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Od 1. júla 2009 vo‰iel do platnosti
zákon o ·tatnom fonde rozvoja b˘-
vania, ktor˘ bol ‰tartom ‰tátneho
zatepºovacieho programu. Predpo-
kladalo sa, Ïe prostriedky, ktoré bo-
li v rámci tohto Vládneho programu
zatepºovania vyãlenené a urãené
pre cca 18 – 25 tisíc bytov sa minú
veºmi r˘chlo. Opak v‰ak bol prav-
dou. Za prvé tri t˘Ïdne od ‰tartu
programu pri‰lo na ·tátny fond
rozvoja b˘vania len 125 Ïiadostí
o bezúroãnú pôÏiãku. Cel˘ proces
bol administratívne nároãn˘ a za-
úradovalo aj dovolenkové obdobie.
Ministerstvo v˘stavby podmienky
vládneho programu zmäkãilo usmer-

nením. Zmenilo v Àom pôvodnú
podmienku, Ïe úver moÏno pos-
kytnúÈ, len ak po obnove v‰etky
ãasti stavebn˘ch kon‰trukcií spl-
nia minimálne tepelnoizolaãné
vlastnosti. To predpokladalo na
starom dome dôsledné zateplenie
stien, podlahy, strechy, ale aj v˘-
menu okien. Tu v‰ak vznikol prob-
lém. Budú v panelákoch v‰etci
obyvatelia ochotní daÈ si vymeniÈ
okná? Ministerstvo to v usmerne-
ní upravilo. Po novom poskytne
bezúroãn˘ úver aj bytov˘m spolo-
ãenstvám, kde 15 % plochy okien
bude naìalej nevyhovujúcich.

(pokraãovanie na strane 3)

...vraciame sa k Vládnemu
programu zatepºovania
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Milí ãitatelia,
obdobie tepla sa konãí a s prichádzajúcou zimou sa zaãína ‰íriÈ
aj mnoÏstvo vírusov a baktérií. Chcel by som ‰peciálne
spomenúÈ jeden z nich. Ide o nov˘ chrípkov˘ vírus, ktor˘ sa
naz˘va H1N1. Nemám v úmysle predkladaÈ vám lekárske
posudky, pretoÏe by som ich aj tak nevedel vysvetliÈ. Rád by som
sa v‰ak s vami podelil o moje poznatky.
Zaãiatkom roka sa tento vírus objavil na juhu Spojen˘ch ‰tátov
americk˘ch a veºmi r˘chlo sa roz‰íril do Mexika, odkiaº pochádza
aj jeho pôvodn˘ názov mexická chrípka. Aj napriek tomu, Ïe nie-
ktorí predpovedajú to najhor‰ie, nejde v dne‰nej dobe o veºmi
agresívny vírus, pretoÏe nebezpeãenstvo smrteºnej nákazy je
niÏ‰ie ako u klasickej chrípky. Treba v‰ak podotknúÈ, Ïe ide
o obzvlá‰È znepokojujúci vírus. Je veºmi nákazliv˘ a môÏe ohroziÈ
ãinnosÈ krajiny. V Mexiku, ktoré bolo ochromené poãas
viacer˘ch t˘ÏdÀov, klesla kvôli tejto chrípke produktivita krajiny
o 2 %.
S prichádzajúcou jeseÀou sa zvy‰uje aj poãet ochorení v Európe.
Preão vám o tom hovorím? PretoÏe je moÏné, Ïe tento vírus
zasiahne aj Slovensko. Ak˘ to bude maÈ dopad? Nikto ho
nemôÏe predpovedaÈ... Pôjde o absenciu 3 % alebo 30 %
zamestnancov? Nevieme, ale snaÏíme sa predvídaÈ nároãné
situácie, aby sme sa vyhli prekvapeniam. Na‰ou prioritou samo-
zrejme bude, v prípade závaÏnej nákazy, zabezpeãiÈ dodávky
tepla, kºúãové sluÏby na‰im klientom, ako aj podporu na‰im
spolupracovníkom a partnerom. Dalkia International spracováva
a riadi od minulej jari plán aktivít, ktoré sa zaoberajú touto
tematikou: motivácia a vzdelávanie pracovníkov, príprava
krízového plánu, zabezpeãenie internej a externej komunikácie
v prípade krízy, zásobovanie ochrann˘mi pomôckami ako sú
napríklad ochranné masky... Pre prípad potreby uÏ máme na
Slovensku vypracované plány ako zastúpiÈ chor˘ch zamestnan-
cov, aby sme zabezpeãili plynul˘ chod hlavn˘ch aktivít, máme
viac ako tisíc d˘chacích prístrojov... Nechcem byÈ pesimista, ani
vás znepokojovaÈ. Rád by som v‰ak poznamenal, Ïe sa nás táto
téma dot˘ka, a Ïe sa snaÏíme zariadiÈ a pripraviÈ sa ão najlep-
‰ie. V roku 2006 sme vynaloÏili podobné úsilie, aby sme sa vyhli
moÏnej kríze vtáãej chrípky. Na‰Èastie, nebolo nutné zasiahnuÈ.
Dúfajme, Ïe v‰etko ão máme proti chrípke H1N1 nebudeme
musieÈ pouÏiÈ, ale je na‰ou povinnosÈou byÈ pripravení.

Vincent Barbier
generálny riaditeº

Dalkie a. s.
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Kedy ste zaãali rie‰iÈ projekt vykurovania
biomasou v tejto mestskej ãasti? 
Dalkia V˘chodné Slovensko s.r.o (predt˘m
RADEN, s.r.o.) poÏiadala o stavebné povole-
nie stavebn˘ úrad Ko‰ice pred viac ako dvo-
ma rokmi. Toto povolenie bolo vydané a na-
dobudlo úãinnosÈ niekoºko mesiacov pred
vstupom Dalkie do Radenu, teda koncom
roka 2008. V ãase podpisu zmluvy medzi
Radenom a Dalkiou boli uÏ stavebné práce
v plnom prúde. Bol objednan˘ kotol a ìal‰ie
hlavné technologické ãasti. Samotná reali-
zácia projektu prebehla od januára do júna
2009. V lete bola biomasová kotolÀa v pre-
vádzke len poãas letnej odstávky tepla
z teplárne TEKO, ão ocenila hlavne riaditeº-
ka internátov na Garbanovej ulici.

Preão ste sa rozhodli 
vykurovaÈ biomasou? 
Nedo‰lo tu k nahradeniu plynu. Je to kotol-
Àa postavená na mieste b˘valej uhoºnej ko-
tolne, ktorá bola pred 35 rokmi zru‰ená
a nahradená odovzdávacou stanicou tepla
(OST), ktorá je zásobovaná teplom z teplár-
ne TEKO. Dôvodom na v˘stavbu kotolne na
biomasu je hlavne vyuÏívanie obnoviteºn˘ch
zdrojov energií v Ko‰iciach, ale aj umoÏne-
nie Ïiakom strednej ‰koly, zameranej na
hutníctvo a energetiku vidieÈ a ohmataÈ si
skutoãnú prevádzku kotolne. 

Ktoré objekty budete
vykurovaÈ biomasou? 
Biomasou budeme vykurovaÈ budovu Stred-
nej priemyselnej ‰koly hutníckej. Teplú vodu
budeme dodávaÈ aj do okolit˘ch budov. 

Z ak˘ch zdrojov je projekt financovan˘? 
Podali sme ÏiadosÈ o prefinancovanie tejto
investície z úverov˘ch zdrojov Ministerstva
Ïivotného prostredia Slovenskej republiky.
Verím, Ïe budeme úspe‰ní.

Ide o spoloãn˘ projekt mesta s Dalkiou? 
Dalkia tento projekt vybudovala bez finanãnej
úãasti mesta Ko‰ice.

Koho vlastníctvom je technológia 
spaºovania biomasy? 
Technológia spaºovania biomasy, kotol
Fiedler, dopravné cesty dopravujúce biomasu

do kotla, meranie a regulácia a sústava do-
skov˘ch v˘menníkov tepla patria Dalkii
V˘chodné Slovensko s.r.o.

âo je hlavn˘m cieºom projektu, ako sa zníÏia
emisie CO2 v meste? 
Hlavn˘m cieºom projektu je priniesÈ do Ko‰íc
projekt, ktor˘ na‰tartuje vyuÏívanie obnovite-
ºn˘ch zdrojov energií na území mesta. Úspora
CO2 je na strane teplárne Teko z dôvodu
úspory ãierneho uhlia pri v˘robe tepla pre
mesto.

Bude sa vykurovaÈ len biomasou, alebo je
moÏné spaºovaÈ aj iné biologické odpady? 
Táto technológia bude spaºovaÈ len biomasu -
drevnú ‰tiepku.

Dôjde aj k zníÏeniu ceny tepla pre klientov? 
Jedn˘m z hlavn˘ch cieºov tohto projektu je aj
zníÏenie ceny tepla, a teda celkov˘ch nákla-
dov za vykurovanie. V súãasnosti e‰te nevie-
me presne urãiÈ v˘‰ku finanãnej úspory pre
zákazníka, toto bude moÏné po analyzovaní
zimnej prevádzky, po vykurovacej sezóne.

Aké rekon‰trukãné 
a montáÏne práce prebiehali? 
KotolÀa je postavená na mieste starej uhoºnej

Dalkia realizuje projekty
solárnych panelov a biomasy
Dalkia V˘chodné
Slovensko 
od 1. septembra
2009 v mestskej
ãasti Terasa, Ko‰ice,
vykuruje biomasou
Strednú priemyselnú
‰kolu Hutnícku na
Alejovej ulici.

Rozhovor s riaditeºom
Dalkia V˘chodné Slovensko s.r.o, 
Ing. ªubomírom Kertészom



O bezúroãné úvery Ïiadajú hlavne byto-
vé spoloãenstvá. Spoloãenstvo môÏe
za získan˘ úver ruãiÈ aj bankovou záru-
kou ãi záloÏn˘m právom na pohºadávku
z fondu opráv. V prípade bytov˘ch do-
mov ·tátny fond vyÏaduje, aby mesaã-
né splátky úverov tvorili maximálne 80 %
z pravideln˘ch príjmov fondu opráv.
Zv˘hodnené úvery sa ‰tát rozhodol daÈ
len na projekty, kde ‰tvorcov˘ meter za-
teplenia a vrátane v˘meny okien vyjde
pri panelákoch do 80 eur (2 400 ko-
rún). Najdrah‰ia na obnove je v˘mena
okien. Vyjde na sumu cca 200 eur 
(6 tisíc korún) za ‰tvorcov˘ meter. Ak
má dom priveºk˘ podiel okien na obvo-
dovej ploche, do limitov ‰tátneho zate-
pºovacieho programu sa nezmestí.
Ministerstvo v˘stavby to vyrie‰ilo tak,
Ïe záujemcovia môÏu prípadne ãasÈ ob-
novy financovaÈ cez ‰tátny bezúroãn˘
úver a ãasÈ in˘mi spôsobmi.

Koºko vyjde zateplenie
a obnova bytového domu
• Zateplenie fasády – od 43 eur/m2

(bytové domy)
• Zateplenie a utesnenie strechy 

– od zhruba 33 eur/m2

• Zateplenie podlahy – od 16 eur/m2

• V˘mena okien za nové 
– od 200 eur/m2

Ako je to s pôÏiãkou:
• je moÏné dostaÈ ju do 100 %

oprávnen˘ch nákladov stavby
• najviac v‰ak 80 eur/m2 zatepºovanej

plochy pri bytovom dome
• je bezúroãná, s lehotou 

splatnosti 15 rokov
• ukonãenie stavby musí byÈ

zrealizované najviac 24 mesiacov 
od otvorenia úverového úãtu

• ÏiadosÈ o pôÏiãku sa podáva na
mestskom, resp. miestnom úrade
v sídle okresu

• musí obsahovaÈ v‰etky prílohy,
zmluva so zhotoviteºom a jeho
licencia sa prekladá aÏ po schválení

Projektová podmienka:
• zníÏenie potreby tepla na vykurovanie

musí byÈ minimálne 20 % oproti
v˘poãtovo urãenej potrebe tepla pred
zateplením

âo treba doloÏiÈ k Ïiadosti:
• právoplatné stavebné povolenie

(resp. oznámenie stavebného úradu,
Ïe nenamieta)

• projektová dokumentácia
• rozpoãtová dokumentácia
• tepelnotechnické posúdenie pred

a po zateplení

Kto môÏe ÏiadaÈ o pôÏiãku?
• spoloãenstvá vlastníkov bytov, bytové

druÏstvá, správcovia pri bytov˘ch
domoch

• ÏiadaÈ nemôÏe iná osoba 
ako vlastník (osoba, na ktorú bolo
vydané stavebné povolenie)

• bytové spoloãenstvá ãi druÏstvá
môÏu ruãiÈ domom alebo 
fondom opráv a údrÏby, 
alebo bankovou zárukou Red.

LEGISLATÍVA

kotolne, ktorá bola prerobená na OST. Bolo potrebné
zrekon‰truovaÈ starú skládku uhlia umiestnenú
v podzemí, do ktorej sa následne umiestnila techno-
lógia zásobníkov drevnej ‰tiepky a samotné dopravné
cesty. V OST bol vytvoren˘ priestor pre samotn˘ kotol,
cyklónov˘ odluãovaã popolãeka, doskové v˘menníky
tepla a meranie a reguláciu. V˘‰ka OST je 6 metrov,
takÏe vybudovanie deliacej prieãky bolo pomerne
nároãné. Umiestnenie kotla na biomasu vyÏadovalo
tieÏ ‰peciálny postup. Ku koltu bol vybudovan˘ aj no-
v˘ komín.

V ãom je jedineãná technológia tejto kotolne? 
Technológia je zaloÏená na technológii Fiedler, ães-
kom v˘robcovi kotlov. Prv˘krát bol v Dalkii V˘chodné
Slovensko nain‰talovan˘ kotol vyuÏívajúci pneumatic-
ké ãistenie trubkovníc od nánosov sadzí.

Od akého termínu sa bude 
vykurovaÈ kotlom na biomasu? 
Termín spustenia kotla do prevádzky je vykurovacia
sezóna zaãínajúca 1. septembra 2009.

Mate uÏ v Ko‰iciach a okolí podobné projekty
zrealizované? Ak áno, aké máte 
s biomasou skúsenosti? 
V okolí Ko‰íc je biomasová kotolÀa v prevádzke
v Turni nad Bodvou (27 km od Ko‰íc), Medzeve 
(29 km od Ko‰íc) a v Margecanoch (32 km od Ko‰íc).
Skúsenosti sú rôzne, ale vcelku veºmi pozitívne.
Budeme v tomto trende v˘stavby kotolní na biomasu
pokraãovaÈ. 

Plánujete v blízkej budúcnosti zrealizovaÈ 
nejaké ìal‰ie projekty vykurovania biomasou
v Ko‰iciach a okolí? 
V súãasnosti realizujeme pre VÚC Ko‰ice v˘stavbu
dvoch kotolní na spaºovanie biomasy v Ko‰ickej
mestskej ãasti Barca, pre Strednú poºnohospodár-
sku ‰kolu a v mesteãku Medzev, pre ZdruÏenú
strednú ‰kolu. Cieºom je tieto kotolne nie len posta-
viÈ, ale ich aj zásobovaÈ biomasou, prípadne ich 
v budúcnosti aj prevádzkovaÈ.

Îiadateºov bolo málo,
‰tát zmäkãil podmienky
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SpoloãnosÈ Dalkia a.s. zrealizuje
svoj pilotn˘ projekt, ktor˘ vyuÏíva
obnoviteºn˘ zdroj energie v mest-
skej ãasti Bratislava - PetrÏalka.
Po anal˘ze vhodnosti jednotli-
v˘ch zdrojov sme sa rozhodli pre
vyuÏitie solárnej energie na prí-
pravu teplej úÏitkovej vody. 
Slnko je nevyãerpateºn˘ zdroj
energie, ktor˘ je ohºadupln˘ k Ïi-
votnému prostrediu práve t˘m,
Ïe systém, ktor˘ vyuÏíva tak˘to
zdroj energie, nevytvára CO2.
Solárna energia môÏe byÈ vyuÏitá
dvomi základn˘mi spôsobmi: na
v˘robu elektrickej energie alebo
na produkciu tepla a teplej úÏit-
kovej vody. Práve tento druh˘
spôsob vyuÏitia solárnej energie
sme si vybrali pre realizáciu pi-

lotného projektu aplikácie solár-
nych panelov. 
Projekt predstavuje montáÏ so-
lárnych panelov vyroben˘ch slo-
venskou spoloãnosÈou Thermo-

solar v Îiari nad Hronom v prie-
myselnom areáli ZSNP, kde je
Dalkia dodávateºom energií
a ìal‰ích sluÏieb. Na‰a spoloã-
nosÈ C-bau bude generálnym do-
dávateºom tohto diela. 
Na streche základnej ‰koly Tupo-
levova 20 v PetrÏalke bude
umiestnen˘ch 70 solárnych pa-
nelov s absorpãnou plochou 
140 m2.
Pôvodne projekt rie‰il vyuÏitie so-
lárnej energie pre ‰kolu, ale po
technicko-ekonomick˘ch ana-
l˘zach bola táto verzia za-
mietnutá. Solárny systém doká-
Ïe získaÈ najviac energie zo slnka
v letnom období, teda v období,
keì má ‰kola minimálne nároky
na odber. Vhodnej‰ím rie‰ením

je prepojenie solárneho systému
s existujúcou technológiou pre
v˘robu tepla a teplej úÏitkovej vo-
dy pre obyvateºov. 
Energia, vyrobená solárnym
systémom, bude dodávaná do
304 bytov napojen˘ch na tento
okruh. Predpokladané mnoÏstvo
energie vyrobené systémom sa
odhaduje na 106 MWh roãne.
Uvedenie do prevádzky predpo-
kladáme v poslednom kvartáli
tohto roku. Red.

V meste Vráble sa dnes teplo a teplá úÏit-
ková voda, ktorá sa ìalej distribuuje obyva-
teºom mesta, vyrába zo zemného plynu.
Prevádzkovateºom tepelného hospodárstva
je spoloãnosÈ Dalkia Vráble.
Mesto vyuÏilo moÏnosÈ ãerpania zdrojov
finanãného mechanizmu Európskeho hos-
podárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho
finanãného mechanizmu (NFM) na projekt
vyuÏitia biomasy pre v˘robu tepla v meste
Vráble. Pri príprave podkladov pre projekt
poskytla Dalkia mestu odborné poraden-
stvo. Celkov˘ grant pre financovanie pro-
jektu je 784 286 euro v pomere financova-
nia 85 % EHP a NFM a 15 % zo ‰tátneho
rozpoãtu SR. Projekt je spolufinancovan˘
mestom Vráble. V praxi ide o finanãnú
pomoc star˘ch ãlensk˘ch krajín EU nov˘m,
ktorá slúÏi na zníÏenie rozdielov medzi nov˘-
mi a star˘mi ãlenmi. Projekt biomasy vo
Vrábºoch predstavuje 2,06 % zdrojov urãe-
n˘ch pre Slovensko. Za Slovensko bolo
predloÏen˘ch 315 projektov. Schválené boli
len 4. Projekt spaºovania biomasy pre Mes-
to Vráble sa umiestnil na 2. mieste.
Hlavn˘m cieºom projektu je vyuÏitie biomasy
pre v˘robu tepla a zníÏenie emisií CO2
v meste Vráble. Cieºom je prispieÈ k trvalo
udrÏateºnému rozvoju regiónu mesta.
Náhrada spaºovania zemného plynu bioma-
sou prinesie úsporu viac ako 2 000 t emisií

CO2. Postupne dôjde aj k zníÏeniu jednot-
kovej ceny tepla pre v‰etk˘ch klientov
v meste. Technológia spaºovania biomasy
bude vlastníctvom mesta Vráble.
V˘voj celého projektu sa zaãal uÏ v roku
2005, keì sme zaãali s jeho prípravou.

V marci 2006 sme projekt predloÏili a v jú-
ni 2007 prebiehal pripomienkovací proces.
V júli 2007 bol projekt schválen˘ komisiou
EU a vo februári 2008 bol schválen˘
Nórskym finanãn˘m mechanizmom. V máji
2008 prebehla verejná súÈaÏ na dodávku
technológie. VíÈazom súÈaÏe sa v júli stala
spoloãnosÈ Intech Slovakia s.r.o. Koneãné
odsúhlasenie projektu slovensk˘mi úradmi
padlo v októbri 2008.
Naplnenie tohto cieºa má zabezpeãiÈ in‰ta-
lácia kotla na biomasu s celkov˘m tepel-
n˘m in‰talovan˘m v˘konom 1,9 MW v exis-
tujúcej kotolni Lúky. Palivom pre tento kotol
bude drevná ‰tiepka, s moÏnosÈou spaºova-
nia rôzneho drevného odpadu. Búracie prá-
ce zaãali koncom augusta tohto roku, de-
montáÏou starého komína a uÏ nepouÏíva-
n˘ch uhoºn˘ch kotlov. Po ukonãení tejto eta-
py budú nasledovaÈ stavebné a montáÏne
práce - montáÏ kotla na biomasu, vybudo-
vanie spevnenej plochy a skládky na bio-
masu. Zaãiatok skú‰obnej prevádzky je na-
plánovan˘ uÏ v decembri tohto roka.

Red.

Od nového roka sa bude biomasou vykurovaÈ aj vo Vrábliach

Projekt aplikácie solárnych panelov v PetrÏalke

Dalkia realizuje projekty
solárnych panelov a biomasy

Z· Tupolevova - Nadácia Dalkia
Slovensko venovala ‰kole dar na
obnovu uãebne hudobnej v˘chovy
vo v˘‰ke 3000 eur (90 378 SKK).



• Preão, aj napriek vyregulovaniu
objektu a osadeniu termostatick˘ch
hlavíc pri ‰tarte kúrenia, 
na radiátoroch v stúpaãkách
nepríjemne píska aÏ huãí?

V súvislosti s t˘mto hlukom existujú urãi-
té problémy, najmä pri nábehu pri zaãatí
vykurovacieho obdobia. Súvisí to s t˘m,
Ïe ºudia majú „pri‰krtené“ v‰etky radiáto-
ry. Hluk a pískanie vzniká aj napriek to-
mu, Ïe na‰e ãerpadlá majú osadené frek-
venãné meniãe, ktoré obmedzujú v˘kon
ãerpadla. Vzhºadom na v˘menu radiátorov
a rôzne ìal‰ie zásahy vykonané koncov˘-
mi zákazníkmi, môÏe byÈ predo‰lé vyregu-
lovanie znehodnotené, ãím vzniká aj tento
hluk. Je teda nutné vykonaÈ korekcie (po-
dºa typu zásahu – zateplenie, v˘mena oki-
en), alebo minimálne kontroly hydraulic-
kého vyregulovania, takzvané prednasta-
venie, podºa pôvodnej projektovej doku-
mentácie termostatizácie objektu.

• Nebude v budúcnosti dodávka TÚV pre byty v PetrÏalke 
stála aj poãas noãn˘ch hodín?

Dodávku TÚV zabezpeãujeme
v zmluvne dohodnutom ãase denne
od 5:00 do 23:00 h. Zmenu reÏimu
v dodávke TÚV na 24 hodín denne
môÏeme zabezpeãiÈ v období poãas
vykurovania, s podmienkou, Ïe
v‰etci zmluvní partneri odoberajúci
TÚV z jedného miesta prípravy majú
o zmenu reÏimu záujem a 100 %
t˘chto odberateºov si nepretrÏitú
dodávku TÚV aj zmluvne dohodne.
V noãn˘ch hodinách letn˘ch mesia-
cov, z dôvodu zabezpeãenia hospo-
dárnosti, je odstavovaná v˘roba
teplej úÏitkovej vody uÏ v samotnom
zdroji tepla. S nepretrÏitou prevádz-
kou v dodávke TÚV by teda museli

súhlasiÈ v‰etci odberatelia v celom
okruhu tepelného zdroja. 
V prípade dodávok TÚV v noãn˘ch
hodinách, vzhºadom na rozsah pou-
Ïívania - teda minimálnu skutoãnú
spotrebu mnoÏstva TÚV - ide o ne-
hospodárnu v˘robu a distribúciu
tepla vo vykurovacej sústave.
Jednoducho povedané, TÚV v noci
vyuÏíva minimálny poãet ºudí. Jej v˘-
roba by sa znaãne predraÏila a v ko-
neãnom dôsledku teplo potrebné
na ohriatie vody by zaplatili aj tí
spotrebitelia, ktorí v noci teplú vodu
nepotrebujú.

Oddelenie sluÏieb zákazníkom
klient@dalkia.sk

• Zmena sériového rozvodu TÚV a ÚK na
paralelné. Pred ãasom bola v PetrÏalsk˘ch
novinách informácia, Ïe Dalkia ju bude
realizovaÈ – platí to? Ak áno, kto to financuje?

Zmena sériového zapojenia objektov ÚK na para-
lelné sa realizuje uÏ od roku 2005. Do dne‰ného
dÀa je zrealizovan˘ch viac ako 4/5 zapojen˘ch
objektov. Ak budú s technick˘m rie‰ením a reali-
záciou paralelného zapojenia súhlasiÈ vlastníci
dotknut˘ch bytov˘ch domov a nevyskytnú sa
nepredpokladané technické obmedzenia, túto
investiãne a ãasovo nároãnú akciu predpokladá-
me ukonãiÈ do roku 2010. Financovanie zabezpe-
ãuje na‰a spoloãnosÈ. Náklady na tieto investiãné
akcie vo v˘‰ke odpisov tvoria oprávnen˘ fixn˘
náklad v cene tepla.

• Preão sa pre v˘poãet regulaãného
príkonu pouÏíva ãíslo 5300 hodín, keì
pre mestá s väã‰ím poãtom vykurovacích
hodín by bolo lep‰ie urãiÈ vy‰‰ie ãíslo
ako 5300 hodín?

Je to ãíslo urãené regulaãn˘m úradom. V rám-
ci Slovenska a rôznych klimatick˘ch podmie-
nok je poãet vykurovacích hodín rozdielny.
âíslo 5300 je pre niektoré oblasti nedosta-
ãujúce. Na vysvetlenie uvádzame, Ïe v koneã-
nom dôsledku nezáleÏí na tom, akú hodnotu
má toto ãíslo. Je to imaginárne ãíslo pre
prepoãet z kWh na kW regulaãného príkonu.
Celkov˘ súãet regulaãného príkonu za regulo-
van˘ subjekt sa pouÏije na urãenie fixnej
zloÏky maximálnej ceny tepla z urãit˘ch opráv-
nen˘ch regulovan˘ch fixn˘ch nákladov. To
znamená, Ïe aj keby bolo ãíslo vy‰‰ie, nema-
lo by vplyv na celkovú fixnú platbu za regu-
laãn˘ príkon odberného miesta.

P¯TATE SA, ODPOVEDÁME



• Je potrebné po zateplení budovy
predloÏiÈ energetick˘ certifikát? 

Zateplenie obvodového a stre‰ného plá‰Èa
sú dôleÏitou súãasÈou v˘znamnej obnovy
s v˘razn˘m podielom na zníÏení potreby tep-
la na vykurovanie. Uvedená zmena kvality
tepelnej ochrany sa vo väã‰ine prípadov
uskutoãÀuje v rámci riadneho stavebného
konania, na základe stavebného povolenia.
Znamená to, Ïe ako súãasÈ projektovej do-
kumentácie k stavebnému povoleniu by ma-
lo byÈ spracované projektové energetické
hodnotenie tepelnej ochrany (aj zateplením)
podºa vyhlá‰ky MVRR SR ã. 625/2006 Z.z.
(platí od 1.1.2007) a ku kolaudácii by mal
byÈ spracovan˘ energetick˘ certifikát budo-
vy na základe v˘poãtu energetickej hospo-
dárnosti budovy a zatriedenia budovy do
energetickej triedy. 

Zdroj: ZdruÏenie pre zatepºovanie budov
www.zpzb.sk

• Ak˘ v˘znam má pre vlastníka
budovy v˘ber zhotoviteºa, 
ktor˘ má licenciu?

Pri v˘bere zhotoviteºa zatepºovacích
prác na stavbe, ktor˘ má na tieto prá-
ce licenciu od TSÚS n. o., si vlastník
vyberá aj systém zatepºovania. Kvali-
ta prác zhotoviteºa je kontrolovaná
treÈou nezávislou stranou, ktorá je
akreditovan˘m in‰pekãn˘m orgánom
pre overovanie kvality stavebn˘ch prác
a realizuje sa systém zatepºovania,
na ktor˘ je doklad preukazovania zho-
dy podºa zákona ã. 90/1998 Z. z.
o stavebn˘ch v˘robkoch v znení ne-
skor‰ích predpisov.

• Je pravda, Ïe zateplením, najmä pri tepelnej izolácii na báze penového
polystyrénu (EPS), sa kon‰trukcia príli‰ uzavrie a „ned˘cha“? 

Vlhkostné vlastnosti sta-
vebn˘ch materiálov cha-
rakterizuje faktor difúz-
neho odporu a staveb-
n˘ch kon‰trukcii difúzny
odpor. âím je hodnota
faktora difúzneho odporu
niÏ‰ia, t˘m materiál lep-
‰ie prepú‰Èa vodnú paru.
Difúzny odpor závisí aj
na hrúbke materiálu.
VhodnosÈ pouÏitia jed-
notliv˘ch tepelnoizolaã-
n˘ch materiálov (tepelná
izolácia na báze minerál-
nej vlny alebo penového

polystyrénu) závisí na
vlastnostiach pôvodn˘ch
kon‰trukcii a na obsahu
vlhkosti a teplote vzdu-
chu v miestnostiach bu-
dovy. Rozhodujúcou pod-
mienkou pre v˘ber tepel-
noizolaãného materiálu,
ale aj zatepºovacieho
systému je úãel budovy.
V budovách na b˘vanie,
administratívnych budo-
vách a pod. nepôsobia
v˘znamné zdroje vlhkosti
a preto je moÏné na za-
teplenie uplatniÈ kontakt-

né zatepºovacie systémy
s tepelnou izoláciou, ãi
z penového polystyrénu
alebo minerálnej vlny.
Budovy, ako napr. plavár-
ne s vnútorn˘m reÏimom
uÏívania namáhan˘m vyso-
kou vlhkosÈou, je potreb-
né zatepliÈ odvetran˘m
zatepºovacím systémom
s tepelnoizolaãnou vrst-
vou na báze minerálnej
vlny. VhodnosÈ uplatnenia
navrhovaného systému
je vÏdy potrebné preuká-
zaÈ v˘poãtom.

RADÍME

Najãastej‰ie otázky
pri zatepºovaní

• MôÏu opravy systémov˘ch porúch 
realizovaÈ beÏné stavebné firmy, 
alebo sú potrebné ‰pecializované? 

ËaÏko rozlí‰iÈ, ão je to beÏná alebo ‰pecializovaná
firma. Rozhodne by sa mala preukázaÈ referenciami.
Ak je súãasÈou odstraÀovanie systémovej poruchy
zateplením, je prezieravé vyuÏiÈ sluÏby firmy, ktorá je
nositeºom licencie na práce zatepºovania. Licencie vy-
dáva Technick˘ a skú‰obn˘ ústav, n. o., v Bratislave.

• Aké ìal‰ie známe formy finanãnej podpory obnovy
bytovej budovy, konkrétne zatepºovania sú dostupné?

Úãelové úvery na obnovu (rekon‰trukciu) bytovej
budovy poskytujú stavebné sporiteºne, ale aj ìal‰ie
bankové subjekty. VyuÏiÈ ponuku stavebn˘ch sporite-
ºní je v˘hodné najmä vtedy, ak ste zaãali ‰etriÈ uÏ dáv-
nej‰ie. Treba preukázaÈ ãasÈ na‰etren˘ch celkov˘ch
prostriedkov. V ponuke komerãn˘ch bánk je moÏnosÈ
r˘chlej‰ieho získania úveru a v niektor˘ch prípadoch
i v˘hodnej‰ia forma ruãenia.
Obnovu bytovej budovy je moÏné rie‰iÈ aj cez hypote-
kárne úvery. Tieto úvery sa poskytujú v rozpätí od
3400 – 16 600 eur (100 – 500 tisíc Sk) s v˘hodnou
lehotou splatnosti 10 – 20 rokov. Horná hranica úve-
ru je obmedzená hodnotou zaloÏenej nehnuteºnosti,
najviac v‰ak do v˘‰ky 70 % ceny nehnuteºnosti.

• Je moÏné pri odstránení systémov˘ch porúch
uplatniÈ ako rie‰enie zatepºovanie budovy? 

V prílohe V˘nosu MVRR SR je popísan˘ch 12 systé-
mov˘ch porúch i s návrhom vhodného rie‰enia od-
stránenia tejto poruchy. U 9 systémov˘ch porúch je
ako súãasÈ vhodného rie‰enia odstránenia poruchy
navrhnuté zatepºovanie.


