
 

Oznam o spustení vykurovania 

Skupina Veolia Energia Slovensko začala s postupným spúšťaním sústav 

ústredného kúrenia v mestách a obciach, kde dodáva teplo a teplú vodu. K tomuto 

rozhodnutiu došlo na základe vývoja vonkajšej priemernej teploty, ako aj na základe 

požiadaviek koncových spotrebiteľov.  

Proces spúšťania CZT je postupný v záujme ochrany technologického zariadenia na 

strane dodávateľa i odberateľa. Koncovým odberateľom odporúčame, aby 

si  skontrolovali technický stav svojich vykurovacích zariadení a vykonali 

odvzdušnenie vykurovacích telies. Technici skupiny Veolia Energia Slovensko 

zároveň spolupracujú pri odstraňovaní problémov v dodávke tepla na strane 

odberateľa. 

Spustenie vykurovania po letných mesiacoch trvá tri až štyri dni a je závislé aj od 

pripravenosti technologického zariadenia aj na strane koncových spotrebiteľov.  

V prípade oteplenia bude dodávka tepla v útlmovom režime, prípadne sa dodávka 

preruší. Dodávka tepla bude závisieť od vývoja vonkajších teplôt. 

Na základe Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR (č. 152/2005 Z.z.) sa 

vykurovacia sezóna spravidla začína 1. septembra a trvá do 31. mája. Nakoľko 

počasie a vonkajšie teploty sa líšia každý rok, dodávatelia tepla spustia vykurovanie 

v závislosti od vývoja priemernej dennej teploty. Teplo začínajú dodávať za 

predpokladu, že vonkajšia priemerná denná teplota klesne pod 13 C aspoň dva dni 

po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, žeby sa malo otepliť. Vyhláška 

však umožňuje spustiť vykurovanie aj pri vyšších vonkajších teplotách. Potrebná je 

na to  dohoda v zmysle §1 ods. 4 vyššie uvedenej vyhlášky.  

 
Zahájenie spustenia vykurovania v mestách, kde pôsobí skupina Veolia 

Energia Slovensko: 

 

Veolia Energia Slovensko, a. s. 

Podmienky na spustenie vykurovania boli splnené v nasledujúcich lokalitách: 

 od 16. 09. 2017 v lokalite Kamzík, Bratislava, 

 od 18. 09. 2017 v Piešťanoch, 

 od 20. 09. 2017 v mestských častiach Petržalka a Dúbravka, Bratislava, 

 od 20. 09. 2017 vo Vrbovom. 

 



 

 

Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 

Podmienky na spustenie vykurovania v Podunajských Biskupiciach boli splnené dňa 

21. 09. 2017. 

 

Veolia Energia Senec, a.s. 

Podmienky na spustenie vykurovania v Senci boli splnené dňa 21. 09. 2017. 

 

Veolia Energia Vráble, a.s. 

Podmienky na spustenie vykurovania vo Vrábľoch boli splnené dňa 21.09.2017. 

 

Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 

Podmienky na spustenie vykurovania v Žiari nad Hronom boli splnené dňa 

21.9.2017. 

 

Veolia Energia Brezno, a.s. 

V priebehu dňa 19.9. po naplnení podmienok vyhlášky 152/2005  bolo  v lokalite 

Brezno a Podbrezová spustené vykurovanie. 

 

Veolia Energia Lučenec, a.s.  

Podmienky na spustenie vykurovania v meste Lučenec boli splnené dňa 25.9.2017. 

 

Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 

Oznam o spustení vykurovania v nasledujúcich lokalitách: 

 Liptovský Hrádok - od 17.9.2017 

 Vyšné Ružbachy - od 18.9.2017 

 Turňa nad Bodvou - od 18.9.2017 

 Prakovce - od 18.9.2017 



 

 Spišská Nová Ves - od 20.9.2017 

 Dobšiná - od 20.92017 

 Medzev - od 18.9.2019 

 Slavošovce - od 20.9.2017 

 

Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. 

Podmienky na spustenie vykurovania v Kráľovskom Chlmci boli splnené dňa 22. 09. 

2017. 


