000 0,8 17,9 488,827 146648

0,447 

145810 1612290,

45 

230,327

207 

4 pelety   4050 0,85 18,5 445,151 180286

1,685 

145810 1948671,

69 

278,381

669 

5 hnedé uhlie 2700 0,75 17,2 542,636 146511

6,279 

145810 1610926,

28 

230,132

326 

6 koks 6250 0,75 27,5 339,394 212121

2,121 

145810 2267022,

12 

323,860

303 

7 zemný plyn(tis.m3) 

sept.2005 

9550 0,9 34 228,758 218464

0,523 

 2184640,

52 

312,091

503 

8 zemný plyn okt.2005 

(20,31%) 

11,4896 0,9 34 228,758 262833

9,869 

 2628339,

87 

375,477

124 

9 ZP kond.kotol 

okt.2005 

(20,31%)11489,6 

11,4896 1,03 34 199,886 229660

7,653 

 2296607,

65 

328,086

808 

10 tepelné čerpadlo(kW) 1,7 4***  486111 826388,

8889 

 826388,8

89 

118,055

556 

11 ZP zdanenie 

0,3EU/m3 od 

1.1.2007  

22,98 0,9 34 228,758 525686

2,745 

 5256862,

75 

750,980

392 

12 ZP kond.kotol zd. 

0,3EU od1.1.2007 

22,98 1,03 34 199,886 459337

5,214 

 4593375,

21 

656,196

459 

13 ZP zdan. 0,6EU/m3 

od 1.1.2010  

34,487 0,9 34 228,758 788918

3,007 

 7889183,

01 

1127,02

614 

14 ZP kond.kot zd. 

0,6EU od1.1.2010 

34,487 1,03 34 199,886 689346

0,879 

 6893460,

88 

984,780

126 
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1.4.2.10  Bude na Slovensku dostatok biomasy ? 

S postupom nárastu projektov energetického využitia biomasy na Slovensku sa postupne vynárajú 

obavy z nedostatku paliva. Prakticky zatiaľ neexistujúci trh palív na báze biomasy  vyvoláva obavy z možného 

nedostatku vhodného paliva počas celého trvania pripravovaných  projektov. Otázka teda je kde získať palivo. 

Základná odpoveď na všetky pochybnosti je jednoznačná – biomasy pre energetické účely je na Slovensku 

dostatok a výrazne rýchlejšie rastú kapacity pre jej ťažbu a spracovanie , ako kapacity jej energetického využitia. 

Ďalšie kapacity nutne vzniknú využitím pôdneho potenciálu, ktorý by výhľadovo mal byť vyčlenený 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu . Na základe údajov z Energetickej koncepcie pre Slovensko do roku 2005 

mala byť vyradená rozloha 25 000 ha na pestovanie rýchlorastúcich drevín s energetickým ziskom 5,1 PJ ročne. 

Do roku 2010 sa výrazne zvýši výroba biopalív z dôvodu plnenia stanovených cieľov smernice 2003/30/ES. 

Hlavným dôvodom prijatých rozhodnutí je nadprodukcia potravín najmä v USA a štátoch Európskej únie, ako aj 

existencia ekologicky ohrozených poľnohospodárskych pôd v priemyselných oblastiach. Svetové poľnohospodárstvo stojí 

pred závažný problém a to nájsť spôsob ekonomického využitia časti poľnohospodárskej pôdy vyradenej z produkcie 

konzumných potravín 

Výhľadovo by mala byť z ekonomických a ekologických dôvodov vyčlenená poľnohospodárska pôda s 

rozlohou až 400 000 ha ( 26,5% súčasného pôdneho fondu) , ktorá sa má zalesniť a zatrávniť s energetickým 

potenciálom až 100 PJ, čo je asi 1/7 energie spotrebovanej na Slovensku ročne. Využitím tohto pôdneho 

potenciálu na pestovanie energetických rastlín by bolo možné zabezpečiť dostatok tepelnej energie pre celý 

bytový sektor na Slovensku. 

Výroba ušľachtilých biopalív je vhodnou cestou ako energeticky efektívne zhodnotiť biomasu a ďalší 

energetický odpad. Palivo v 21.storočí musí okrem energetických , environmentálnych a ekonomických kritérií 

spĺňať aj kritérium vysokého komfortu a bezpečnosti pri jeho spaľovaní . Moderný energonosič musí mať 

rovnomernú veľkosť frakcie , hustotu ,vlhkosť a vhodný tvar. Narastajúci význam energetického zhodnotenia 

biomasy môže dokumentovať aj zvyšujúci sa záujem zahraničných odberateľov o ušľachtilé biopaliva (brikety 

a pelety),ako aj rastúcim záujmom slovenskej podnikateľskej obce o ich produkciu. Jednou z ciest ako efektívne 

zhodnotiť tuhý odpad  je jeho dezintegrácia , úprava na požadovanú vlhkosť a nakoniec zhutnenie. Medzi známe 

technológie zhutňovania materiálov môžeme zaradiť briketovanie , peletovanie a kompaktovanie. Takto 

upravená biomasa je  vhodná pre komfortnú prevádzku aj u  malých zdrojoch ako sú rodinné domy a malé 

výrobný prevádzky . 

Na území Popradského okresu je v tejto  dobe využiteľná lesná biomasa tenčiny do priemeru 7 cm a 

odpadová hrubina vzniknutá pri ťažbe ďalej biomasa z prerezávok a hmota pňov z celoplošnej prípravy pôdy. 

Kvantifikácia disponibilnej biomasy z 21stredných a veľkých  drevospracujúcich prevádzok a približne 150 

malých podnikov s celkovou ročnou spracovateľskou kapacitou 2,9 mil.m3 dreva ročne vyprodukuje približne  

1 500 000 t odpadovej biomasy . Na energetické účely od rozhodujúcich  producentov odpadovej biomasy je 

možno ročne využiť 800 až 850 tis.t drevných odpadov. Sú to  predovšetkým z menších prevádzok, nakoľko 

väčšie drevospracujúce podniky odpad spracovávajú, alebo ho energeticky využívajú.  

Využiteľné množstvo tenčiny  - 250 740 m3/r 

Využiteľné množstvo hrubiny   - 76 200 m3/r 
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Využiteľné piliny a kôra            - 5 780 t/r  + 3 120 t/r   

Prerezávky                                 - 200 – 600m3/r 

Pne a korene                               - 23 500 t/r 

Odpady lesných prevádzok       - 103 800 t/r 

Palivové drevo                           - 324 200m3 

 

Predpokladané energetické využitie biomasy na Slovensku na  : 

                                                                                       -  výrobu tepla               -   25 422,11 TJ/r 

             -  výrobu el. energie      -   10 219,47 TJ/r  

       –––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          SPOLU                       -   35 641,58 TJ/r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Európsky parlament  na svojom zasadaní 30.09.2005 schválil správu ,ktorá vyzýva Európsku komisiu 

a členské štáty únie ,aby urýchlili  prípravu všetkých odvetví vrátane dopravy ,elektrickej energie ,vykurovania 

a chladenia na využívanie obnoviteľných zdrojov . Dnes tvoria obnoviteľné zdroje asi 10%energetickej spotreby. 

Poslanci žiadajú, aby to do roku 2020 bolo 20 až 25%. Obnoviteľné zdroje majú potenciál stať sa do roku 2020 

takým zdrojom ,akým sú dnes v Európe ropa a plyn  . 

Na energetickom fóre organizovanom Inštitútom juhoázijských štúdií v 09/2005  sa konštatovalo , že globálny 

dopyt po energii by mal v nasledujúcich 25 rokoch vzrásť až o 50% kvôli silnému ekonomickému rastu Indie 

a Číny.  Dopyt vzrastie zo súčasných 220 miliónov barelov ropných produktov denne až na 335 miliónov 

barelov. 

Energet ická hodnota biomasy využi te lná na teplo na 

S lovensku  (TJ/r)

25422,11

6634,27

5461,19

10919,45

386,2 2021

Energe t ická  hodnota

b iomasy   spo lu (TJ / r )

Lesná b iomasa (TJ / r )

Poľnohospodárska

b iomasa(TJ / r )

B iomasa z

drevospr .podníkov(TJ /

r )

Ka ly  z  ČOV (TJ / r )

Komuná lny  odpad

(TJ / r )
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1.5  Posúdenie vplyvu výroby tepla na životné prostredia 
 

S premenou fosílnych primárnych energetických zdrojov na teplo je spojená produkcia znečisťujúcich 

látok. Ich množstvo je dané technológiou spaľovania, typom kotla a technickým stavom kotla, použitým palivom 

ako aj technológiou na zachytávanie emisií.  

Posúdenie vplyvu jestvujúceho energetického zdroja na znečisťovanie ovzdušia vychádza z dikcie 

Zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania 

ovzdušia, emisných limitov, technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, zozname 

znečisťujúcich látok a kategorizácií zdroja.  

Produkcia jednotlivých druhov emisií sa stanovuje v súlade s platnou legislatívou výpočtom na základe 

množstva paliva spáleného na jednotlivých kotloch.  

 

Tab.č.1.5.1 Produkcia znečisťujúcich látok z kotolní v meste Svit  

Produkcia zne čisťujúcich látok

0%

20%

40%

60%

80%

100%

zneč. látka

E
m

is
ie

Str.+Velk. odber

IBV

Tp Chemosvit

Str.+Velk. odber 0,87 0,028 11,1 8,4

IBV 1,25 0,039 7,97 1,32

Tp Chemosvit 4,52 0,149 57,65 4,2

TZL [t/r] SO2 [t/r] Nox [t/r] CO [t/r]

 

Nahradením výroby 100 000 GJ/rok tepla z plynu teplom z biomasy , ktorá je ekologicky pasívna ovzdušie bude 

ušetrené od 6,85 mil.ton CO2 . Za podmienky pestovania a využívania biomasy na udržateľnej báze nedochádza 

k nárastu  CO2 v  atmosfére, nakoľko pri jej spaľovaní sa uvoľní len toľko CO2, koľko ho rastlina počas svojho  

rastu   prostredníctvom        fotosyntézy   z atmosféry odčerpá.. 

 

Pri zapojení tohto projektu do obchodovania s emisiami oxidu uhličitého na základe Kjótského protokolu 

je možno tento projekt kapitalizovať . Za každú tonu CO2 nahradenú zo spaľovania plynu  biomasou je možno 

získať  8 až 10 USD čo znamená ročný prínos 54,4 až 68,5 mil.Sk/rok čo by znamenalo zlacnenie ceny tepla o 

54,4 až 68,5.Sk/ GJ. Jednanie o tejto otázke je možno riešiť so spoločnosťou  EVOLUTION MENERT 

s.r.o. Šaľa. 



 
 MESTO SVIT                                                          Strana / Počet strán:  68 / 113                        

 

1.6   Energetické bilancie a stanovenie potenciálu úspor  
 

1.6.1 Bilančné údaje o výrobe tepla  

 

Bytovo-komunálny sektor mesta Svit je zásobovaný teplom, horúcou vodou, parou poprípade z 

vlastného lokálneho zdroja. Nákup pary je zabezpečovaný z priemyselného zdroja Tp Chemosvit.. Horúca voda  

je využívaná pre účely vykurovania objektov a prípravu TÚV podstatnej časti mesta Svit pripojenej na 

horúcovodné  primárne potrubie. Vyvedenie tepelného výkonu zo zdroja Tp Chemosvit je šiestimi vetvami 

z toho vetva 2  a 4 v horúcej vode a vetvy  1,3,5,6 v pare. 

 

        Vetva I (prehriata para 0,4 MPa,180 oC) 

       Tab.č.1.6.1.1 Ročné bilancie pary v rokoch 2002 až 2004 

       Bytová sféra 

Rok 2002 2003 2004 

 (GJ/rok)       (GJ/rok) (GJ/rok) 

1.DS 221/9 ZŠ (dva 
odbery) 9987   
2.DS 237/8 3017   

3.DS 285/4 582   

4.BH Kolkáreň 6062   

5.76 b.j. 1378   

6.24 b.j. pri MŠ 2013   

7.32 b.j. 1776   

8.Tatrasvit vežiak 
byty 669 

  

9.BH 24 b.j. 1271   

Spolu 26 785 0 0 

 

     Komunálna sféra 

Položky Jednotky Vetva 2002 2003 2004 

Para z Tp Chemosvit  

1.BH Lesanka  [GJ] I/II 1 840 1 059 HV 

2.Tatrasvit Domov I [GJ] I/PK 813 Pl.kot Pl.kot 

3.ŽSR-stanica  [GJ] I/PK 2 695 Pl.kot Pl.kot 

4.Domov SPŠCH [GJ] I/PK 4 745 3 375 Pl.kot 

5.Tatrasvit slobodáreň  [GJ] I/PK 116 Pl.kot Pl.kot 

6.DS štadión [GJ]  401 HV HV 
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7.DS Mestský úrad [GJ] I/II 522 HV HV 

8.ZŚ Ul. Komenského [GJ] I/II 2 606 HV HV 

9.ZŠ Ul. mieru [GJ] I/II 3 492 HV HV 

10.BH Kultúrny dom [GJ] I/II 1 075 HV HV 

11.Dalema [GJ] I/PK 3 662 Pl.kot Pl.kot 

12.OÚNZ [GJ] I/II 1 044 HV HV 

13.SOUCh DM  II [GJ] I/II 1 138 HV HV 

14.Obvodný úrad [GJ] I/II 560 HV HV 

15.VÚCHV polopr [GJ]  2 468 1 723 1 752 

16.Závodná kuchyňa [GJ] I/PK 1 040 672 Pl.kot 

17.Staré lakovanie [GJ]  1 362   

18.Environchem [GJ] I/II 9 130 5 382 HV 

19.Kašírovanie [GJ]  1 321 2 213 2 318 

20. Tatrasvit Socks [GJ] I/PK  71 Pl.kot 

21. HOMI  [GJ] I/PK  415 Pl.kot 

SPOLU PARA vetva I [GJ]  40 030 14 910 4 070 

SPOLU PLYN  [GJ] I/ PK   10862 

SPOLU HV prechod 

do vetvy II  

[GJ] I/II   27806 

 

Ako je vidieť z predchádzajúcej tabuľky  parná vetva I v priebehu r.2002 bola prebudovaná na horúcovodnú 

a z pôvodných parných odberov iba  dva odbery ostali zachované ako parné .Okrem toho osem odberateľov 

ukončilo odber z parného rozvodu a postavilo si osem samostatných plynových zdrojov s ročnou výrobou  

10862 GJ/rok. 

Vetva I
para 0,4MPa 180 oC
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  Vetva II (Horúca voda 110/70 oC) 

   Tab.č.1.6.1.2 Ročné bilancie HV 110/70 oC v rokoch 2002 až 2004 

Rok 2002 2003 2004 

Byty  

1.Sídlisko A 9 200   

2.MsPBHaS 27 440 68 864 64 501 

Spolu 36 640 68 864 64 501 

    

Komunálna sféra    

1.Rehabilitačné stredisko 3 742 3 843 4361 

2.Hotel Mladosť 4 037 3 466 1 496 

3.VÚCHV B-15 2 745 2 955 3 111 

4.Vigora 587 0 683 

5.SOUCh Chemické dielne 552 503 683 

6.Tatrasvit garáže 0 0 0 

7.VÚCHV Svit 1 738 831 930 

8.Strojservis hlavná údržba 490 188 1 082 

9. B 11 nákup 4 996 3 622 4 025 

10.Garáže pri AB 178 273 276 

11.Svitpack 950 825 785 

12.AB 7 004 6 468 7 356 

13.Konfekcia 11 525 8 882 7 474 

14.Hĺbkotlač 0 0 0 

15.Spaľovňa nap. voda 2979 3 499 3 990 

16.10 FPS 9 119 8 067 7 248 

17. BH Lesanka I/II 717 1 889 

18. Environchem  737 2 302 

19. Chemosvit laboratórium  141 548 

 Spolu 49 642 45 017 48 419 
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Vetva II
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      Vetva III  (prehriata para 0,3MPa,160 oC) 

      Tab.č.1.6.1.3 Ročné bilancie pary v rokoch 2002 až 2004 

Položky Jednotky Vetva 2002 2003 2004 

Para z Tp 

Chemosvit 

     

1.Mäsopriemysel  [GJ]  27320 23 682 19 274 

2.Fibrochem [GJ]  6 835 5 952 5 427 

3.PE základná výroba [GJ]  5 457 2 418 1 654 

4.PE stav. prevádzka [GJ]  2 874 3 129 3 334 

5.PTaF  [GJ]  1 524 1 394 1 179 

6.VVZ [GJ]  1 528 930 Pl.kot 

7.BOPP fólie  [GJ]  6 178 4 626 2 469 

8.Fibrochem 

chladiaca stanica  

[GJ]  9 477 11400 6 112 

9.Energochem 

chladiaca stanica 

[GJ]    3 859 

SPOLU [GJ]  61 193 53531 43308 
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Vetva III

para 0,3MPa,160 oC
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    Vetva IV (Horúca voda 110/70 oC) 

               Tab.č.1.6.1.4 Ročné bilancie HV 110/70 oC v rokoch 2002 až 2004 

  Rok 2002 2003 2004 

Odber (GJ/rok) (GJ/rok) (GJ/rok) 

1.Terichem 8 204 11 575 16 649 

2. PE alfa 280 374 163 

3.Chedos 1 922 1 539 1 733 

4.Sklad granulátu 700 744 412 

5.Sklad farieb 1 667 1 524 1 288 

6.Fibrochem  27 473 24 515 22 617 

7.PE zákl. výroba 17 039 14 382 13 341 

8.Liate fólie 6 251 3 023 2 910 

9.PTaF príprava farieb 595 539 378 

10.PTaF  5 889 4 926 4 537 

11.Odbytový sklad 5 791 5 238 5 839 

12.Požiarny útvar 1 850 1 650 1 389 

13.BOPP fólie 15 384 10 076 4 606 

14.Debnáreň 1 099 690 499 

15.Strojchem 36 726 31 601 20 896 

16.Klampiarska dielňa  1 116 959 906 

17. PTaF flexo 74 838 1 007 

18. Energochem  3 322 38 326 22 023 

19. Nákladné garáže  166 161 

20. Investičný sklad   20 

21. Sklad olejov   202 

22. Svitstroj   2065 



 
 MESTO SVIT                                                          Strana / Počet strán:  73 / 113                        

 

23. Chempack   306 

24. Strojservis   460 

Spolu 135 368 152 685 124 407 

 

 

Vetva IV
HV110/70oC
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Vetva V  (prehriata para 0,4MPa,180 oC) 

Tab.č.1.6.1.5 Ročné bilancie pary v rokoch 2002 až 2004 

Rok 2002 2003 2004 

 (GJ/rok) (GJ/rok) (GJ/rok) 

1.Autoopravovňa EFEKT 1286 269 135 

Spolu 1286 269 135 
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    Vetva VI  (prehriata para 0,4MPa,400 oC) 

    Tab.č.1.6.1.6 Ročné bilancie pary v rokoch 2002 až 2004 

                

Rok 2002 2003 2004 

 (GJ/rok) (GJ/rok) (GJ/rok) 

1.BOPP fólie 61 189 46 042 6 458 

2.Fibrochem 364 246 247 

3. Terichem  16 062 58 985 

4. Hĺbkotlač  1 818  

Spolu 61 553 64 168 65 690 
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1.6.2  Tepelné straty v rozvodoch 

 

 

Tepelné straty v rozvodoch z Tp Chemosvit po vetvách a rokoch
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Obr.č.1.6.2.1 Priebeh strát v šiestich okruhoch primárnych rozvodov tepla 
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Parný a horúcovodný systém centrálneho zásobovania teplom mesta Svit pozostáva z nasledovných 

subsystémov: 

– tepelný zdroj  Tepláreň Chemosvit , a.s.  

– systém primárnych parných a HV rozvodov tepla, 

– výmenníkové stanice para / teplá voda 

– výmenníkové stanice horúca voda / teplá voda ÚK a TÚV 

Primárne rozvody slúžia na prenos tepla zo zdroja  k technologickým odberom resp. k výmenníkovým staniciam  

vo forme pary o tlaku 0,4 MPa (3,7MPa ) a teploty 240 oC (400 oC ) resp. horúcej vody do blokových 

odovzdávacích staníc  vo forme horúcej vody s menovitými parametrami ∆t = 110/70 oC. Jestvujúci 

horúcovodný systém tepelných rozvodov je dvojtrubkový s domovými odovzdávacími stanicami  pre distribúciu 

teplej vody na vykurovanie a TÚV. Systém po rekonštrukcií v r.2002  je vedený v troch rôznych formách: 

1/ v pôvodných parných kanáloch s novým predizolovaným potrubím v tzv.  bezkanálovom 

prevedení  t.j. voľným zasypaním potrubí bez  poklopu 

2/ novými úsekmi predizolovaným potrubím v tzv.  bezkanálovom prevedení 

3/ využitím potrubí ÚK jestvujúcich sekundárnych  štvortrubkových tepelných rozvodov  pre     

      rozvod primárnej HV k blokovým odovzdávacím staniciam   

Ako vyplýva z predchádzajúceho diagramu veľkosť strát v horúcovodnej sieti vetva II. a IV. je daná 

parametrami potrubného systému, stavom izolácie  a prenášaným tepelným výkonom . Mierne prekročenie 

najvyššej povolenej straty 8,27 % a  8,28%  oproti 8% povoleným vyhláškou č.328 URSO súvisí 

s neplánovaným poklesom odberu tepla odpájaním bytov i celých bytových domov , resp. poklesom výroby . 

Výhľadovo je potrebné prebudovať tepelné rozvody podľa  bodu 3 na bezkanálové vedenie s nepomerne nižšou 

tepelnou stratou . Rovnako je možno počítať s návratom odpojených bytov a domov do SCZT z dôvodu ďalšieho  

nárastu v rozdiele  ceny plynu pre domácnosti a maloodber oproti veľkoodber v Tp Chemosvit. 

 Straty parných vetiev  bezprostredne súvisia so zmenou veľkosti odobraného tepla. Napriek tomu iba 

u vetvy I. presahujú 10% stratu o 0,55%, čo súvisy s prestavbou parného rozvodu v meste na horúcovodný. 

Zníženie  prenášaného výkonu  v r.2004 oproti r.2002 je o 94% , čo pri nezmenenej dimenzii posledného úseku 

teplovodu je celkom logické. 

Sekundárne rozvody boli v roku 2002 v plnom rozsahu zrušené spolu so zrušením okrskových vymenníkových 

staníc.  Sekundárne rozvody majú iba školy a hotel Mladosť s jednou OST pre viac objektov. 

Výmenníkové stanice (horúca  voda, resp. horúca voda/teplá voda) napojené na parný resp. horúcovodný 

primárny rozvod sú riešené ako tlakovo nezávislé. Zabezpečujú ohrev teplej vody na vykurovanie 

s projektovými parametrami ∆t = 92,5/67,5 oC a centrálnu prípravu teplej úžitkovej vody v každom bytovom 

dome samostatne. Regulácia dodávky tepla je ekvitermická v závislosti na priebehu vonkajšej teploty vzduchu. Z 

celkového počtu 63 OST 55 staníc je na strane ÚK aj TÚV  vybavená  doskovým výmenníkom bez akejkoľvek 

akumulačnej nádrže . Dve OST sú bez TÚV a šesť staníc má akumulačnú nádrž TÚV. V poradí 64. je OST 

plavárne v klasicko-trubkovnicovom prevedení. Podobného prevedenia je aj stanica hotela Mladosť, u ktorého 

jeden z objektov je mimo OST s vlastnou plynovou kotolňou. 
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        S OHREVOM TÚV BEZ ZÁSOBNÍKA          
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1.6.3 Bilančné údaje o spotreba tepla  

Energetická náročnosť vykurovaných objektov závisí od fyzikálnych vlastností opláštenia budov, ktoré sú 

determinované typom stavebných sústav. V priebehu realizácii hromadnej bytovej výstavby mesta bolo 

uplatnených 8 stavebných sústav.  

Typ sústavy      Počet objektov 

04    1 

T02          18 

T03   3 

T06B b.KE    3 

T11                  15 

T12     6 

T13    1 

T14    2 

NEZISTENÉ   12 

 

Tabuľka č.1.6.3.1 Štruktúra spotreba tepla bytového sektoru a občianskej vybavenosti v r. 2004 

 

Spotreba tepla v r.2004 

Celková ÚK TÚV 

Typy stavebnej sústavy 

obytných domov  

a občianskej vybavenosť (GJ / r) (GJ / r) (GJ / r) 

04 664 451 213 

T02 (5 obj. nezistené) 12506 9896 2610 

T03 2690 2097 593 

T06B b.KE  3407 2555 852 

T11 7487 5941 1546 

T12 3496 2642 854 

T13 (1 obj. nezistené) 0 0 0 

T14  1740 1270 470 

TYP NEZISTENÝ 16451 11989 4462 

Bytové domy spolu 48438 36841 11597 

Školstvo zariadenia 7253 6690 563 

Úrady a športoviská 8915 8748 167 

Zdravotnícke zariadenia 1557 1377 180 

Podnikateľský sektor    

Spotreba tepla spolu    
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Z hore uvedenej tabuľky vyplýva, že bytový sektor spotreboval v roku 2004 cca 69,19 % tepla, školské 

zariadenia spotrebovali cca 10,36 %, úrady a športoviská 12,73 %, zdravotnícke zariadenia cca 2,21 % z cca 

70 000 GJ dodaných do tepelnej siete vetva II zo zdroja .Celková dodávka cca 70 000 GJ  predstavuje 14,76% 

tepla vyrobeného v Tp Chemosvit  v roku 2004 

Spotreba tepla pre ústredné kúrenie v stavebných sústavách predstavuje cca 76 % a spotreba tepla na 

prípravu teplej úžitkovej vody predstavuje 24 %. 

 

Tab. č.1.6.3.2  Ukazovateľ spotreby tepla pre rôzne stavebné sústavy v roku 2004 

 

Vykurovaná Spotreba Ukazovateľ Normatívny 

plocha ÚK spotreby tepla ukazovateľ Stavebná sústava 

(m2) (GJ / r) (MJ / m2 MP.D) (MJ / m2 MP.D) 

04 1434 451 0,06778561 0,076 

T02 (5 obj. chýbajú 

údaje) 

22527 9896 0,09468178 0,119888 

T03 4375 2690 0,13252088 0,125441 

T06B b.KE  6401 3407 0,11471875 0,09684 

T11 14906 5941 0,08590304 0,115376 

T12 5318 2642 0,1070766 0,129355 

T13 (1 obj. nezistené) 623  0 0,120407 

T14  5060 1270 0,05409577 0,120897 

TYP NEZISTENÝ  11989   

     

 

Z hore uvedenej tabuľky vyplýva, že objekty realizované v stavebnej sústave  T03, T06b.KE nespĺňajú 

normatívne ukazovatele spotreby tepla podľa vyhlášky č.328 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o spôsobe 

overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovateľoch energetickej účinnosti zariadení 

na výrobu tepla, distribúciu tepla, o normatívnych ukazovateľoch spotreby tepla, rozsahu ekonomicky 

oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsobe úhrady týchto 

nákladov. Najmarkantnejší rozdiel je vidieť u dvoch domov v sústave  T14, kde dosiahnutý ukazovateľ spotreby 

tepla  dosahuje iba 44,74% hodnoty normatívu. V tomto prípade sa jedna o jediné zateplené objekty č.310,311, 

Štefánikova 8,9 , ktoré oproti roku 2002 vykazujú absolútnu  úsporu v ročnej spotrebe tepla z titulu zateplenia  

31,98%. 
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1.7 Predpokladaný vývoj spotreby tepla 

 

1.7.1 Možnosti úspor v SCZT 

 

V jednotlivých subsystémoch ZT je vo všeobecnosti možné identifikovať nasledovné opatrenia na 

zvýšenie efektívnosti výroby, distribúcie a dodávky tepla konečných spotrebiteľom : 

1. Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby tepla v progresívnych energetických zariadeniach s uplatnením 

kondenzačných kotlov, kogeneračnej výroby elektriny a tepla a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. 

Tieto možnosti je možno využiť u väčšiny zdrojov , ktoré dnes  tvoria tzv. maloodber plynu . Jedná sa 

celkovo o 56 odberateľov s vlastnými zdrojmi  v škále od najmenších odberov typu  predajní s vlastným 

kotlom výkonu 7 kW , odber 2465 m3 /r plynu až po odber 60tis.m3/r plynu.  

2. Osobitnou kategóriou je Tp Chemosvitu , ktorá v r.2004 inštalovala parnú protitlaku turbínu Ne=250kW, 

ktorou nahradila redukciu  ostrej pary 4,0MPa po dobu 6 mesiacov pre vetvu č. III na požadovaných 0,4MPa. 

Tento stav  zároveň rieši problém, ktorý si vynútil pokles odberu tepla odpájaním domov a bytov od SCZT  , 

ktorý neumožňuje prevádzkovať  ani jeden z inštalovaných turbogenerátor v dobe nízkych letných odberov 

(apríl až október ).Taktiež bola sprevádzkovaná parná napájačka s inštalovaným výkonom 250 kW. 

3. Tp Chemosvit má inštalované nasledovné TG 

a/ kondenzačný odberový TG1 bol postavený v r.1948 

b/ kondenzačný odberový TG2 v r.1953  

c/ protitlaký TG3 bol postavený v r.1969. 

Príčina dnešného stavu, keď celé letné obdobie výroba tepla prebieha bez výroby elektriny tkvie 

v nekoncepčnej štátnej politike , ktorá i v dobe tvrdej pravicovej politiky z obáv o stratu pozícií umelo drží 

regulačný úrad, ktorý ani do dneška nestanovil cenu energií v súlade s európskym trhom tak, ako to mal urobiť už 

v r.1993 a dopad na obyvateľstvo mal byť riešený sociálnou vyrovnávacou pomocou. Z tohto hľadiska nelogické 

regulovanie cien má za následok zastavenie výroby el. energie v Tp Chemosvit prvýkrát od spustenia teplárne do 

prevádzky. Tento dopad nedokázali eliminovať ani nasledujúce úsporné opatrenia Tp Chemosvit ,ale paradoxne 

naopak tieto opatrenia spolu s neželaným odpájaním bytov, bytových dom i podnikateľských objektov znížili letný 

odber tepla pod prevádzkovú schopnosť najmenšieho turbogenerátora s výkonom 4 MWe . 

Úsporné opatrenia   spotreby tepla:  

− Výmena parných rozvodov za  teplovodné z časti z predizolovaných teplovodných systémov v bezkanálovom 

uložení. 

− Prechod na 2 rúrkový systém rozvodov tepla. (zrušenie  4 - trubkového systému sekundárnych rozvodov) 

− Náhrada klasických obehových čerpadiel za čerpadlá s elektronickou reguláciou otáčok.  

− Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV  

− Inštalácia pomerových rozdeľovačov 

− Decentralizácia prípravy TÚV(zväčša  bez zásobných nádrži), presun do objektových OST. 
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− Vytvorenie integrovaného systému služieb pre konečného odberateľa v SCZT. 

-      Prvé komplexné zateplené objekty s úsporou až 32% v r.2004 oproti r.2002 

Návrh dlhodobej koncepcie zásobovania teplom mesta Svit je založený na aplikácii vyššie uvedených 

progresívnych opatrení do systému centrálneho zásobovania teplom. 

Z tehlových domov pôvodnej výstavby, ktoré tvorili súčasť  SCZT  na ulici Štúrova, Komenského a 

Mieru dnes  do SCZT nie je zapojený žiaden z nich. Cela následná panelová výstavba od šesťdesiatych rokov 

pripojená do  systému SCZT predstavuje významný potenciál úspory tepla na ÚK a prípravu TÚV. Ďalej je 

uvedený prehľad najúčinnejších úsporných opatrení na zníženie spotreby tepla vo vykurovaných objektoch a údaje 

o úsporách, ktoré možno dosiahnuť pri realizácií navrhovaných opatrení. Vykazovaná úspora pre každé z 

uvedených oparení sa vzťahuje na pôvodný technický stav objektu a nie je korektné kumulovať výslednú úsporu 

ich jednoduchým spočítaním. 

 

Nízkonákladové úsporné opatrenie       Úspora 

• hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacieho systému  10 - 15 % 

• detto v kombinácii s meraním spotreby tepla      20 - 25 % 

• zaizolovanie vnútorných rozvodov ÚK a TÚV       8 - 10 % 

• oprava  a zatesnenie pôvodných okien (náklady 5 - 10 tis. Sk/byt)     5 - 10 % 

Vysokonákladové úsporné opatrenie      Úspora 

• zateplenie obvodového plášťa domu (80- 120 tis. Sk/byt, bez strechy)                20 - 25 % 

• Zateplenie strechy a suterénu (20 - 40 tis. Sk/byt)      8 - 10 % 

• Výmena okien za plastové, resp. eurookná  (80- 120 tis. Sk/byt)                 30 - 40 % 

 

Prvá časť objektov BKS bola postavená formou dvojbytových domov s vlastnými zdrojmi tepla postupne od 

vzniku mesta v roku 1934 . Po založenie vykurovacieho systému mesta do systému boli pripojené 7 bytové 

tehlové domy, z ktorých dnes už v SCZT nie je ani jeden dom . Dôvod odpájania predovšetkým  najstarších 

bytových domov súvisí s najnepriaznivejším  pomerom obytnej plochy k obvodovému plášťu  a najhoršími 

izolačnými vlastnosťami obvodového plášťa . 

V závere je možné konštatovať, že súčasný stav SCZT má významný potenciál v oblasti zvyšovania hospodárnosti 

prevádzky sústav tepelných zariadení, tak na strane výroby a prenosu tepla, ako aj na strane spotreby. Nutné je tiež 

prihliadnuť na pripravovanú legislatívnu v oblasti energetickej náročnosti budov a očakávaný vývoj cien zemného 

plynu, ktoré budú vytvárať tlak na racionalizáciu spotreby tepla.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je pri koncipovaní rozvojových zámerov v oblasti tepelnej energetiky  

žiadúce uvažovať s viacerými scenármi spotreby tepla. 

− vysoký scenár predpokladá zachovanie súčasného technického stavu odberných zariadení a zachovanie 

aktuálnej úrovne spotreby tepla 
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− stredný scenár predpokladá zníženie spotreby tepla na úroveň 85 až 80 % v porovnaní so súčasným stavom 

v dôsledku uplatnenia racionalizačných opatrení v oblasti termostatizácie, merania spotreby a korektného 

rozpočítavania nákladov na vykurovanie bytov, 

− nízky scenár predpokladá pokles spotreby tepla na 60 až 70 % oproti súčasnému stavu realizovaním ďalších 

úsporných opatrení zameraných na výmenu starých okien a zateplenie vykurovaného objektu, zateplenie 

strechy a suterénu  

 

2.   NÁVRH ZÁSOBOVANIA TEPLOM MESTA SVIT  

 

 Pri návrhu koncepcie rozvoja SCZT Svit boli posudzované nasledovné varianty: 

Variant 0 – Zachovanie a udržiavanie súčasnej technickej úrovne SCZT 

Variant 1 – Rozšírenie Tp Chemosvit  o spaľovanie biomasy kotlom o výkone 10MW(12MW)a dostavba zdroja            

                   o ďalší  TG 1,5 MW. (1,2MW) 

Variant 2 – Nový kogeneračný zdroj na spaľovanie biomasy  s výrobou elektrickej energie  

      v Organickom Rankinovom cykle pre bytovo –komunálnu sféru  . 

Variant 3 – Nový zdroj tepla na spaľovanie biomasy  pre bytovo –komunálnu sféru  . 

Variant 4 – Decentralizácia výroby tepla na úroveň domových plynových kotolní 

Variant 5 – Individuálne vykurovanie bytov 

 

Variant  0  -  predpokladá zachovanie súčasného stavu a predstavuje porovnávaciu základňu pre ostatné         

                      posudzované varianty rozvoja zásobovania teplom. 

Variant 1  –  rozšírenie Tp Chemosvit  o spaľovanie biomasy  10MW a dostavba zdroja o piaty TG  

      Variant 1 predpokladá zachovať pre mesto Svit centrálny systém zásobovania teplom kapacitným                          

       rozšírením tepelného zdroja Tp Chemosvit : 

• o spaľovanie biomasy jedným parným kotlom 10 MW ,  parametre  ostrej pary 3,8 MPa ,420 oC. Napájacia 

voda 105oC 

•  doplniť zdroj o piaty  TG 1,5MW ,  parametre  ostrej pary 3,8 MPa ,420 oC , protitlak 0,2 MPa  

• Okrem otázky zdroja tepla variant 1,2,3 postupne počíta s ďalšími opatreniami znižujúcimi náklady na 

vykurovanie. Jedna sa o následovné opatrenia : 

• postupne nahradiť jestvujúce kanálové primárne  teplovodné vedenia novými predizolovanými potrubiami 

• uvažovať s návratom odpojených bytových  domov na SCZT vybudovaním samostatných tlakovo nezávislých 

objektových kompaktných odovzdávacích staníc tepla  v 20 odberných miestach s výhľadom pripojenia 

ďalších  15 objektov  v  7 bytových domoch po ich zateplení a  spätnom zapojení do SCZT. S každým 

objektom súvisí jedna prípojka 2x DN25  dĺžky 15m  v bezkanálovom prevedení  resp. využitie jestvujúcej 

prípojky, pokiaľ nebola demontovaná .Vzhľadom na samostatnosť vykurovacích  systémov jednotlivých 
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bytov, ktorá vznikla po ich  odpojení  možno uvažovať s  bytovými odovzdávacími stanicami, ktoré 

zabezpečia vykurovanie aj prípravu TÚV pre každý byt samostatne s vlastným meraním spotreby tepla. 

Výhodou bytovej stanice oproti plynovej kotolni je predovšetkým adaptácia na centrálne vykurovanie (SCZT) 

využívajúce  aj iné druhy palív,  čo s rastúcou cenou    plynu ako zatiaľ jediného alternatívneho paliva pre byt  

bude veľmi zaujímavé. Využívanie iných palív okrem plynu prichádza v úvahu predovšetkým v Tp 

Chemosvit a prípadne u nového zdroja účelovo stavaného pre iné paliva. 

• Spôsob zabezpečenia tepelnej energie na vykurovanie a prípravu  TÚV pre výhľad bytovej výstavby  

a novej vybavenosti je  predmetom nasledujúcej kapitoly v ktorej pre Alt.1,2,3  zdrojom tepla bude tepelný 

napájač vyvedený z rohu ul. Kukučínova - Mieru .Pre Alt.4  sídlisková kotolňa na biomasu prípadne 

v kombinácií s plynom ako palivom. Pre  Alt.5 zásobovania teplom jediným palivom je plyn prípadne el. 

energia s vykurovaním bytu tepelným čerpadlom so vzduchovým kondenzátorom umiestneným na balkóne 

bytu. I keď pri dnešnej cene el. energie  je takéto riešenie prijateľné ,výhľadový nárast ceny el. energie v čase 

predpokladanej realizácie  to pravdepodobne nebude efektívne.  

• Z konceptu ÚPN mesta Svit z 01/2005 spracovaného Architektonickým ateliérom  AR projekt,  rozvoj mesta 

v oblasti bytovej výstavby podľa navrhovaných alternatív sa má rozvíjať následovne: 

             Alt 1               1.etapa   2.etapa  3.etapa                         spolu 

    do r.2010           do r.2015               do r.2020                      do r.2020            

 Lokalita                             Popradská          Popradská       Zátoka,Breziny-východ , 
       voda                   voda                Popradské  nábrežie 
 IBV(b.j.)        103    136      85           324 b.j.

 HBV(b.j.)        243     35    207                              485 b.j. 

 SPOLU(b.j.)            345    171    292                               809 b.j.             

              Potrebný výkon zdrojov                

 Výkon zdrojov IBV  628 kW  830 kW   518 kW         1976 kW 

 Výkon zdrojov HBV 1482 kW 213 kW  1262 kW        2957 kW 

 Výkon zdrojov celkom      2105 kW            1043 kW               1781 kW         4929 kW 

 

- Merný byt 

Potreba tepla vztiahnutá na merný byt:........................................ 6,1 kW 

Vykurovanie  merného bytu ........................................................ 3,6 kW 

Príprava TÚV............................................................................... 0,7 kW 

Základná občianska vybavenosť ................................................. 1,4 kW 

Straty v rozvodoch .....................................................................  0,4 kW 

Variantné riešenie zdroja tepla : 

Var.1 Tepelný napájač z ( Tp Chemosvit )bod napojenia – roh ul. Kukučínova - Mieru - výkon  3148 kW    

iba pre lokalitu Popradská voda     DN 175 , dĺžka napájača L= 575m 

 Prečerpávacia stanica ∆p =130kPa , Q=  67,6t/h,N=13,5kW - lokalita  Popradská voda     

Lokalita : Zátoka, Breziny-východ , Popradské  nábrežie  - blokové  kotolne plynové alebo  drevné 

peletky rovnako v RD ako aj v bytových domoch. V závislosti od ceny tepla aj v tejto lokalite je možne  
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               uvažovať s tepelným napájačom z Tp Chemosvit.           

Var.2 Tepelný napájač z ( Tp Chemosvit )iba HBV výkon  1695 kW.  DN 125 ,dĺžka napájača L= 575m 

          Prečerpávacia stanica ∆p = 139kPa , Q=  36,43 t/h, N=7,6 kW  – lokalita Popradská voda 

Lokalita: Zátoka, Breziny-východ , Popradské  nábrežie  - blokové  kotolne plynové alebo na drevné 

peletky  rovnako v RD ako aj v bytových domoch. Rovnako ako u Alt.1, tepelný napájač s podmienkami . 

  

Alt 2             1. až 2.etapa    

                    do r.2015                           

 IBV(b.j.)    311  1897 kW   

 HBV(b.j.)    391  2385 kW 

SPOLU       702  4282 kW 

Tepelný napájač z ( Tp Chemosvit  )iba HBV výkon  2385 kW.  DN 150 ,dĺžka napájača L= 575m                         

Prečerpávacia stanica ∆p = 147kPa , Q=  51,27 t/h, ,N= 11,5kW - lokalita Popradská voda 

  

 Lokalita      Popradská voda             

Alt 3.1            1. až 3.etapa                    Alt 3.2            1. až 3.etapa 

        do r.2020                                                         do r.2020                

 SPOLU(b.j. )     430 2623 kW               SPOLU(b.j. )     340            2074 kW 

 Lokalita  :    Popradská voda                                           Lokalita  :    Popradská voda             

 Tepelný  napájač pre lokalitu Popradská voda bude napojený na jestvujúcu tepelnú sieť mesta v bode roh 

ul. Kukučínova  a  Mieru. Napájač bude v bezkanálovom prevedení z predizolovaných potrubí .Nárast tlakovej 

straty v jestvujúcich rozvodoch bude eliminovaný prečerpávacou stanicou obehovej vody . Stanica bude 

v podzemnom prevedení v železobetónovej šachte  s autonómnou  bezobslužnou  prevádzkou . 

Prednosťou tejto alternatívy zabezpečenia tepla pre novú lokalitu výstavby  Popradská voda    je  predovšetkým:     

- sídlisko bez  zdroja exhalátov   

- lepšie využitie jestvujúcej siete s nižším pomerom tepelnej straty jestvujúceho rozvodu na jednotku dodaného   

  tepla 

- s možnosťou vyrábať lacnejšie teplo z biomasy v Tp Chemosvit   

- popri teple na vykurovanie vyrábať aj el.energiu v tzv. teplárenskom  alebo kogeneračnom cykle čo zlacňuje 

cenu tepla 

 Po postupnom vyrovnaní ceny plynu (u nás  ako jediného paliva pre HBV)  so starými členmi EÚ, kde plyn pre 

maloodber je výrazne drahší ako plyn pre veľkoodber a nasledujúcom zdanení, ktoré stoji pred nami v r.2007 

a 2010 sa celosvetovo očakáva zvyšovanie ceny energií z dôvodov výrazného nárastu jej spotreby v Čine a Indii 

a to až o 50% do r.2030 .Považujeme za nutné orientovať celú výhľadovú spotrebu  do domácich zdrojov a tými 

sú obnoviteľné zdroje – predovšetkým  biomasa. Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu z 30.9. 2005 20 až 25 

% energie má byť zabezpečené z obnoviteľných zdrojov už do r.2020.Takýmto zdrojom ako je dnes  v Európe  

plyn a ropa sa  majú  stať obnoviteľné zdroje. 

 Alternatíva vykurovania plynom pre domácnosti a ani pre bytové domy nie je alternatívou budúcnosti 

Bez ohľadu na zdroj tepla sa už dnes stavajú  tzv .„Energeticky pasívne   domy „ (EPD). Od  starej výstavby  
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rodinných domou sa líšia tým,  že ich spotreba na vykurovanie  a vetranie pri  140 m2 úžitkovej plochy predstavuje 

2100kWh/rok (230m3/rok,plynu)oproti 25000  kWh /rok(2747m3/rok,plynu)  . Domy tohto typu sa už stavajú aj na 

Slovensku .Okrem vynikajúcich izolačných vlastnosti obvodového plášťa , v dome je spätne využívané teplo 

z odpadného vzduchu a čerstvý vetrací vzduch je predohrievaný v zemnom kolektore. Vykurovanie je 

teplovzdušné   kompaktným vetracím zariadením s automatickou prevádzkou. Vzhľadom na veľmi nízku spotrebu 

okrem plynu prichádza do úvahu aj el. energia. 

                                          Schéma Tp Chemosvit 

 

Legenda : –––––––––––– jestvujúci stav , –––––––––––– dostavba zdroja a rozvodov              
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Pre využitie biomasy sa uvažuje s postavením  parného kotla na spaľovanie drevnej hmoty ( predbežne z Dánska ) 

s inštalovaným výkonom 10 MW, 3,8MPa, 420oC. Kotol by mal byť koncipovaný ako samonosný s celozváranou 

skriňovou konštrukciou. Spodná časť kotla je s ohniskom s posuvným šikmým roštom, ovládaným hydraulickým  

mechanizmom. Palivo bude do kotla dopravované hydraulickým zavážacím lisom a pred vstupom na spaľovací 

rošt prechádza vyhrievacím tunelom, kde sa čiastočne predsúša. 

Kotlové zariadenie na spaľovanie biomasy pozostáva z nasledovných častí: 

− Časť určená na predohrev  vstupujúceho paliva 

− Ohnisko 

− Trysky sekundárneho vzduchu  

− Vírová komora 

− Dohorievacia komora 

− Kotlové teleso  

− Prehrievak pary 

− Odvod roštového popola 

− Odvod úletového popolčeka 

 

Technické údaje kotla 

 

Požadovaný  kotol bude riešený ako parný, s automatickou prevádzkou a občasnou obsluhou 

s nasledovnými parametrami. 

 

Parameter Jednotka Údaj 

Výkon kotla MW 10,0(12) 

Pracovný pretlak MPa 3,8 

Teplota vstupnej vody oC 420 

Teplota napájacej vody oC 105 

Tepelná účinnosť (pri obsahu 50% vlhkosti) % 85 

Maximálna vlhkosť paliva % 50 

Spotreba paliva (pri obsahu 50% vlhkosti) kg/hod 5750 

 

Kvalitatívne požiadavky na palivo pre dosiahnutie deklarovaného záručného výkonu: 

− Drevná štiepka 

− maximálna vlhkosť    50 % 

− minimálna výhrevnosť  8 000 kJ/kg 

− maximálna popolnatosť  0,45 % 

Palivo - nekontaminovaná drevná hmota s nasledovnou charakteristikou: 

− piliny zmiešané so štiepkou do hmotnostného podielu 30 % z celkového množstva spaľovaného paliva 

− nedrvená kôra až do hmotnostného podielu 30 % z celkového množstva spaľovaného paliva 

− kusy dreva z píly s priemerom 100 mm, max. dĺžka 1000 mm 
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− maximálna vlhkosť drevného odpadu  55 %  

− merná hmotnosť drevného odpadu  250 - 350 kg/m3 

 

Súčasťou kotla sú pomocné systémy a zariadenia v nasledovnom rozsahu : 

- Multicyklón 

- Spalinový ventilátor 

 - Zavážací lis 

- Hydraulický vyhrňovač paliva 

- Ventilátor primár. vzduchu 

- Ventilátor sekundár. vzduchu 

- Kontajner popola z roštu 

- Kontajner popola zadného ťahu 

- Kontajner popola multicyklónu 

Technické parametre turbogenerátora 

typ ..........................................................................................Mv 550G 

regulácia .................................................................................2x reg. ventil 

tlak na rýchlouzávernom ventile ............................................ 37 bar a 

teplota na rýchlouzávernom ventile .........................................420oC 

prietočné množstvo pary ...........................................................14 t/h 

protitlak na výstupnej prírube ................................................... 2,5 bar a 

teplota na výstupnej prírube    ....................................................195oC 

výkon na svorkách generátorov /pri úč. gen. 0,96 / ................... 1440 kW 

Prevodovka 

otáčky ..................................................................................   9000/1500 min-1 

Generátor /synchrónny / 

účinný výkon /pri cos fi=0,8/........................................................  1500 kW 

napätie ..............................................................................................6,3 kV 

krytie ................................................................................................  IP 23 

 

Variant 2   – Nový kogeneračný zdroj na spaľovanie biomasy  a výrobou elektrickej energie   

                          v Organickom  Rankinovom cykle pre bytovo –komunálnu sféru  . 

  

 Stručný popis technického riešenia 

 Variant 2 predpokladá postavenie nového centrálneho tepelného zdroja pre bytovo komunálnu výstavbu 

situovaného tak, aby bez vynútených  rekonštrukcií tepelných rozvodov pokryl  všetky  odbery tepla tak , ako sú  

zabezpečené v jestvujúcom stave. Tieto požiadavky splňuje jeho situovanie do oblasti na pravom brehu rieky 

Poprad vedľa objektu Svipack s.r.o. u premostenia teplovodu cez rieku . 



 
 MESTO SVIT                                                           Strana / Počet strán:  89 / 113                        

 

 

 Základné technické údaje 

 

Zdroj tepla   

Zdroj tepla pozostáva z dvoch kotlových jednotiek na spaľovanie biomasy a turbogenerátora 1MWe v sérií 

s jedným z kotlom v Organickom Rankinovom cykle. Jeden kotol o výkone 5 MW je v teplovodnom prevedení 

s max. teplotou na výstupe 110oC. Druhý kotol o výkone 7MW je v prevedení s termo - olejovým kotlom s 

olejom ako teplonosným médiom Kotol  je súčasťou kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie  

prostredníctvom Organického Rankinovho cyklu (ORC). 

− inštalovaný tepelný výkon  zdroja celkom  Qinšt = 12 MWt  

− inštalovaný el  výkon                                            Ne  =1MW e 

− tepelný výkon zdroja                                            Qt = 12MWt 

− teplota vody na výstupe z kotla 5MW t1 = 100 oC 

− teplota vody na výstupe z výmenníka kotla7MW t1 = 100 oC 

− teplota vratnej vody t2 = 70 oC 

− účinnosť pri 50% vlhkosti  paliva   ηmen = 85 % 

− maximálna vlhkosť paliva             55 % 

ORC je v podstate elektrárenský kondenzačný cyklus  kde je však namiesto vodnej pary použité iné médium 

(organická látka) ,ktorá sa odparuje pri nízkej teplote  a tlaku .Takýmto médiom je silikónový olej s bodom varu 

40oC. Kotol  7MW na biomasu je vybavený termo-olejovým výmenníkom .Vyhriaty termo-olej odovzdáva 

vo výparníku  akumulované teplo organickému -silikónovému oleju cez výmenné plochy  . Silikónový olej sa 

odparuje (expanduje ) a postupuje cez turbínu, v ktorej expandovaná para silikónového oleja vyvoláva 

mechanickú prácu následne využitú prostredníctvom generátora na výrobu el. energie. Para na výstupe z turbíny 

v regenerátore predohrieva skondenzovaný silikónový olej , ktorý čerpadlo dopravuje z kondenzátora, kde je celé 

kondenzačné teplo oleja odovzdané vykurovacej vratnej vode  o teplote 70oC, ktorá sa ohrieva na 100 oC. 

Vykurovacia voda na výstupe zo zdroja sa upravuje ekvitermickou reguláciou na požadovanú hodnotu . 

Silikónový olej vo výparníku  mení skupenstvo teplom získaným od termo-oleja ohrievaného spaľovanou 

biomasou . Zariadenie tohto druhu (okrem kotla na biomasu)sa vyrába ako bežné zariadenie pre výrobu el. energie 

z geotermálnej vody, ktorú v našom prípade supluje termo-olejový kotol na biomasu. Prvá inštalácia v regióne  

strednej Európy s  termo-olejovým kotlom na biomasu 7MW je od začiatku tohto roka v prevádzke v susednom 

Česku v meste Třebič , kde  spolu s jedným sólo kotlom na biomasu  3MW , ktorý je v prevádzke už 4 roky 

vykuruje časť mesta . 

 Prednosťou takejto kogenerácie – spoločnej výroby tepla a elektrickej energie je nižšia cena vyrobeného 

tepla z biomasy ako z plynu , ktorú stimuluje naviac najvyššia pevná výkupná cena elektriny   3500 Sk/MWh zo 

všetkých druhov elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Táto výkupná cena platí pre rok 2006 podľa 

výnosu  ÚRSOč.2005 z 30.6.2005   
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 Inštalovaný výkon kotlových jednotiek  je navrhnutý tak, aby v prípade výpadku jedného kotla z 

prevádzky zabezpečil druhý kotol dodávku tepla na vykurovanie vo výške zodpovedajúcej priemernej dennej 

teplote v najchladnejšom mesiaci (cca 65 % max. dodávky tepla na ÚK) a priemernú hodinovú dodávku TÚV.  

  

Prevádzkové bilancie 

 Údaje o spotrebe biomasy a elektriny sú stanovené na základe predpokladaných bilancií výroby tepla 

v kogeneračnom zdroji  s inštalovaným tepelným výkonom 12 MW.  

 

• Bilancie dodávky tepla 

- max. výkon kotolne               Qmax = 12 MW 

- ročné využitie max. výkonu            τ ≈ 4 791 hod/r 

- ročná výroba  tepla               Qroč  = 146605 GJ/r 

- ročná dodávka tepla pre bytovo komunálnu oblasť Qroč  = 70 000 GJ/r 

- ročná spotreba  tepla na výrobu el.energie                Qroč  = 28105 GJ/r 

- ročná výroba el.energie                 Nroč  = 5110 MWh/r 

-  

• Spotreba biomasy  

Spotreba biomasy pre kogeneračný zdroj s  tepelným výkonom 12 MW je stanovená za predpokladu 

priemernej ročnej účinnosti kotlov na úrovni η = 85 % a predpokladanej výhrevnosti biomasy 

 H = 8 MJ/kg. 

− max spotreba biomasy pri 50% vlhkosti              5294 kg/h 

− ročná spotreba    21560 t/r 

− cena biomasy  v úrovni roku 2005  885 Sk/ t 

• Ročná spotreba elektriny   366  MWh/r 

• Ročná spotreba vody  10 500 m3/r 
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Schéma zapojenia kogeneračnej jednotky 7MW t,+1MWe a kotla 5MW 

 

 

 

Teplovodný kotol VESKO –B o výkone 5MW  na výstupe sa zapojí do sania obehového čerpadla  , vratné 

potrubie do vstupu do kotolne 

 

Variant 3  – Nový zdroj tepla na spaľovanie biomasy  pre bytovo – komunálnu sféru   

 

 Stručný popis technického riešenia 

 Variant 3 predpokladá postavenie nového centrálneho tepelného zdroja pre bytovo komunálnu výstavbu 

situovaného tak ,ako u Var.2, aby bez vynútených  rekonštrukcií tepelných rozvodov pokryl  všetky  odbery tepla 

tak , ako sú  zabezpečené v jestvujúcom stave. Tieto požiadavky splňuje jeho situovanie do oblasti na pravom 

brehu rieky Poprad vedľa objektu Svipack s.r.o. u premostenia teplovodu cez rieku . 
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       Základné technické údaje 

 

Zdroj tepla   

Zdroj tepla pozostáva z dvoch kotlových jednotiek na spaľovanie biomasy bez výroby el.energie 

Jeden kotol o výkone7 MW  , druhý 5MW. Oba kotly sú v teplovodnom prevedení s max. teplotou na výstupe 

110oC. 

− inštalovaný tepelný výkon  zdroja celkom  Qinšt = 12 MWt  

-      tepelný výkon zdroja                                            Qt = 12MWt 

− teplota vody na výstupe z kotlov t1 = 100 oC 

-      teplota vratnej vody t2 = 70 oC 

− účinnosť pri 50% vlhkosti  paliva   ηmen = 85 % 

− maximálna vlhkosť paliva             55 % 

 Inštalovaný výkon kotlových jednotiek  je navrhnutý tak, aby v prípade výpadku jedného kotla z 

prevádzky zabezpečil druhý kotol dodávku tepla na vykurovanie vo výške zodpovedajúcej priemernej dennej 

teplote v najchladnejšom mesiaci (cca 65 % max. dodávky tepla na ÚK) a priemernú hodinovú dodávku TÚV.  

  

Prevádzkové bilancie 

 Údaje o spotrebe biomasy a elektriny sú stanovené na základe predpokladaných bilancií výroby tepla 

v kogeneračnom zdroji  s inštalovaným tepelným výkonom 12 MW.  

 

• Bilancie dodávky tepla 

- max. výkon kotolne               Qmax = 12 MW 

- ročné využitie max. výkonu           τ ≈ 1620 hod/r 

- ročná výroba  tepla               Qroč  = 70000 GJ/r 

- ročná dodávka tepla pre bytovo komunálnu oblasť Qroč  = 70 000 GJ/r 

• Spotreba biomasy  

Spotreba biomasy pre teplovodný  zdroj s  tepelným výkonom 12 MW je stanovená za predpokladu priemernej 

ročnej účinnosti kotlov na úrovni η = 85 % a predpokladanej výhrevnosti biomasy  H = 8 MJ/kg.(10 MJ/kg) 

− max spotreba biomasy pri 50% vlhkosti            6352 kg/h (7941kg/h) 

− ročná spotreba    10294 t/r(8235kg/h) 

− cena biomasy  v úrovni roku 2005  885 Sk/ t(885 Sk/ t) 

• Ročná spotreba elektriny   175 MWh/r 

• Ročná spotreba vody  10 500 m3/r 
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Variant 4  – Decentralizácia výroby tepla na úroveň domových kotolní  

  

Stručný popis technického riešenia 

 Variant 4 predpokladá odpojenie odberateľov tepla od SCZT a decentralizáciu výroby tepla na úroveň 

domových kotolní. Modelový výpočet finančnej analýzy je spracovaný pre domovú kotolňu s výkonom 0,5 MW, 

ktorá zabezpečuje dodávky tepla a prípravu TÚV pre 80 bytových jednotiek s ročnou spotrebou tepla na byt cca 

50 GJ. 

Základné technické údaje 

 

Domová kotolňa s výkonom 0,5 MW je navrhnutá s dvomi teplovodnými kotlami na spaľovanie zemného 

plynu s menovitými parametrami: 

− inštalovaný tepelný výkon   Qinšt = 2 x 0,25 MW 

− teplota vody na výstupe z kotla                             t1 = 70 oC 

− teplota vratnej vody                                               t2 = 50 oC 

− účinnosť pri menov. parametroch   ηmen = 94 % 

− priemerná ročná účinnosť   ηroč  = 92 % 

 Inštalovaný výkon domovej kotolne je navrhnutý tak, aby v prípade výpadku jedného kotla z prevádzky 

zabezpečil druhý kotol dodávku tepla na vykurovanie vo výške zodpovedajúcej priemernej dennej teplote v 

najchladnejšom mesiaci (cca 65 % max. dodávky tepla na ÚK) a priemernú hodinovú dodávku TÚV.  

 

Prevádzkové bilancie 

 Údaje o spotrebe zemného plynu a elektriny sú stanovené na základe predpokladaných bilancií výroby 

tepla v domovej kotolni s inštalovaným tepelným výkonom 0,5 MW.  

 

• Bilancie dodávky tepla 

- max. výkon kotolne  Qmax = 0,5 MW 

- ročné využitie max. výkonu                                  τ ≈ 2200 hod/r 

- ročná výroba - dodávka tepla  Qroč  = 4 000 GJ/r 

• Spotreba zemného plynu 

Spotreba zemného plynu pre domovú kotolňu s tepelným výkonom 0,5 MW je stanovená za predpokladu 

priemernej ročnej účinnosti kotlov na úrovni η = 92 % a predpokladanej výhrevnosti zemného plynu H = 34,2 

MJ/m3. 

− max spotreba      58 m3/h 

− ročná spotreba    127 tis. m3/r 

− cena ZP v úrovni roku 2005   8,21 Sk/ m3 

• Ročná spotreba elektriny   20 MWh/r 
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• Ročná spotreba vody  2 000 m3/h 

 

Variant 5   – Individuálne vykurovanie bytov  

Analýza nákladov na vykurovanie bytu a ohrev TÚV v ITZ je spracovaná pre štandardný byt v HBV s 

priemernou konečnou spotrebou tepla 50 GJ/rok a je uvažovaná pre ekonomickú dobu životnosti ITZ 15 rokov. 

Pri posudzovaní ročných nákladov na dodávku tepla z vlastného ITZ je nutné uvažovať s celkovými 

prevádzkovými nákladmi, ktoré sú tvorené fixnou zložkou a premenlivými nákladmi. 

Fixné náklady - pozostávajú z investičných nákladov vynaložených na zriadenie ITZ a do ročných nákladov na 

dodávku tepla sa premietajú formou úrokov z úveru a odpisov. 

Premenlivé náklady - pozostávajú z nákladov na nákup ZP, el. energie, opravy, údržbu a revíziu odberných 

plynových zariadení. 

 

Stanovenie fixných nákladov 

Výška investičných nákladov závisí od technického riešenia ITZ a do značnej miery je determinovaná 

stavebnou konštrukciou vykurovaného objektu, predovšetkým však dispozičným riešením bytu a možnosťou 

odťahu spalín do ovzdušia, dnes už iba  komínovým telesom na strechu budovy. 

Výška IN pre zriedenie ITZ je stanovená za predpokladov, že na pokrytie spotreby tepla 50 GJ/rok/byt sa 

inštaluje kotol s výkonom 24 kW na spaľovanie ZP pre dodávku tepla na ÚK a priamy ohrev TÚV. Predpokladá 

sa využitie jestvujúcich vykurovacích telies a rozvodov tepla v byte. Uvažuje sa so stavebnými úpravami z dôvodu 

rekonštrukcie rozvodu ZP, napojenia na jestvujúci rozvod ÚK, pitnú vodu, TÚV a elektroinštaláciu. Zriadenie ITZ 

sa predpokladá dodávateľským spôsobom odbornou firmou, ktorá má oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti 

činnosti. 

Štruktúra investičných nákladov na zriadenie individuálneho tepelného zdroja: 

– cena za dodávku kotla       40 000 Sk 

– príslušenstvo kotla (montážna rampa + dymovod + termostat)    10 000 Sk 

– montáž zariadenia ITZ         8 000 Sk 

– rekonštrukcia plynovej prípojky        6 000 Sk 

– rekonštrukcia rozvodu ÚK, TÚV a el. energie      10 000 Sk 

– stavebné úpravy spojené s inštaláciu ITZ (vrátane odvodu spalín   20 000 Sk 

– projekčné práce a inžinierska činnosť (vrátane stavebného konania)    6 000 Sk 

Celková výška investičných nákladov na zriadenia ITZ    100 000 Sk 

Uvažovaná výška IN je stanovená na dolnej úrovni odhadovaných nákladov a celková výška IN sa môže 

zvýšiť až na 1,5 násobnú úroveň v prípade: 

– nutnosti rekonštrukcie tepelných rozvodov ÚK (z jestvujúceho stuúpačkového rozvodu v objekte na 

horizontálny rozvod v byte) 

–  nutnosti vybudovania komínového prieduchu na vyvedenie spalín nad strechu objektu 
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Stanovenie premenlivých nákladov 

Aktuálne premenlivé prevádzkové náklady sú stanovené pre súčasnú cenovú úroveň ZP a el. energie a pre 

navrhnuté technické riešenie ITZ, pričom sa predpokladá: 

– priemerná ročná účinnosť kotla  η = 85 % 
– výhrevnosť zemného plynu    Qn = 34,2 MJ/m3 

– ročná spotreba ZP    m = 1 720 m3/rok 

– el. príkon kotla P = 170 W (pohon cirkulačného čerpadla a dymového ventilátora) 

Štruktúra premenlivých nákladov 

– náklady na ZP  - stála platba      1 831  Sk/rok 

– platba za odber ZP    14 998  Sk/rok 

– náklady na el. energiu      2 000  Sk/rok 

– náklady na údržbu, opravy a revíziu 

odberných plynových zariadení (odhad)      800  Sk/rok 

spolu premenlivé náklady   19 630  Sk/rok 

 

Poznámka: Premenlivé náklady sú stanovené pri cenách ZP bez DPH 

 

 

 

2.1    FINANČNÁ ANALÝZA  

 

Analýza vývoja na trhu s teplom v SCZT Svit 

2.1.1   Ceny na energetickom trhu  

Aktuálne cenové relácie na energetickom trhu zodpovedajú procesu privatizácie energetických odvetví 

a transformácii ekonomického systému na trhové prostredie, ktoré sú charakterizované postupnou liberalizáciou 

cien palív a odstraňovaním cenových deformácií, hlavne medzi odberateľskými kategóriami priemysel - 

veľkoodber a odberateľskými kategóriami pre domácnosti v plynárenstve a elektroenergetike. 

Rozhodujúcu úlohu pri vytváraní korektného ekonomického prostredia v energetickom sektore má 

cenová politika štátu. V súčasnosti sú ceny elektrickej energie, zemného plynu a tepla usmerňované Úradom pre 

reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

Medzi významné faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien energie patria: 

- geopolitické okolnosti a mocenské záujmy vplyvných štátov, predovšetkým USA, 

- vývoj cien uhľovodíkových palív na svetových trhoch, 

- výmenný kurz Sk voči USD, 

- postup liberalizácie trhu s energiou v nadväznosti na vstup SR do EÚ a prebiehajúca privatizácia 

energetických podnikov, 
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- liberalizácia v oblasti dopravy, s negatívnym dopadom na prepravné náklady. 

 

      Tab. č. 2.1.1. Prehľad cien zemného plynu v roku 2005 stanovené rozhodnutím ÚRSO bez DPH 

 H 

Fixná 

mesačná 

sadzba 

Fixná 

kubíková 

sadzba 

Premenlivá 

sadzba 

Ročná 

výkonová 

sadzba 
Tarifa – ročný odber 

[Sk/mes] [Sk/m3] [Sk/m3] [Sk/m3] 

Domácnosť :     

D1 – 0 – 200 m3 vrátane 17,70 - 17,13 - 

D2 – nad 200 do 1 700 m3 vrátane 100,20 - 11,09 - 

D3 – nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane 152,62 - 10,64 - 

D4 – nad 6 500 m3  do 60 tis. m3 228,45 - 10,47 - 

Maloodber:     

M1 – 0 – 200 m3 vrátane 51,79 - 14,74 - 

M2 – nad 200 do 1 700 m3 vrátane 135,46 - 9,72 - 

M3 – nad 1 700 do 6 500 m3 vrátane 187,88 - 9,35 - 

M4 – nad 6 500 m3  do 60 tis. m3 577,88 - 8,63 - 

Strednoodber a veľkoodber      

S – nad 60 tis. do 400 tis. m3 vrátane 727,88 0,67 7,47* - 

V1 – nad 400 tis. Do 2 mil. m3 vrátane 4 184,61 0,67 6,43* 123,34 

V2 - nad 2 mil. do 15 mil. m3 vrátane 20 851,28 0,67 6,33* 123,34 

* premenlivá sadzba určená ÚRSO 

 

2.1.2  Konkurenčné prostredia v zásobovaní teplom 

 

SCZT má charakter prirodzeného monopolu na dodávky tepla vo vymedzenom urbanistickom priestore. 

V súčasnosti vytvárajú konkurenčné prostredie pre SCZT prakticky iba lokálne tepelné zdroje na spaľovanie ZP 

na úrovni domových, resp. blokových kotolní a individuálny spôsob vykurovania jednotlivých bytov v obytných 

domoch s uplatnením etážového typu ústredného kúrenia. 

Pri súčasne platnej tarifnej štruktúre cien ZP nie je prakticky žiaden podstatný rozdiel medzi jednotlivými 

odberateľskými sadzbami v kategórii maloodber, ktoré sa využívajú pre domové a blokové kotolne a 

odberateľskými sadzbami v kategórii veľkoodber, ktoré sa využívajú pre centrálne tepelné zdroje. Z výsledkov 

analýzy nákladov na dodávku tepla z blokových a domových kotolní rôznych sústav CZT na Slovensku je zrejmé, 

že ceny tepla z týchto zdrojov sú porovnateľné s cenami tepla z veľkých  zdrojov SCZT.  
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Odlišná situácia bola v hodnotení konkurenčného pôsobenia individuálneho spôsobu vykurovania, ktoré 

ešte pre 2 - 3 rokmi vyvolávala tendencie na odpájaní sa užívateľov bytov od SCZT. Odpájanie bolo motivované 

ekonomickou výhodnosťou v dôsledku nižších cien ZP pre kategóriu domácnosti v porovnaní s veľkoodberom. 

Ďalšie faktory, ktoré môžu vyvolávať aj napriek odstráneniu cenových deformácii odstredivé tendencie na 

odpájania od SCZT majú mimoekonomický charakter a dajú sa identifikovať ako nezávislosť na SCZT, možnosť 

regulácie a úspory tepla, transparentnosť vo vyúčtovaní nákladov a vyšší užívateľský komfort. Často tieto 

argumenty prevažujú nad komerčnou stránkou vlastného individuálneho tepelného zdroja (ITZ). 

 

2.1.3    Možné scenáre vývoja tarifnej štruktúry a ceny ZP 

Napriek tomu, že v priebehu posledných 2 - 3 rokov boli odstránené zásadné cenové deformácie ZP 

medzi jednotlivými odberateľskými kategóriami pretrváva naďalej určitá nivelizácia cien. Súčasná tarifná 

štruktúra nezohľadňuje vo fixnej zložke ceny ZP rozdelenie nákladov podľa jednotlivých tlakových úrovní a 

charakteru odberu tepla. Reálna tarifná štruktúra cien zemného plynu, ktorá zodpovedá trhovým podmienkam EÚ 

je uvedená v nasledovnej tabuľke. 

 

Tab. č. 2.1.3.1  Prehľad štruktúry cien ZP vo vybraných krajinách EÚ v roku 6/2004 

 

Priemyselní spotrebitelia  Domácnosti 
Krajina 

Kategória Cena [EUR/GJ] Kategória Cena [EUR/GJ] 

Belgicko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,12 

5,19 

3,75 

Malá 

Stredná 

Veľká 

15,59 

8,53 

5,62 

Nemecko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,76 

5,32 

4,21 

Malá 

Stredná 

Veľká 

19,31 

9,35 

7,77 

Španielsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

4,45 

4,20 

3,90 

Malá 

Stredná 

Veľká 

14,21 

9,77 

6,77 

Francúzsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

5,97 

5,52 

4,43 

Malá 

Stredná 

Veľká 

15,01 

8,65 

6,92 

Írsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,17 

 

Malá 

Stredná 

Veľká 

18,91 

7,93 

 

Luxembursko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

6,16 

6,07 

3,97 

Malá 

Stredná 

Veľká 

13,42 

6,80 

6,47 



 
 MESTO SVIT                                                           Strana / Počet strán:  98 / 113                        

 

Holandsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

7,27 Malá 

Stredná 

Veľká 

17,71 

8,30 

7,33 

Rakúsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

5,83 

5,53 

Malá 

Stredná 

Veľká 

15,03 

8,91 

7,19 

Dánsko 

Malá 

Stredná 

Veľká 

9,78 

5,39 

4,56 

Malá 

Stredná 

Veľká 

20,24 

10,96 

10,89 

 

Priemyselní spotrebitelia sú rozdelení do troch kategórií podľa ročnej spotreby: 

- Malá  ročná spotreba  4 186 GJ, odber 200 dní za rok. 

- Stredná ročná spotreba  41 600 GJ, odber 200 dní – 1600 hodín za rok. 

- Veľká ročná spotreba  418 600 GJ, odber 250 dní – 4000 hodín za rok. 

 

Domácnosti sú rozdelené do troch kategórií podľa ročnej spotreby: 

- Malá ročná spotreba  8,37 GJ, spotreba na varenie, ohrev vody a iné. 

- Stredná ročná spotreba  83,7 GJ, spotreba na varenie, ohrev vody, vykurovanie a iné. 

- Veľká ročná spotreba 1 047 GJ, spotreba pre domové a blokové kotolne pre ústredné vykurovanie 

,najmenej pre 10 bytových jednotiek a iné. 

 

Na ilustráciu cenových rozdielov ZP vo vybraných krajinách EÚ medzi jednotlivými kategóriami 

odberateľov a pre porovnanie s cenami ZP na Slovenskom sú v nasledovnej tabuľke uvedené cenové relácie v 

porovnateľnej tarifnej štruktúre. Cenové relácie sú vyjadrené v [ % ] a porovnávaciu cenovú hladinu (100 %) 

prestavuje cena ZP pre priemyselný veľkoodber. 

Tab. č. 2.1.3.2  Porovnanie aktuálnych cenových relácií ZP v SR [ % ] s vybranými krajinami EÚ  

Odberateľská kategória Slovensko Belgicko Nemecko Španielsko Francúzsko Dánsko 

Domácnosť – etážové 

kúrenie 
119 227 222 251 195 239 

Domové a blokové kotolne 109 150 185 174 156 238 

Priemysel - veľkoodber 100 100 100 100 100 100 

 

Pri stanovení aktuálnych cenových relácií ZP v tarifnej štruktúre, ktorá zodpovedá posudzovaným 

alternatívam dodávky tepla do CZT Svit sú k príslušným alternatívam priradené odberateľské kategórie v 

závislosti na ročnej spotreby ZP, pre ktoré je stanovená priemerná cena ZP v cenovej úrovni roku 2005. 
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Tab. č. 2.1.3.3  Priemerné ceny ZP na Slovensku v r. 2005 pre vybrané kategórie odberateľov  

*Ročná spotreba ZP Cena ZP Typ tepelného 

Zdroja 

Odberateľská 

Kategória [GJ] [tis. m3] [Sk. m3] 

Individuálny zdroj Domácnosť – vykurovanie 59 1,7 9,78 

Domová kotolňa Stredný odber 4 347 127,1 8,21 

Centrálny zdroj Veľkoodberateľ 310 784 9 087,3 8,10 

 

Poznámky:    Ročná spotreba ZP udaná v [GJ] je prepočítaná na [m3] pri predpokladanej 

hodnote výhrevnosti H = 34,2 MJ/m3. 

 

Predpokladaná diferenciácia cien ZP 

Na základe zhodnotenia cenových relácií ZP medzi odberateľskými kategóriami pre domácnosť a 

priemysel v krajinách EÚ a s prihliadnutím na súčasnú tarifnú štruktúru cien ZP na Slovensku je reálny 

predpoklad, že v krátkodobej perspektíve dôjde k výraznejšej cenovej diferenciácii ZP v závislosti od tlakovej 

úrovne a ročného odberu ZP z distribučného systému. 

Základný výpočet ekonomickej efektívnosti posudzovaných alternatív dodávky tepla v SCZT je 

spracovaný za predpokladu zachovania cenových relácií v súčasných tarifných štruktúrach, pričom sa predpokladá 

trvalý medziročný rast cien ZP na úrovni 3 % za rok. 

 

Spôsob výpočtu ekonomického vyhodnotenia: 

 

1. Prostá doba návratnosti /doba splatenia investície/: 

 

Ts = IN 

        CF 

kde IN – investičné výdaje projektu 

      CF – ročné prínosy projektu /cash flow, zmena peňažných tokov pre realizáciu projektu/ 

 

2.  Reálna doba návratnosti /doba splatenia investície pri uvažovaní diskontnej sadzby/ Tsd sa vypočíta 

z podmienky: 

   Tsd 

   ∑ CFt.(1+r)-t – IN = 0 

   t=1 

kde: CFt – ročné prínosy projektu /zmena peňažných tokov pre realizáciu projektu / 

         r – diskont 

        (1+r)-t – odúročiteľ 
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3. Čistá súčasná hodnota (NPV): 

               Tž 

   NPV = ∑ CFt.(1+r)-t – IN  

               t=1 

kde: Tž – doba živostnosti /hodnotenia/ projektu 

 

4. Vnútorné výnosové percento /IRR/ 

Hodnota IRR sa vypočíta z podmienky : 

               Tž 

   ∑ CFt.(1+IRR)-t – IN = 0 

   t=1 

 

5. Ekonomické vyhodnotenie varianty s jednoduchou dobou návratnosti za obdobie neprekračujúce polovicu 

stanovenej odpisovej doby /podľa účtovného hľadiska/ príslušného hmotného majetku   /energetické hospod. 

a budovy/ 

5.1 Jednoduchá doba návratnosti, doba splácania investície sa vypočíta podľa bodu 1. , kde : 

IN – nákupné výdaje 

CF – celkové ročné úspory prevádzk. výdajov projektu za obdobie neprekračujúce polovicu stanovenej     

odpisovej doby prísl. hmot. majetku  

 

2.1.4   Stanovenie vstupných údajov pre finančnú analýzu 

Celkové investičné náklady pre Variant 1 zahrňujú náklady na (v Sk):                

*      Kotol 10MW  94750000 

*     TG Mv 550 G ,           
       37/2,5bar,420oC 

 18046560 

*      Komín  250000 

*      Spojovacie potrubie  2000000 

*      Izolácie potrubí  150000 

*      vyvedenie el.výkonu  300000 

*      Nadriadený riad.syst.  100000 

*      Stavebné úpravy  2500000 

*      terénne úpravy  20000 

*      Protihlukové kryty  50000 

*      Nádrže armatúry      
        zdvíhacie zar. 

 500000 

*    VZT klimatizácia   300000 

   IN SPOLU  120966560  

            Celkové investičné náklady sú stanovené vo výške 120, 966 560 mil. Sk 
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Celkové investičné náklady pre Variant 2 zahrňujú náklady na (v Sk):                         

*  Kotol teplovodný 5MW  26300000 

*  Kogenerácia 7MWt ,1MWe  156000000 

*  Komín 2x  500000 

*  prípojka vody   100000 

*  prípojka teplovod   150000 

*  vyvedenie el.výkonu  300000 

*  prípojka kanalizácie  100000 

*  cestné napojenie  200000 

*  terénne úpravy  20000 

*  chem.upr.vody  50000 

*  Ekvitermická reg.  100000 

*  Cirkulačné čerpadla  65000 

IN SPOLU   185885000 

         Celkové investičné náklady sú stanovené vo výške 185,885 mil. Sk 

 

Celkové investičné náklady pre Variant 3 zahrňujú náklady na (v Sk):  : 

*  Kotol 5MW  26300000 

*  Kotol 7MW  26500000 

*  Komín 2x  500000 

*  prípojka vody   100000 

*  prípojka teplovod   150000 

*  prípojka kanalizácie  100000 

*  cestné napojenie  200000 

*  terénne úpravy  20000 

*  chem.upr.vody  50000 

*  Ekvitermická reg.  100000 

*  Cirkulačné čerpadla  65000 

IN SPOLU   54085000 

               Celkové investičné náklady sú stanovené vo výške 54,08 mil. Sk 

 

Celkové investičné náklady pre Variant 4 zahrňujú náklady na (v Sk):  

• výstavbu novej domovej kotolne, vrátane komína, plynovej prípojky, regulačnej stanice ZP a napojenia 

na jestvujúce vnútorné rozvody ÚK a TÚV, 
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• dodávku a montáž teplovodných kotlov, vrátane vnútorných spojovacích potrubí a armatúr čerpacej 

stanice sieťovej vody, elektrozariadenia, systém kontroly a riadenia a ostatných pomocných systémov 

Výška IN je stanovená v cenovej úrovni roku 2005 odborným odhadom na základe cenových informácií od 

výrobcov technologických zariadení, podľa katalógových cien výrobkov a porovnaním stavieb podobného 

charakteru. IN sú stanovené pomocou merných ukazovateľov vztiahnutých na inštalovaný výkon kotolne Pri 

merných nákladoch cca 6,0 – 8,0 mil.Sk/MW v závislosti od inštalovaného výkonu vychádzajú investičné náklady 

na vybudovanie novej domovej kotolne vo výške IN = 4,0 mil. Sk. 

 

V nasledujúcej tabuľke sú zdokumentované investičné náklady, prevádzkové bilancie výroby tepla, nákupu tepla 

vo vode  z Chemosvitu , dodávky tepla v horúcej vode pre bytovo-komunálny sektor a spotreby zemného plynu. 

 

Tab.č.2.1.3.4 Základné prevádzkové bilancie pre rok 2006 

Položky Jednotky Variant 0 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 

Investičné 

náklady [mil.Sk] 0 120,966 185,885 54,08 4 0,1 

Nákup tepla v Tp 

Chemosvit -HV 

pre MPBHaS [GJ] 70 000 70 000   0 0 

Výroba tepla na 

ÚK  [GJ]     70 000 70 000 4 000 50 

Výroba tepla na 

elektriku [GJ]  30000 30000    

Dodávka tepla [GJ] 64 501 64501 64501 64501 4 000 50 

Straty tepla [GJ] 5 499 5 499 5 499 5 499 0 0 

Spotreba ZP [tis.m3] 2 130 0 0 0 127,1 1,72 

Spotreba 

biomasy alt.2 [tis.t](10GJ/kg)  0 17 247 11785 8235     

Spotreba 

biomasy alt.1 [tis.t](8GJ/kg)  0 21 560 14705 10294     

Výroba 

el.energie [MWh] 0 5 110 5454 0 0 0 

 

Súhrnný prehľad vstupných údajov pre jednotlivé varianty riešenia je nasledujúci: 

• Doba ekonomického porovnania     12 rokov 

• Prvý rok porovnania       2006 

• Uvedenie stavby do prevádzky                  2006 
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• Diskontná sadzba        3,0 % 

• Financovanie stavby 

- vlastné prostriedky     0 % 

- úver       100 % 

• Úverové podmienky  

- úroková miera      5,6 % 

- doba splatnosti úveru:  Variant 1  10 rokov 

      Variant 2  10 rokov 

      Variant 3  10 rokov 

      Variant 4  10 rokov 

      Variant5   10 rokov 

 

Vývoj odpisov jestvujúcich zariadení vstupujúcich do ceny tepla bol stanovený na základe údajov od MBP, pre 

roky 2005 až 2015.  

Odpisy HIM a NIM sú rozdelené na odpisy jestvujúcich výrobných zariadení a odpisy nových výrobných 

zariadení tepelnej energie. Odpisy nových zariadení sú vypočítané podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov. 

Podľa spôsobu financovania a veľkosti IN podľa odpisovej skupiny je vypočítaný ročný odpis HIM a NIM. 

 

Odpisová skupina Doba odpisovania 

1 4 roky 

2 6 rokov 

3 12 rokov 

4 20 rokov 

 

Variabilné a fixné náklady: 

Zemný plyn Cena ZP (v r. 2005) Variant 0  8,10 Sk/m3/r 

 Variant 4  8,21 Sk/m3/r 

 Variant 5  9,78 Sk/m3/r 

Cena biomasy (v r. 2005) Variant 1  884 Sk/t 

 Variant 2  884 Sk/t 

 Variant 3              884 Sk/t 

  Sk/r              Sk/GJ 

Náklady na palivo Variant 1 19058650                  130 

 Variant 2 13000000 130 

 Variant 3 9100000 130 

Nákl.na el. Variant 1 1081211 7,375 

 Variant 2 737500 7,375 
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 Variant 3 516250 7,38 

 Variant 4 71000 17,75 

Likvid.popola Variant 1 36750 0,25 

 Variant 2 25067,65 0,25 

 Variant 3 17547 0,25 

Nákl. na obsl. Variant 1 930750 6,35 

 Variant 2 744600 7,446 

 Variant 3 744600 10,64 

Odpisy  Variant 1 10080547 68,76 

 Variant 2 15490416 154,90 

 Variant 3 4507083 64,39 

Úroky z úveru Variant 1 6774127 46,21 

 Variant 2 10409560 104,1 

 Variant 3 3017943 43,11 

Údržba a servis Variant 1 500000 3,41 

 Variant 2 500000 5 

 Variant 3 280000 4,00 

 Variant 4 80000 20 

iné náklady Variant 1 220000 1,5 

 Variant 2 220000 2,2 

 Variant 3 190000 2,71 

 Variant 4              347 000           86,75 

SPOLU Variant 1 38682036 263,85 

 Variant 2 41127144 411,27 

 Variant 3 18373424 262,48 

CENA TEPLA Variant 1  263,85 

 Variant 2  411,27 

 Variant 3  262,48 

Podiel paliva na cene tepla  Variant 1  0,49 

 Variant 2  0,32 

 Variant 3  0,49 

  

Zníženie ceny tepla o tržby   
z predaja el.energie           Variant 1       2700 Sk/MWh                - 116,43 Sk/GJ 

             Variant 2       3500 Sk/MWh                 - 272,7 Sk/GJ 

                                                                  Variant 3       bez výroby el.                 - 0,00  Sk/GJ 

Primeraný      zisk                        Variant 1     + 10,25 Sk/GJ 

                       Variant 2     + 17,90 Sk/GJ 
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                       Variant 3     + 13,1   Sk/GJ 

Prev.náklady na  výrobu el. energie         Variant 1         +10   Sk/GJ 

                       Variant 2         +10   Sk/GJ 

                       Variant 3           0     Sk/GJ 

             Variant 4           0       Sk/GJ 

Najnižšia možná cena tepla                     Variant 0                                                    393,50 Sk/GJ 

         Variant 1         167,67 Sk/GJ 

                       Variant 2          164,2 Sk/GJ 

                       Variant 3      275,58   Sk/GJ 

             Variant 4      440,25   Sk/GJ 

Poznámka - ceny sú uvádzané bez DPH 

 

Predpokladaný rast pre položky palív a prevádzkových nákladov vychádza z prognóz vývoja inflácie. 

V súčasnosti na Slovensku nie je k dispozícií prognóza vývoja palív na dlhodobejšie obdobie 15 rokov. Nakoľko 

nie všetky položky variabilných a fixných nákladov na výrobu tepla kopírujú inflačný trend, rovnako boli na 

základe dlhodobého vývoja veľkosti jednotlivých prevádzkových nákladov stanovené medziročné indexy rastu pre 

celú dobu finančnej životnosti projektu od roku 2005 nasledovne: 

Nákupná variabilná cena tepla                 1,02 

Nákupná fixná cena tepla                   1,03 

Zemný plyn      1,02 

Elektrická energia     1,02 

Voda       1,02 

Technologické hmoty     1,01 

Poistenie majetku     1,01 

Nájomné      1,01 

Revízie, zákonné poistenia, overenia   1,01 

Oprava a údržba      1,01 

Ostatné fixné regulované náklady    1,01 

 

2.1.5 Výpočet hlavných ekonomických ukazovateľov  

 

Podrobné výsledky technicko-ekonomického hodnotenia posudzovaných variantov sú uvedené v prílohe 

správy. V nasledujúcej tabuľke sú zdokumentované bilančné údaje a hlavné ekonomické ukazovatele 

posudzovaných variantov zásobovania mesta Svit teplom. 
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Tab.č.2.1.5.1. Výsledky ekonomického hodnotenia posudzovaných variantov 

Položky Jednotky Variant 0 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 

Investičné náklady [mil.Sk] 0 120,96 185,88 54,08 4 0,1 

Nákup tepla v Tp 

Chemosvit -HV pre 

MPBHaS [GJ] 

70 000 70 000   0 0 

Výroba tepla  [GJ]   70 000 70 000 4 000 50 

Dodávka tepla [GJ] 64 501 64501 64501 64501 4 000 50 

Straty tepla [GJ] 5 499 5 499 5 499 5 499 0 0 

Spotreba ZP [tis.m3] 2 130 0 0 0 127,1 1,72 

Spotreba biomasy 

[tis.t](8GJ/

kg)  
0 21 560 14705 10294   

Výroba el.energie [MWh] 0 5 110 5454 0 0 0 

Diskontovaný hodnotový 

tok [mil.Sk] 
 36,07 25,492 9,171 0,059 0 

Doba návratnosti [roky]  3,81 9,62 7,36 7,64  

Vnútorné výnosové 

percento [%] 
 11,63 1,4 4,51 7,9  

 

 

Z  uvedených výsledkov ekonomického hodnotenia vyplýva, že najväčší diskontovaný hodnotový tok má Variant 

1, ktorého hodnota za porovnávacie obdobie od roku 2005 do roku 2017 dosahuje úroveň 36,07 mil. Sk.  

Najnižšiu hodnotu doby návratnosti investičných prostriedkov dosahuje opäť Variant 1. Doba návratnosti IN 

3,81roka, pričom je potrebné zdôrazniť, že všetky IN sú z úveru. Najvyššie vnútorné výnosové percento dosahuje 

opäť Variant 1, ktorého hodnota je 11,63 %. 

 

Z uvedených porovnaní variantov  vyplýva, že najnižšiu cenu tepla počas sledovaného obdobia má Variant 1 za 

predpokladu financovaní investície z úverových  prostriedkov. Pri tejto cene tepla je potrebné zdôrazniť, že cena 

biomasy  môže mať rýchlejší medziročný nárast , ako cena pre veľkoodber plynu a tým sa rozdiel v cene tepla 

môže znižovať . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 MESTO SVIT                                                           Strana / Počet strán:  107 / 113                        

 

Predpokladané náklady za dobu 12 rokov na zabezpečenie dodávky tepla na ÚK a TÚV pre štandardný byt (s 

ročnou spotrebou tepla cca 50 GJ). 

Tab. č 3.4.4  Celkové náklady na dodávku tepla pre štandardný byt za obdobie r. 2006 až 2017 

 

Identifikácia variantu Jednotky Náklady Poradie 

Variant 0 – zachovanie jestvujúceho stavu [Sk] 287015 4 

Variant 1 – Tp Chemosvit : kotol  na biomasu  10MW,TG 1,5MW [Sk] 81302 1 

Variant 2 – Nový zdroj MPBHaS na biomasu  12MW,TG 1,0 MW [Sk] 82694 2 

Variant 3 -  Nový zdroj MPBHaS na biomasu  12MW [Sk] 200350 3 

Variant 4 - domová kotolňa [Sk] 321114 5 

 

 Variant 5 nebol hodnotený z dôvodu jeho úplného odmietnutia.. 

. 

 

3.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

3.1   Vymedzenie súčasného systému centrálneho zásobovania teplom (SCZT). 

SCZT mesta Svit je v podstate rozdelený na priemyselnú časť a bytovo-komunálny sektor . 

3.1.1 Priemyselná časť SCZT pozostáva z centrálneho energetického zdroja Tp Chemosvitu, vrátane 

technologickej spotreby tepla v areáli Chemosvitu, primárnych parných  a  teplovodných rozvodov 

a odberateľských zariadení, do ktorých zabezpečuje priamu dodávku tepla spoločnosť Chemosvit Energochem  

a.s. ,ktorá predáva teplo vlastným aj cudzím odberateľom,  medzi ktorých patrí aj bytovo-komunálna sféra . 

3.1.2 Bytovo-komunálny sektor SCZT, na ktorý je napojená centrálna mestská zóna je vymedzený ulicami 

Hviezdoslavova , Kukučínova , Jilemnického ,  Kapitána Nálepku , riekou Poprad  . Identifikácia objektov 

napojených na centrálu časť SCZT je uvedená v predošlých kapitolách. 

3.1.3 Perspektíva rozvoja SCZT je orientovaná na hromadnú, resp. komplexnú bytovú výstavbu a občiansku 

vybavenosť, ktorá je zameraná na rozvojové lokality Popradská voda, Breziny, Zátoka, Popradské nábrežie  . 

Rozvoj SCZT je zameraný tiež na plochy navrhované na dostavbu v rámci schváleného územného plánu 

centrálnej mestskej zóny  kde zasahuje sieť tepelných rozvodov. 

3.1.4 Ostatné tepelné zdroje mesta majú lokálny charakter a slúžia pre miestne zásobovanie priemyselných 

podnikov,  podnikateľského sektoru a občianskej vybavenosti. 

 

3.2   Stanovenie zásad pre využívanie jednotlivých druhov palív a energie 

Pre pokrývanie bilančných požiadaviek na výrobu a dodávku tepelnej energie pre bytovú výstavbu, občiansku 
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vybavenosť a miestny podnikateľský a priemyselný sektor je z hľadiska dostupnosti primárnych energetických 

zdrojov a vplyvu spaľovacieho procesu na životné prostredie najvhodnejším druhom paliva zemný plyn . 

Významný environmentálny prínos možno očakávať z využívania obnoviteľných zdrojov. V najbližšej  

perspektíve je vhodné uplatniť v   centrálnom tepelnom zdroji  Tp  Chemosvit  výrobu tepla  na  báze    biomasy      

 ( kotol s inštalovaným výkonom cca 10 MW s výrobou el.energie v protitlakom TG 1,5MW) 

* Ako doplnkový energetický zdroj na prípravu teplej úžitkovej vody sú vhodné termosolárne systémy, ktoré             

   sú však charakterizované vysokou investičnou náročnosťou a ich realizácia je podmienená zabezpečením   

   finančných prostriedkov a ich návratnosťou  

*Pre IBV rovnako perspektívne sú tepelné čerpadla vzduch voda , alebo zem voda na ÚK aj TÚV 

*Perspektívu v IBV majú nízkoenergetické (NERD),alebo až energeticky pasívne domy (EPD) , ktoré oproti 

starej výstavbe rodinných domov  s ročnou spotrebou až 25 000kWh/r  vykazujú (NERD) 9800kWh/r  ,resp. 

(EPD)2100 kWh/r .Vykurovacie systémy pre domy typu EPD sú teplovzdušné s rekuperáciou odpadného 

vzduchu (z kuchyne ,WC a kúpelne ) .Na ohrev čerstvého vetracieho vzduchu  , ktorý do objektu miesto okien 

s teplotou vonkajšieho vzduchu až -18 oC  je privádzaný  cez zemný kolektor, v ktorom sa vetrací vzduch 

predohreje na + 2 až +5 oC , následne sa dohreje v rekuperačnom výmenníku  odpadným vzduchom a na 

potrebnú teplotu pre vstup do miestnosti sa dohreje vykurovacou vodou z integrovaného zásobníka tepla 

v ktorom sa ukladá teplo z akéhokoľvek zdroja, ktorým môže byť: kotol na drevné pelety ,slnečný kolektor, 

plyn , el.energia alebo aj diaľkové teplo zo SCZT. 

* U jestvujúcich plynových zdrojov v podnikateľskej sfére - v maloodbere i veľkoodbere  , zníženie spotreby      

plynu prinesie dodatočná montáž termokondenzátora za kotlové jednotky, ktoré tvoria základ zaťaženia  

*Rovnaký efekt ,ale s vyšším investičným nákladom sa dosiahne výmenou teplovodných kotlov základného    

 zaťaženia  s účinnosťou 83 -93% za kondenzačné kotly s účinnosťou až 108%. Prínosom  je okrem     

 ekonomického efektu 15-25% ,zníženie zaťaženia ovzdušia exhalátmi. 

 

3.3   Realizácia navrhovaných technických opatrení rozvoja sústav tepelných zariadení 

  Na základe analýzy súčasného technického stavu zariadení na výrobu a rozvod tepla, zhodnotenia 

energetickej efektívnosti a hospodárnosti prevádzky SCZT a so zreteľom na výsledky technicko-ekonomického 

vyhodnotenia navrhovaných variantov rozvoja SCZT Svit sa určuje  koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej 

energetiky zameraná na realizáciu Variantu I, ktorý  zachováva pre mesto Svit centrálny systém zásobovania 

teplom. Podmienkou využitia Var.1 pre hromadnú bytovú výstavbu mesta a horúcovodnú časť vykurovania  

Chemosvitu je hodnotenie nového zdroja tepla  na spaľovanie  biomasy pri súčasnej výrobe el.energie 

v teplárenskom cykle  ako samostatného zdroja . Iba vtedy prínos z výroby el.energie z biomasy (od 1.1.2006  -

2700 Sk/MWh) premietnutý do ceny tepla  stavia tento nový zdroj na prvé miesto porovnávaných variantov pri 

najnižších investičných nákladoch.  

  Ak tento zdroj tepla a el.energie v ekonomickom hodnotení bude ako súčasť Tp Chemosvit  a prínos 

z výroby el.energie z biomasy bude premietnutý do celej výroby tepla , tento variant nie je porovnateľný 

s ostatnými variantmi. 
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 V opačnom prípade je potrebne uvažovať s vlastným zdrojom pre bytovo komunálnu výstavbu  podľa 

Var.2. Podobný zámer realizovalo mesto Třebič v ČR. Lacné teplo v tejto dobe je možno vyrobiť jedine z biomasy 

v spojitosti s výrobou el.energie . Ak sa  takýto  zámer uskutoční  v zariadení s Organickým Rankinovým cyklom , 

výkupná cene el.energie  do verejnej siete od 1.1.2006 je  3500 Sk/MWh .Efekt  výroby tepla je zrovnateľný 

s Var.1  i napriek tomu , že investičné náklady sú o 53% vyššie ako u Var.1 .Výkupná cena el. energie je ale 

o 30% vyššia ako u Var.1. 

 

 3.4   Zdôvodnenie  opodstatnenia investícii do zdroja   so spoločnou výrobou tepla a   

         elektrickej energie. 

 

Politickým rozhodnutím prijatým v roku 1999 budú postupne odstavené dva bloky jadrovej elektrárne V1 

Jaslovské Bohunice s inštalovaným výkonom 880 MW  ešte pred uplynutím doby ich technickej životnosti. 

Uznesenie vlády SR č. 801/1999 a prístupová zmluva k EÚ zaväzuje SR uzavrieť blok 1 v Jadrovej elektrárni V1 

Jaslovské Bohunice (EBO) najneskôr do 31. 12. 2006 a blok 2 tejto elektrárne do 31. 12. 2008 a následne tieto 

bloky vyradiť. EBO V1 je schopná prevádzky aj po rokoch 2006 resp. 2008 s medzinárodne akceptovateľnou 

úrovňou jadrovej bezpečnosti. EBO V1 vyrába elektrinu s najnižšími nákladmi v porovnaní s inými jadrovými 

a klasickými tepelnými elektrárňami SR. Jej odstavenie bude mať mimoriadne vážny dopad na sebestačnosť 

v zásobovaní elektrickou energiou SR s národohospodárskymi dopadmi vo výške niekoľko desiatok mld. Sk.  

Z environmentálnych dôvodov budú musieť byť po roku 2006 odstavené aj viaceré bloky tepelných 

elektrární  (bloky 3 a 4 v ENO B  a 3 a 4 v EVO) u ktorých vzhľadom na ich životnosť realizácie rekonštrukcie 

pre splnenie emisných limitov je ekonomicky neefektívna (podobne i u blokov 25 a 26 EVO2). 

 

Predpokladané vyraďovanie elektroenergetických výrobných zariadení SR:  

Elektráreň Zariadenie Výkon v MW Výroba v MWh  Rok vyradenia 

Elektráreň Nováky A 

Elektráreň Nováky B 

TG 2 a TG 3 

 3. a 4. blok 

54 

220 

190 000 

600 000 

2005 

2006 

Elektráreň Vojany 1 3. a 4. blok 220 700 000 2006 

Elektráreň Vojany 2 25. a 26. blok 220 100 000 2006 

atómové elektrárne Bohunice V1 - 1. blok 

   2. blok 

440 

440 

2 800 000 

2 800 000 

2006 

2008 

Nezávislí výrobcovia  200 900 000 2003-2010 

Spolu vyradené  1794 8 090 000 2003-2010 

 

 Doriešenie sporu o  SVD Gabčíkovo - Nagymáros s Maďarskou republikou môže znížiť doteraz 

bilancované výkony a výrobu pre Slovenskú republiku. 
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Pre zabezpečenie vyrovnanej bilancie bude okrem náhrady za vyradené výkony potrebné zabezpečiť aj 

rastúcu spotrebu elektriny. Bilancia dosažiteľného výkonu SR v čase ročného maxima bez uvádzania nových 

kapacít je zrejmá z grafu. 

 

Bilancia dosažite ľného výkonu SR v čase ro čného maxima bez 
uvádzania nových kapacít
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 Bilancia výroby elektriny s postupným vyraďovaním výkonov   
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Z diagramu dosažiteľného výkonu vyplýva , že už v roku 2006 sa prejaví disproporcia medzi požadovaným 

a inštalovaným výkonom  zdrojov v SR . Nedostatok výkonu bude mať priamy odraz do ceny elektrickej energie . 

Rozhodnutie Tp Chemosvitu o inštalovaní ďalšieho zdroja el.energie  je prezieravé, hoci na druhej strane je to iba 

návrat do režimu pred rok 2002, keď odpájanie bytových domov prinieslo dnešný stav. 

 

3.5    Postupnosť realizácie obnovy a modernizácia zariadení SCZT  

Podľa  konceptu riešenia UPN mesta Svit sa mesto delí na 7 urbanistických obvodov. 

 Urbanistický obvod č. 1 - tvorí priemyselný areál  Chemosvitu , Tatrasvitu ,Tatrapeka 

a Mäsokombinátu. Tepelný zdroj Chemosvitu bol podrobne rozobraný v predchádzajúcich kapitolách. 

 Tatrasvit má vlastný zdroj  zložený z troch parných a šiestich teplovodných kotlov s inštalovaným 

výkonom 10MW .Pre tento zdroj s účinnosťou jednotlivých kotlov od 90 po 97% je možno doporučiť výmenu 

kotlov s najnižšou účinnosťou za kondenzačné kotly a zaradiť ich do prevádzky s najdlhšou dobou využitia. 

Úspory na palive prinesú veľmi krátku dobu návratnosti. Kotly s nižším stupňom využitia vybaviť 

termokondenzátormi pre lepšie využitie teploty odchádzajúcich dymových plynov. Úspora 13% plynu , ktorú je 

možno očakávať  pri ročnej spotrebe v priemere za posledné 3 roky 2,1mil. m3  znamená 273 918 m3 nespáleného 

plynu a o 1tonu NOx menej v ovzduší .Ďalšou alternatívou pre tento zdroj je kogeneračný zdroj na biomasu 

s výrobou elektriny rovnakého zloženia ako je navrhovaný pre HBV mesta vo Var.2 s tým rozdielom, že 

navrhovaný je iba jeden termo – olejový kotol  7MW s turbínou s ORC . Dá sa očakávať ,že investičné náklady 

u tohto zdroja, ktorý by bolo možne postaviť v niektorej z troch jestvujúcich kotolní s využitím väzieb na 

vyvedenie tepelného výkonu budú nižšie ako u  uvádzaného Var.2 , kde je navrhovaný aj druhý kotol síce 

teplovodný ale na biomasu .V prípade zdroja Tatrasvitu je možno uvažovať s doplňujúcim výkonom do 10 MW 

s jestvujúcimi plynovými kotlovými jednotkami. Pre konkrétnejší návrh neboli poskytnuté potrebné podklady. 

 Mäsokombinát je zásobovaný prehriatou parou 0,3MPa , 160oC vetvou III  z Chemosvitu . Pôvodne bola 

ostrá para 3,8MPa, 420oC redukovaná na 0,3MPa ,160 oC. Od r.2004 redukciu nahradil TG4, 250kWs protitlakom 

0,40MPa. Prínosom tejto investície je vyrobená elektrická energia. 

 Tatrapeko   - požadované informácie ani po urgenciách neboli poskytnuté . 

 

 Urbanistický obvod č. 2  je jadrom mesta. V rámci rozvoja tejto štvrte mesta sú prípustné funkcie 

služieb, administratívy, peňažníctva a zdravotníctva. V rámci bytového fondu  IBV a HBV sa jedná o jeho 

revitalizáciu , spravidla iba o zvyšovanie štandardu spojeného so zatepľovaním, nie o nárast počtu bytových 

jednotiek. Nové požiadavky na potrebu vykurovania vzniknú jedine na mieste autobusovej stanice , ktorá má byť 

umiestnená do siedmeho urbanistického obvodu. Nové požiadavky na vykurovanie vzniknú z centrálnej 

vybavenosti , ktorá má byť vybudovaná na mieste   stanice. Je predpoklad ,že nové požiadavky budú kryté z úspor 

tepla, ktoré vzniknú zatepľovaním objektov, čo umožní pripojiť  novú výstavbu na SCZT. Koncept UPN 

nedefinuje konkrétne požiadavky na potrebu tepla ani výkonovo ani časovo. 
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 Urbanistický obvod č. 3 – Funkčným ťažiskom tohto obvodu je bývanie , školstvo a šport. Podobne ako 

v predošlom obvode sa jedna len o revitalizáciu,  spravidla o zvyšovanie štandardu spojeného so zatepľovaním, čo 

nezvyšuje požiadavky na teplo. 

 Urbanistický obvod č. 4 - Územie severne od železnice obsahuje územie obytného súboru Pod Skalkou 

a lokalitu Breziny .Pre HBV sa počíta s pripojením na SCZT. 

 Urbanistický obvod č. 5 – Nachádza sa na východnom okraji mesta za ul. Jilemnického, za ktorou je 

zástavba HBV a doplnkové IBV. Bytové domy sú napojené na renovovaný rozvod SCZT okrem niekoľkých 

domov, ktoré sa odpojili od SCZT. V rámci tohto obvodu okrem novej HBV a IBV je navrhovaná komplexná 

vybavenosť. Pripojenie novej výstavby je navrhované napájačom z rohu ul. Kukučínova  a Mier. Nárast výkonu 

a s ním spojený nárast potrebného tlaku cirkulačného čerpadla bude kompenzovaný zaradením prečerpávacej 

stanice vykurovacej vody .Priepustnosť jestvujúcich rozvodov bude narastať poklesom odberu z dôvodu 

zatepľovania objektov.  Ak po vyčerpaní prenosovej schopnosti jestvujúcich teplovodov , výstavba bude i naďalej 

pokračovať v tejto lokalite a cena tepla z Tp Chemosvit bude i naďalej najvýhodnejšia, nový tepelný napájač 

v podzemnom prevedení z predizolovaných potrubí v tzv. bezkompenzatorovom prevedení bude vedený súbežne 

so štátnou cestou po jej ľavej  strane smerom na Popradu. Prestupy pod štátnou cestou budú pretláčaním. 

 Urbanistický obvod č. 6 – Nachádza sa na  pravom brehu rieky Poprad ako mestská parková zóna 

s plánovaným rozšírením stravovania , športovou vybavenosťou . Jediným  spotrebiteľom v tomto obvode je hotel 

Mladosť , ktorý po revitalizácii bude opäť napojený na SCZT prostredníctvom troch objektových odovzdávacích 

staníc, ktoré nahradia dožitú jestvujúcu okrskovú stanicu . 

Urbanistický obvod č. 7 – Je územie vymedzené cestou I/18 a železničnou traťou so zastúpením 

bývania, miestny priemysel , obchody ,služby, doprava a plošné rozvojové zóny IBV a HBV , ktorá bude 

zásobovaná teplom zo SCZT. Ostatné subjekty sú vybavené individuálnymi zdrojmi tepla. 

 

 

3.6  Spôsob a zdroje financovania na rozvoj sústav tepelných zariadení 

- Financovanie zdroja SCZT je uvažované z úverových  zdrojov . 

- Financovanie prípadných individuálnych zdrojov tepla si zabezpečí záujemca o vybudovanie 

 individuálneho zdroja tepla na vlastné náklady 

 

3.7    Záväzná časť koncepcie rozvoja mesta Svit v tepelnej energetike 

3.7.1 Rozšíriť výrobnú kapacitu Tp Chemosvit na úroveň, ktorá umožní z tohto centrálneho zdroja zásobovať 

teplom opäť celú HBV a vybavenosť celoročne z teplárenského cyklu. 

3.7.2 Základné zaťaženie kryť z nového kotla na spaľovanie biomasy 

3.7.3 Mestskú zónu, vrátane využitia priestorov po premiestnenej autobusovej stanici zapojiť do SCZT 
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3.7.1 Kanálové teplovodné vedenia slúžiace dnes ako primárne rozvody postupne nahradiť bezkanálovým 

vedením z predizolovaných potrubí  

3.7.1 V krátkodobej perspektíve po zavedení spaľovania biomasy v Tp Chemosvit obnoviť kontakty 

s klientelou , ktorá sa odpojila od SCZT  v snahe znovu ich získať  ako odberateľov. 

3.7.1 V dlhodobej perspektíve rozvíjať systém centrálneho zásobovania teplom a odpájanie odberateľov tepla 

umožniť iba v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.  

3.7.4 Odpojenie bytu, resp. objektu od SCZT umožniť iba v odôvodnených prípadoch : 

a/ ak prevádzkovateľ SCZT nie je schopný dostupnými technickými prostriedkami zabezpečiť dodávku 

tepla s požadovanými kvalitatívnymi parametrami, 

 b/  ak odpojenie nebude mať zásadný vplyv na efektívnosť zásobovania teplom z SCZT    

3.7.1 Celu novu HBV a komplexnú vybavenosť na všetkých plánovaných lokalitách orientovať na centrálny 

tepelný zdroj, ktorým i naďalej má byť Tp Chemosvit. Teraz i následne   využiť všetky dostupné 

technické prostriedky , ktoré zabezpečia čo najnižšiu cenu tepla  pri najnižšom ekologickom zaťažení 

územia mesta. 

3.7.1 Zásobovanie odberných zariadení, ktoré sú mimo efektívneho dosahu dodávky tepla z SCZT riešiť 

miestnymi tepelnými zdrojmi na báze plynu s kondenzačnou technikou minimálne pre základne 

zaťaženie , resp. tam kde to bude prípustné aj zdrojom na spaľovanie biomasy. Pre IBV v rámci 

stavebného povoľovania sprístupniť informácie o všetkých dostupných riešeniach, ako sú tepelné 

čerpadla, slnečné kolektory, biomasa ,čo je to energetický pasívny dom ,teplovzdušné vykurovanie RD, 

zemné kolektory na predohrev vetracieho vzduchu ,využitie tepla odpadného vzduchu na predohrev 

potrebnej dávky čerstvého vzduchu pre vetranie.   

3.7.1 Koncipovanie rozvoja energetických zdrojov ako je Tatrasvit - Socks  a ďalších  je v kompetencii jeho 

vlastníka. Pri voľbe koncepcie je však potrebné zdôrazniť požiadavky na energetickú efektívnosť 

a environmentálny vplyv. 

 

  V súlade s „ Metodickým usmernením MH SR č. 952/2005-200, zo dňa 15.4.2005, ktorým sa určuje 

postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky“,  sa stávajú závery predloženej 

koncepcie  východiskovým podkladom pre usmernenie činnosti držiteľov povolení na podnikanie v tepelnej 

energetike, rozhodujúcich spotrebiteľov tepla, samosprávnych orgánov a štátnych orgánov pôsobiacich 

na území mesta. 

 

 

 


