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Cena plynu sa zv˘‰ila hlavne pre osla-
benie kurzu eura voãi americkému doláru.
Slovensk˘ plynárensk˘ priemysel, a.s.
v‰ak nie je s rozhodnutím regulaãného úra-
du spokojn˘: „Nové ceny plynu pokryjú iba
ãasÈ nákladov SPP, ktoré sú spojené s do-
dávkou plynu v regulovan˘ch segmen-
toch“. Domácnostiam sa v roku 2011 zv˘-
‰i cena tepla v priemere o 6 %. Pod celko-
vé pribliÏne 6 - percentné zv˘‰enie koneã-
n˘ch cien tepla sa podpí‰e aj zavedenie
spotrebnej dane na uhlie a zemn˘ plyn
pouÏité teplárensk˘mi spoloãnosÈami na
v˘robu tepla. Cena plynu v roku 2011 vzra-
stie aj vìaka zv˘‰eniu dane z pridanej hod-
noty. Zv˘‰enie DPH o jedno percento sa
prejaví zv˘‰ením koncovej ceny pre odbe-
rateºa o pribliÏne 0,8 percenta, ktoré sa
premietne priamo do faktúry. Po dlh‰om
ãase regulaãn˘ úrad uznal, Ïe SPP má

nárok zv˘‰iÈ ceny plynu pre domácnosti.
Od nového roka teda zdraÏeli aj dodávky

tepla. T˘ka sa to najmä teplární, ktoré vy-
kurujú v˘luãne plynom. V ich prípade táto
surovina tvorí aÏ dve tretiny v˘slednej ceny.
„Oãakávame, Ïe v dôsledku rastu cien ply-
nu pre v˘robu tepla vzrastie v priemere fi-
nálna cena tepla pre domácnosti o ‰tyri
percentá,“ povedal pre médiá predseda
Slovenského zväzu v˘robcov tepla Ing. Mi-
roslav Ob‰ívan˘.

Vy‰‰ie vstupné náklady v‰ak nie sú je-
din˘m dôvodom zdraÏovania. Vláda od
nového roka na teplárov uvalila spotreb-
nú daÀ, ktorá bude podºa Ob‰ívaného na
úrovni jedného aÏ dvoch percent. Okrem
toho sa zv˘‰i DPH na 20 percent zo sú-
ãasn˘ch 19. Finálne zdraÏenie sa teda
predpokladá e‰te vy‰‰ie.
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Milí klienti, milí partneri, milí ãitatelia,

ão môÏeme robiÈ, keì reprezentanti európskych
in‰titúcii prijímajú rozhodnutia, ktoré sú nelogické
a nedávajú Ïiadny zmysel? V ostatn˘ch t˘ÏdÀoch
sa v Bruseli rozhoduje o novom spôsobe zdaÀo-
vania v˘robcov elektrickej energie a tepla v ob-
lasti emisií CO2.

Systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT)
sú v súãasnosti ãiastoãne chránené. Je to ist˘m
spôsobom logické, pretoÏe systém CZT svojou veº-
kosÈou, úãinnosÈou zariadení a prísnymi kontrolami,
predstavuje produkciu tepla re‰pektujúcu Ïivotné
prostredie.

Aktuálnym problémom je skutoãnosÈ, Ïe Brusel
uvaÏuje zv˘‰iÈ daÀové zaÈaÏenie veºk˘ch v˘robcov,
ale nie prevádzkovateºov mal˘ch tepeln˘ch zaria-
dení. Práve toto sú zariadenia, kde regulácia, pra-
videlné kontroly a samotná prevádzka je vo v‰e-
obecnosti menej v˘konná. Malé tepelné zariade-
nia produkujú v podstate viac CO2 ako veºk˘ v˘-
robcovia energií.

Aby som to zjednodu‰il, a aby ste si vedeli lep‰ie
predstaviÈ o ãom hovorím, tak by som rád uviedol
príklad. ·tyridsaÈ kotlov s v˘konom 500 kW zneãis-
Èuje ovzdu‰ie o 10 aÏ 20 % viac ako centrálna ko-
tolÀa s v˘konom 20 MW.

âelíme totálnemu nedostatku spravodlivosti a lo-
giky. Pôvodn˘ plán, ktor˘ mal podporiÈ snahu re‰-
pektovaÈ Ïivotné prostredie môÏe v koneãnom dô-
sledku viesÈ k opaku. Cítim sa, akoby som sa oci-
tol v ‰kole, v ktorej sa trestajú dobrí Ïiaci!

Dalkia vynaloÏí v‰etko úsilie na to, aby ão najviac
limitovala následky v prípade schválenia nového ná-
vrhu. Aj tak ma v‰ak veºmi mrzí, Ïe v tomto prípade
ná‰ profesionalizmus, na‰e poznatky a skúsenosti
nie sú re‰pektované, a Ïe ná‰ zákazník sa stáva ru-
kojemníkom nespravodlivého systému.

ëakujeme za Va‰u dôveru v roku 2010 a te‰íme
sa na úspe‰nú spoluprácu v novom roku.

Vincent Barbier
generálny riaditeº

Dalkie a.s. Domácnosti zaplatia od nového roka za dodávku zemného plynu
v priemere o 4,47 % viac ako v tomto roku. BeÏná domácnosÈ, ktorá ho
vyuÏíva aj na kúrenie, si v roku 2011 priplatí pribliÏne 100 Eur. Od zaãiatku
roka sa zv˘‰ila aj priemerná cena plynu urãeného na v˘robu tepla pre
domácnosti, a to o 6,12 %.
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Koho zdruÏuje SZVT 
a ão je jeho primárnou úlohou?

Slovensk˘ zväz v˘robcov tepla je záujmo-
v˘m zdruÏením právnick˘ch osôb. ZdruÏenie
vzniklo v novembri 1998 z iniciatívy stredo-
slovensk˘ch spoloãností Martico, s.r.o. Mar-
tin, Bytterm, a.s. Îilina, Termex, s.r.o. Veºk˘
Krtí‰, 1. banskobystrickej energetickej spo-
loãnosti, a.s. Banská Bystrica a MPBH spol.
s.r.o. Zvolen. V ãase vzniku sme pochopili,
Ïe len spoloãne dokáÏeme byÈ múdrej‰í,
skúsenej‰í a prieraznej‰í. Bolo nám jasné,
Ïe aj po odbornej stránke sa dokáÏeme na-
vzájom obohatiÈ a jeden od druhého sa
uãiÈ. âlenská základÀa sa r˘chlo rozrastala.
V súãasnosti zväz zdruÏuje 85 ãlenov, pri-
ãom 83 ãlenovia sú v˘robcami a dodávate-
ºmi tepla.

Hlavnou úlohou zväzu je podpora podni-
kania v oblasti centrálneho zásobovania
teplom (CZT), zastupovanie v˘robcov tepla
pri rie‰ení problémov efektívnej v˘roby a do-
dávky tepla s cieºom dosiahnuÈ prijateºné
podmienky pre podnikanie v tejto oblasti.

Tepelná energetika patrí k v˘znamn˘m ob-
lastiam hospodárstva na Slovensku. Takmer
80 % domácností na Slovensku je zásobo-
van˘ch teplom prostredníctvom systému
CZT. Okrem domácností sú zo systému CZT
zásobované teplom aj objekty z oblasti zdra-
votníctva, ‰kolstva, verejnej správy, ale aj
priemyselní odberatelia. V˘roba a dodávka
tepla je zabezpeãovaná na Slovensku veº-
k˘m poãtom rozdielnych sústav tepeln˘ch
zariadení, na ktor˘ch podniká pribliÏne 
360 regulovan˘ch subjektov - dodávateºov
tepla, z ktor˘ch sa k dne‰nému dÀu uÏ 
83 stalo ãlenom SZVT.

âlenovia zväzu spolu dodajú pribliÏne 
30 mil. GJ tepla roãne (8 333 340 MWh)
a zamestnávajú 3975 zamestnancov.

Aké sú podmienky vstupu do SZVT?
âlenom zväzu sa môÏe staÈ kaÏd˘ v˘robca

a dodávateº tepla, ale ãlenom zväzu môÏu
byÈ aj iné právnické osoby, ktor˘ch ãinnosÈ
je v súlade so záujmami a cieºmi zväzu.

Aké v˘hody priná‰a ãlenom ãlenstvo v SZVT?
Prioritou zväzu je v‰estranná podpora ãle-

nov v kaÏdej oblasti. Zaoberáme sa lobingom,
efektívnou komunikáciou s médiami a presa-
dzovaním dôleÏit˘ch tém v médiách, organizu-
jeme pre ãlenov ‰kolenia a odborné semináre.
Navzájom si radíme. Zväz zabezpeãuje pre
svojich ãlenov prieskumy a poskytuje im aj od-
borné informácie. V neposlednom rade je úlo-
hou zväzu ochraÀovaÈ a podporovaÈ oprávnené
záujmy ãlenov pri v˘robe a predaji tepla a tep-
lej úÏitkovej vody na domácom trhu. âlenovia
zväzu sú vÏdy informovaní o aktuálnom legis-
latívnom procese a upozorÀovaní na aktuálne
pripomienkové konania k legislatívnym nor-
mám v oblasti tepelnej energetiky. Majú tak
moÏnosÈ aktívne sa podieºaÈ na tvorbe a no-
velizácii právnych predpisov, ktoré upravujú
alebo sa dot˘kajú problematiky v˘roby, distri-
búcie a predaja tepla a teplej úÏitkovej vody,
âlenov upozorÀujeme aj na dôleÏité zmeny vy-
pl˘vajúce z úprav legislatívnych noriem, na ter-
míny a povinnosti vypl˘vajúce zo zákonov z ob-
lasti tepelnej energetiky.

V rámci SZVT pôsobia 4 odborné komisie
(ekonomická, právna, technická a komisia pre
biomasu – v‰etky sú zloÏené z ãlenov SZVT).
âlenovia môÏu komisiám adresovaÈ konkrétne
otázky z t˘chto oblastí a komisie následne
k t˘mto problémom zaujmú stanovisko, resp.
v prípade potreby odporuãia predstavenstvu
prerokovaÈ danú problematiku s príslu‰n˘mi
‰tátnymi orgánmi.

âlenovia zväzu dostávajú aj informácie o ro-
kovaniach predstavenstva SZVT so zástupca-
mi ‰tátnych orgánov a o záveroch z t˘chto ro-
kovaní.

Zväz sprostredkúva pre ãlenov aj informácie
o nov˘ch trendoch pri v˘robe a distribúcii tepla
zo zahraniãia, vypracováva anal˘zy a prehºady
o trhu a nov˘ch trendoch pri v˘robe tepla a tep-
lej úÏitkovej vody na Slovensku i vo svete.

Ako ovplyvÀuje SZVT legislatívu 
na Slovensku?

SZVT háji záujmy svojich ãlenov na strane v˘-
roby a distribúcie tepla voãi ‰tátnym in‰titúciám
a verejnosti. Presadzuje len vecnú ãasÈ rie‰enia
problémov. Nami predkladané návrhy sú vÏdy
relevantné a vychádzajú z reálnej praxe, vìaka
ãomu ich nik nespochybÀuje. Svedãí o tom aj
fakt, Ïe za 12 rokov existencie sa SZVT podari-
lo dosiahnuÈ, Ïe zväz je v spoloãnosti v‰eobec-
ne akceptovan˘, je partnerom v legislatívnom
procese, cenotvorbe a je priz˘van˘ do odbor-
n˘ch komisií. SnaÏíme sa aktívne lobovaÈ v pro-
spech na‰ich ãlenov na úrovni NR SR, ÚRSO,
MH SR, SIAE a spolupodieºame sa na tvorbe
energetickej a regulaãnej legislatívy, právnych
predpisov, atì.

SZVT sa zúãastÀuje v komisiách a v˘boroch
NR SR – Komisia v˘boru pre energetiku, je ãle-
nom RÚZ (Republikovej únie zamestnávateºov) -
má zastúpenie v prezídiu RÚZ, zúãastÀuje sa na
Energetickej komisii RÚZ a na V˘bore pre otáz-
ky zamestnanosti pri úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny RÚZ.

SZVT úzko spolupracuje s odorníkmi z Národ-
nej rady SR, Ministerstva hospodárstva a v˘-
stavby SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre
reguláciu sieÈov˘ch odvetví, Tripartitou - prost-
redníctvom RÚZ a ZdruÏením miest a obcí.

Zväz aktívne komunikuje aj s médiami. Pre
médiá zabezpeãuje tlaãové konferencie, nefor-
málne stretnutia s novinármi, vydáva tlaãové
správy a stanoviská, publikuje ãlánky v odbornej
tlaãi. Neformálne stretnutia s novinármi sú za-
merané na edukáciu novinárov v oblasti regulá-
cie v tepelnej energetike, v oblasti cenotvorby.
Novinári majú zároveÀ priestor na otázky na zú-
ãastnen˘ch ãlenov predstavenstva. Na základe

O v˘zname SZVT pre teplárenské spoloãnosti a jeho vplyve na v˘voj trhu
s teplom a na legislatívu na Slovensku sme sa rozprávali s Ing. Rudolfom
Pradlom, ãlenom predstavenstva SZVT, ktor˘ pôsobí v Dalkii Industry Îiar
nad Hronom. SpoloãnosÈ Dalkia je ãlenom SZVT a zohráva v˘znamnú úlohu
pri predkladaní kon‰truktívnych spololoãn˘ch zámerov teplárov, ako aj
v pripomienkovaní legislatívnych zmien na slovenskom energetickom trhu.

Slovensk˘ zväz v˘robcov tepla (SZVT) a jeho 

Rozhovor s Ing. Rudolfom Pradlom,
ãlenom predstavenstva SZVT
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V súãasnosti pokrokové a uvedomelé spoloãnosti
v rámci zachovania trvalo udrÏateºného rozvoja postupne
realizujú projekty na v˘robu elektrickej energie a tepla
z alternatívnych zdrojov. VyÏaduje si to v‰ak náklady na
nové technológie, alebo úpravu a modernizáciu existujú-
cich technológii. Dalkia je spoloãnosÈ, ktorá dbá o za-
chovanie trvalo udrÏateºného rozvoja a o ochranu Ïivot-
ného prostredia na na‰ej planéte. Potvrdením tejto stra-
tégie sú realizované projekty vykurovania a dodávok tep-
lej úÏitkovej vody s vyuÏitím alternatívnych zdrojov ener-
gie, hlavne slnka a biomasy. Dalkia realizuje takéto pro-
jekty nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Ako príklad mo-
Ïno uviesÈ kotolÀu na spaºovanie biomasy v Ko‰iciach,
biokotolÀu vo Vrábºoch, ale aj projekt solárnych panelov
na petrÏalskej ‰kole Tupolevova v Bratislave.

Príkladom realizácie tak˘chto projektov je aj zaãiatok pre-
vádzky prvého kotla na biomasu v Poprade v kotolni V3 na
OkruÏnej ulici. Je to prv˘ kotol na území mesta, ktor˘ spaºuje
drevné pelety – lisované drobné valãeky z drevn˘ch pilín, a tak
kotol funguje na energiu, ktorá nezaÈaÏuje Ïivotné prostredie.
Zemn˘ plyn bol nahraden˘ drevn˘mi peletami, ãím prispieva
k zv˘‰eniu ochrany Ïivotného prostredia pre ìal‰ie generácie.
Ak sa technológia osvedãí, bude mesto Poprad a Dalkia po-
kraãovaÈ v realizácii ìal‰ích tak˘chto projektov. Dalkia pre-
vádzkuje v Poprade celkom 54 kotolní. Nie v‰ade je v‰ak
vhodné pouÏiÈ tak˘to zdroj vykurovania. Na v˘chodnom Slo-
vensku Dalkia prevádzkuje uÏ 16 kotolní na biomasu, vráta-
ne popradskej na OkruÏnej ulici. Technológia spaºovania drev-
n˘ch peliet v‰ak bola po prv˘krát uplatnená práve tu.

„Ide o prv˘ kotol na spaºovanie biomasy vo forme peliet
v Poprade, ktor˘ bol postaven˘ v ãisto plynovej kotolni.
Momentálne je v skú‰obnej prevádzke a v budúcnosti by
mal nahradiÈ pribliÏne 50 percent zemného plynu v kotolni.
Verím, Ïe nezostaneme len pri jednom kotle a v budúcnos-
ti pribudnú ìal‰ie,“ uviedol ªubo‰ Kertész, regionálny riadi-
teº Dalkie pre v˘chodné Slovensko.

Kotol na biomasu slúÏi pre pribliÏne 600 bytov a nahradí
v Poprade asi 5 percent zemného plynu. Aby mohlo dôjsÈ
k pozitívnemu dopadu na cenu tepla bolo by potrebné na-
hradiÈ aspoÀ 30 percent plynu. V Poprade by tak muselo byÈ
minimálne 6 kotlov s tak˘mto v˘konom na spaºovanie bio-
masy. VyuÏívaním obnoviteºn˘ch ekologick˘ch zdrojov na v˘-
robu tepla prispeje kotolÀa na OkruÏnej ulici k zníÏeniu ob-
jemu vypú‰Èaného kysliãníka uhliãitého do ovzdu‰ia. Kotol
na biomasu by mal slúÏiÈ obyvateºom mesta minimálne 
30 rokov. Náklady na investíciu predstavovali takmer 
200 tisíc Eur a v˘znamnou mierou k nej prispelo aj mesto
Poprad. V˘stavba kotla trvala sedem t˘ÏdÀov a zabezpeão-
vali ju v˘luãne popradské firmy, priãom kotol je rakúskej v˘-
roby. V˘stavba kotla zníÏila aj závislosÈ na ruskom plyne.

V okolí Ko‰íc je v prevádzke uÏ niekoºko kotolní na bio-
masu v Turni nad Bodvou, Medzeve, ·tóse a v Margeca-
noch. Zámerom Dalkie je podobné projekty vyuÏitia obno-
viteºn˘ch zdrojov postupne realizovaÈ v ìal‰ích regiónoch
kde spoloãnosÈ pôsobí. âasto je v‰ak potrebné vyrie‰iÈ
mnohé legislatívne obmedzenia a technické prekáÏky.
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UÏ aj Poprad
vykuruje biomasou

aktívneho PR vnímajú média SZVT ako pro-
fesijné zdruÏenie, ktoré je spontánne kon-
taktované médiami ako komunikaãn˘ líder
v oblasti tepelnej energetiky. Novinári pri
téme teplo automaticky oslovujú okrem
ÚRSO, MH SR, SPP aj SZVT.

MôÏe nejakou formou SZVT pozitívne
ovplyvÀovaÈ ceny tepla na trhu?

V súãasnosti sa na v˘robu tepla stále
v prevaÏnej miere ako primárny zdroj ener-
gie vyuÏíva zemn˘ plyn. Z historického v˘vo-
ja je zrejmé, Ïe ceny zemného plynu majú
skôr rastúcu tendenciu, ão negatívne
ovplyvÀuje cenu tepla. Obnoviteºné zdroje
energie (OZE) predstavujú urãitú príleÏitosÈ
na zníÏenie ceny tepla a zv˘‰enie konku-
rencieschopnosti, samozrejme v závislosti
od potenciálu a moÏností daného zásobo-
vacieho územia.

SR sa zaviazala v energetickej politike
SR zvy‰ovaÈ podiel OZE na v˘robe elektri-
ny a tepla. Pre podporu vyuÏívania OZE bo-
lo vytvoren˘ch viacero in‰titucionálnych
a finanãn˘ch nástrojov a schém. Ja v‰ak
nutné povedaÈ, Ïe ‰tátna podpora OZE by
mala byÈ systémová, aby sa zamedzilo ta-
k˘m dotáciám, ktoré sú navzájom v rozpo-
re. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy
na tepelnom okruhu v systéme CZT dodá-
vateº získal dotáciu na v˘stavbu kotolne
na biomasu, a neskôr na tom istom tepel-
nom okruhu bola pridelená dotácia aj spo-
loãenstvu vlastníkov bytov na tepelné ãer-
padlo. Táto skutoãnosÈ v˘razne obmedzu-
je tieto investiãné aktivity, nakoºko pre-
vádzkovatelia sústav nemajú záruky dlho-
dobej‰ieho udrÏania stavu sústavy, ão má
priamy vplyv aj na návratnosÈ vynaloÏené-
ho kapitálu a hospodárenie teplárensk˘ch
spoloãností.

ZároveÀ by sa mali podporovaÈ pre-
dov‰etk˘m také projekty, ktoré prinesú
koneãnému spotrebiteºovi zníÏenie ceny
tepla oproti cene tepla z plynovej kotol-
ne, t. j. rozhodujúcim kritériom by mal
byÈ princíp ekonomickej v˘hodnosti.

Ak˘ bol v ostatnom období najväã‰í 
poãin SZVT na trhu s teplom?

Ak je to moÏné nazvaÈ poãinom, tak za
najväã‰í úspech povaÏujeme, Ïe vìaka
SZVT je na Slovensku aj dnes dodávka tep-
la naìalej zabezpeãovaná v prevaÏnej mie-
re prostredníctvom systému CZT a zatiaº
sa pôsobením zväzu darí zabrániÈ jeho roz-
padu. Podporou systému CZT sa chránia

v˘znamné investície ‰tátu aj súkromného
sektora vynaloÏené v uplynulom období do
rozvoja a modernizácie CZT. Systém CZT
dokáÏe poskytnúÈ odberateºom trvalo udr-
Ïateºnú, hospodárnu, bezpeãnú, ekologic-
kú a komfortnú dodávku tepla s vysokou
mierou spoºahlivosti. DokáÏe byÈ aj v ener-
getickej kríze stabiln˘, pretoÏe má moÏ-
nosÈ vyuÏívaÈ aj inú palivovú základÀu ako
je zemn˘ plyn. Potenciál systému spoãíva
hlavne v jeho r˘chlej adaptabilite na alter-
natívne zdroje, biomasu, ãi efektívne vyuÏi-
tie kogenerácie. Aj svetová energetická
agentúra kon‰tatuje, Ïe CZT má znaãn˘ po-
tenciál na udrÏateºn˘ rozvoj tepelnej ener-
getiky v strednej Európe z hºadiska úspor
energie, podpory energetickej bezpeãnos-
ti, ekonomického rozvoja a potenciál na
naplnenie cieºov energetickej politiky kra-
jín. SEA odporúãa ‰tátom strednej Európy
udrÏiavaÈ, podporovaÈ a rozvíjaÈ CZT, ktoré
majú podºa ‰túdie vysokú hodnotu existu-
júcej infra‰truktúry. Tieto skutoãnosti by sa
mali nutne premietnuÈ aj v následn˘ch kro-
koch aplikovania „Energetickej politiky SR“
do praxe. Z uvedeného je zrejmé, Ïe v na-
‰ich podmienkach je jediná moÏná cesta
aplikácie Energetickej politiky SR do praxe
prostredníctvom CZT. Slovensk˘ zväz v˘-
robcov tepla má aj do budúcna ambíciu v -̆
razne presadzovaÈ opatrenia, ktoré napo-
môÏu Slovensku v oblasti energetickej bez-
peãnosti a podporia systém CZT, ktor˘ je
jedn˘m z pilierov energetickej bezpeãnosti
‰tátu.

Ako sa SZVT stavia k v‰eobecnému
zvy‰ovaniu cien energii?

Slovensk˘ zväz v˘robcov tepla sa vÏdy
snaÏil stáÈ na strane obãana. Z tohto dôvo-
du vyvíjal iniciatívu v legislatívnom procese.
V rámci neho sa snaÏil predkladaním pri-
pomienok eliminovaÈ negatívne dopady na-
vrhovan˘ch právnych predpisov s cieºom
udrÏaÈ prijateºnú cenu tepla. SZVT zastáva
názor, Ïe cenová regulácia by mala byÈ po-
stavená na základn˘ch princípoch zah⁄Àa-
júcich predov‰etk˘m zohºadnenie v‰etk˘ch
skutoãn˘ch nákladov dodávateºov energií
vynaloÏen˘ch v súvislosti s poskytovaním
sluÏieb alebo tovaru, podporovaÈ investície
do ìal‰ieho rozvoja infra‰truktúry a skva-
litÀovania sluÏieb, energetickej efektívnos-
ti a pod. a zabezpeãiÈ primeran˘ zisk, a to
bez ohºadu na spôsob, resp. metódu ce-
novej regulácie.

ëakujeme za rozhovor.

úloha na teplárenskom trhu
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TÉMA

Dalkia V˘chodné Slovensko, s.r.o. poskytuje 
okrem dodávky tepla aj havarijnú sluÏbu

Havarijná a pohotovostná sluÏba
poskytuje opravu a v˘menu ventilov
a stúpaãiek, v˘menu vodomerov,
opravu vodoin‰talácie, opravu a v˘-
menu odpadov˘ch potrubí, v˘menu
radiátorov, odstránenie únikov ply-
nu, opravy elektroin‰talácie, ale aj
zabezpeãenie prvotného zásahu pri
poruche v˘Èahu. Po nahlásení po-
ruchy je zaruãená maximálna doba
v˘jazdu na miesto poruchy do 45
minút. V prípade poruchy staãí za-
volaÈ na dispeãing, ktor˘ je k dis-

pozícii 24 hodín denne na bezplat-
nom telefónnom ãísle 0800 188
254. Havarijná sluÏba je poskyto-
vaná na základe zmlúv, v ktor˘ch
sú stanovené pravidlá dodávateº-
sko-odberateºsk˘ch vzÈahov v zmys-
le obchodného zákonníka. Zmluva
obsahuje cenník, v ktorom je sta-
noven˘ pau‰álny poplatok, hodino-
vá zúãtovacia sadzba a poplatok za
dopravné náklady pri v˘jazde. Za
tento pau‰álny poplatok je zabez-
peãená stála pohotovostná sluÏba

dispeãerov a technikov údrÏby 365
dní, 24 hodín denne. V pohotovos-
ti sú pripravené dve autá vybavené
kompletn˘m náradím. Kvalitn˘ vy-
‰kolen˘ personál je pripraven˘ ke-
dykoºvek vyrie‰iÈ problém.

Havarijná sluÏba sa v septembri
2010 presÈahovala do multifunkã-
ného komplexu Business Centra
TESLA na Moldavskej ulici v Ko‰i-
ciach. Po presÈahovaní do nov˘ch
priestorov pre‰la viacer˘mi zmena-
mi. Predt˘m zákazníci nahlasovali
poruchy priamo telefonicky u mon-
térov v teréne, ão nebolo vÏdy jed-
noduché, ak práve montéri praco-
vali na odstraÀovaní in˘ch porúch
alebo boli v priestoroch kde nebol
signál mobiln˘ch operátorov. Di-
speãing umoÏÀuje okamÏite sa ve-
novaÈ poÏiadavkám a problémom
zákazníkov. Pri akejkoºvek poruche
sa môÏe zákazník poãas pracovn˘ch
dní v ãase od 7.00 h do 21.00 h oka-
mÏite spojiÈ s dispeãerkami, ktoré
pracujú v dvoch zmenách. Po
21.00 h a mimo pracovn˘ch dní je
zákazník priamo spojen˘ s pracov-
níkom havarijnej sluÏby, ktor˘ má
pohotovosÈ.

Medzi zákazníkov patria aj rôzne
stavebné a územné bytové druÏ-
stvá, spoloãenstvá vlastníkov by-
tov, správcovské spoloãnosti a iné
organizácie na území mesta
Ko‰ice. Pre zabezpeãenie jednodu-

chého a okamÏitého prístupu ku
kontaktn˘m informáciám Dalkia pri-
pravila vizitky, letáky a nálepky na
v˘Èahové dvere.

Tieto zmeny urãite nie sú po-
sledné a v budúcnosti chce Dalkia
V˘chodné Slovensko havarijnú sluÏ-
bu ìalej rozvíjaÈ a klientom posky-
tovaÈ stále kvalitnej‰ie sluÏby. Záuj-
mom je roz‰íriÈ klientelu, dopriaÈ
stále väã‰iu spokojnosÈ existujú-
cim odberateºom a v neposlednom
rade maÈ pocit kvalitne vykonanej
práce.

ªubo‰ Kertész,
Dalkia V˘chodné
Slovensko, s.r.o.

INFORMUJEME

Bratislava - Mestská ãasÈ PetrÏalka
Nov˘ obytn˘ dom na Osuského ulici.
Objekt pozostáva zo 60 bytov.

Bratislava - Mestská ãasÈ Dúbravka
Nov˘ bytov˘ dom Karpatia s 59 bytmi.
Stravovacia prevádzka Domova pri KríÏi.
52 sociálnych bytov na ulici Pri KríÏi.

Bratislava - Mestská
ãasÈ Karlova Ves
Obchodné centrum - Staré Grunty.
Bytov˘ dom - Staré Grunty.

Slavo‰ovce
Obchodné centrum – ide o opätovné
pripojenie objektu na sústavu CZT.

Senec
Nov˘ polyfunkãn˘ objekt Helios II.

Ko‰ice
Multifunkãn˘ objekt - spoloãnosÈ sa k sústave
CZT pripojila so svojou novou v˘robnou
prevádzkou v˘roby mydla.
Administratívna budova – stavebná spoloãnosÈ.

O nov˘ch objektoch pripojen˘ch na CZT Dalkia na Slovensku v roku 2010

Dalkia V˘chodné Slovensko, s.r.o. ponúka svojim klientom sluÏby,
na ktoré boli zvyknutí aj v pôvodnej spoloãnosti. UÏ niekoºko
rokov poskytuje havarijnú a poruchovú sluÏbu, aby zabezpeãila
spokojnosÈ svojich zákazníkov a bola schopná operatívne rie‰iÈ
vzniknuté problémy a nedostatky v ko‰ickom regióne.

Novoroãn˘ vin‰ od Dalkie
Do Nového roku veºa ‰Èastia, lebo je krásne,

veºa zdravia, lebo je vzácne,
veºa lásky, lebo jej je málo

a veºa v‰etkého, ão by za to stálo.
Prajeme vám ‰Èastn˘ Nov˘ rok a aby ste mali vÏdy pevn˘ krok.



• Ak˘ rozdiel, t˘kajúci sa
mnoÏstva vyfakturovanej
vody je medzi vodomerom
umiestnen˘m vo
vodomernej ‰achte
a vodomermi
umiestnen˘mi za
vodomerom, napríklad na
vstupe do budovy alebo
u koneãného
spotrebiteºa? Spotreba
vody kaÏdého vodomera
sa na úãely predaja
povaÏuje za absolútnu?

Za fakturaãné miesto sa po-
vaÏuje miesto umiestnenia me-
racieho zariadenia vody, to zna-
mená meradla vody umiestne-
ného na vodovodnej prípojke,
ktor˘m sa meria mnoÏstvo vody
dodanej z verejného vodovodu.
Vodomer umiestnen˘ na vodo-
vodnej prípojke je príslu‰en-
stvom verejného vodovodu ako
súboru zariadení, ktor˘ch vlast-
níkom je vodárenská spoloã-
nosÈ. V‰etky ostatné meradlá
osadené za t˘mto vodomerom
môÏu slúÏiÈ na pomerné rozpoãí-
tanie nakúpenej vody, to zname-
ná na urãenie ãasti mnoÏstva
vody odobratej odberateºom ale-
bo koneãn˘m spotrebiteºom na
úãely dohodnuté v zmluve o do-
dávke vody (ods. 4, § 3 vyhlá‰ky
MÎP SR ã. 397/2003 Z. z.).

P¯TATE SA, ODPOVEDÁME

P˘taÈ sa môÏete aj priamo na
klient@dalkia.sk

• Aké sú najãastej‰ie dôvody, pre
ktoré vznikajú rozdiely, a teda tie
známe „koeficienty“ medzi
mnoÏstvom vody nameranej na
fakturaãnom odbernom mieste
vodárenskej spoloãnosti a súãtom
mnoÏstva vody nameranej
u koneãn˘ch spotrebiteºov? 

Hºadajme spolu rie‰enie. KaÏdé meradlo
pracuje s urãitou toleranciou +/-, teda s ne-
presnosÈou, ão znamená, Ïe ani za ideál-
nych podmienok (funkãné vodomery, správ-
ne dimenzie, meranie kaÏdého odberu, od-
poãet v‰etk˘ch vodomerov vykonan˘ v rov-
nakom ãase, ale aj správanie sa koneãn˘ch
spotrebiteºov), sa nedosiahne absolútna
zhoda v nameranom mnoÏstve vody v celom
okruhu odberu. Za okruh odberu sa pova-
Ïuje závisl˘ okruh v‰etk˘ch odbern˘ch miest
– objektov spotreby napojen˘ch na vodomer
vodárenskej spoloãnosti, ale aj okruh
v rámci jedného bytového domu s meraním
vody u koneãn˘ch spotrebiteºov a centrál-
nym fakturaãn˘m vodomerom umiestnen˘m
v ‰achte pred domom.

Ideálnym rie‰ením je vlastná vodomer-
ná ‰achta s fakturaãn˘m vodomerom pre
kaÏd˘ bytov˘ dom. Odporúãame v‰etk˘m
správcom a spoloãenstvám, ktorí spravujú
bytové domy napojené na spoloãné od-
berné miesto studenej vody (z ktorého sa
dodáva a súãasne odoberá studená voda
do niekoºk˘ch bytov˘ch alebo nebytov˘ch
objektov), aby si zriadili samostatné od-
berné miesto studenej vody. Ide o jedno-
razovú investíciu, no ak v budúcnosti
vzniknú pochybnosti o neprimeranom koe-
ficiente vo vzÈahu „fakturaãn˘ vodomer
a meranie u koneãn˘ch spotrebiteºov“,
chyba sa dá operatívne a jednoduch‰ie
identifikovaÈ aj odstrániÈ.

Koeficienty
Zvy‰ovanie koeficientov spôso-

buje najmä vplyv ch˘b, ktor˘mi sú
ÈaÏko kontrolovateºné spotreby pri
poruchov˘ch vodomeroch, neme-
ran˘ch odberoch a únikoch TÚV
pred vodomerom, resp. v nemera-
n˘ch odberoch v dome, ako aj vy-
konávanie roãn˘ch odpoãtov v rôz-
nych termínoch.

Straty z ohrevu vody
ZniÏovanie spotreby TÚV nemá

vplyv na zv˘‰enie koeficientov, spô-
sobuje v‰ak do urãitej miery nehos-
podárnu prípravu TÚV. DôleÏitej‰ím
faktorom nehospodárneho ohrevu
TÚV sú cirkulaãné straty v rozvo-
doch, priãom, v závislosti od ‰truk-
túry rozvodov takmer 60 aÏ 90 %
strát vzniká na tepelne neizolova-

n˘ch stúpaãkách teplej vody v byto-
v˘ch jadrách. Ak sú zabezpeãené
izolácie na vnútorn˘ch rozvodoch
odberateºa iba ãiastoãne, teda nie
v kaÏdom dome v okruhu dodávky
a odberu TÚV, profitujú z toho naj-
mä tí, ktorí rozvody nezaizolovali.

V‰eobecná mienka o únikoch tep-
la v rozvodoch dodávateºa je ne-
správna. Úsporou rovnakého mnoÏ-
stva tepla, ekonomicky, v porovnaní
s izolovaním (v˘menou) rozvodov
v domoch, je efekt z drahej v˘meny
podzemn˘ch rozvodov na cirkulaãné
straty nepatrn˘.

Eva Homolová, Dalkia a.s.

• MôÏe zniÏovanie spotreby TÚV spôsobovaÈ vysoké koeficienty pri
vyúãtovaní? Ako tento trend vpl˘va na mnoÏstvo tepla
spotrebované na ohrev teplej vody? Koºko tepla sa stráca
v rozvodoch dodávateºa tepla?

Odpovedáme na opakované otázky t˘kajúce sa
merania, dodávky, spotreby a fakturácie vody



Faktúra bola vytvorená v súlade s platnou
slovenskou legislatívou a obsahuje v‰etky po-
vinné a dôleÏité údaje pre zákazníka. Zmena
nastala aj v ‰truktúre údajov na druhej strane
faktúry. Vo faktúre sú zv˘raznené 3 najdôleÏi-
tej‰ie údaje, ktoré pouÏíva odberateº pri úhra-
de fakturovanej sumy - variabiln˘ symbol, dá-

tum splatnosti a suma na úhradu. Nevyhnut-
né je uvádzaÈ správny variabiln˘ symbol, ktor˘
je rozhodujúcim identifikátorom pri automatic-
kom zaúãtovaní platby od odberateºa.

Vysok˘ dôraz kladieme aj na ochranu Ïivot-
ného prostredia a preto sme sa rozhodli vy-
tvoriÈ priamo na faktúre prostredie na infor-

mácie a dôleÏité upozornenia t˘kajúce sa ce-
lej lokality alebo len konkrétneho zákazníka.

Va‰e otázky oãakávame na adrese
klient@dalkia.sk

Pozn.: V súãasnosti prebieha proces im-
plementácie nového fakturaãného progra-
mu v regióne Západ a v regióne V˘chod. Je-
ho v˘sledkom je nová, prehºadnej‰ia a ãita-
teºnej‰ia faktúra, ktorú sme zaslali odbera-
teºom Dalkia Senec a.s. prv˘ krát za vyúãto-
vacie obdobie november 2010. Ostatn˘m
odberateºom v regióne Západ a odberate-
ºom v regióne V˘chod za‰leme novú faktúru
za vyúãtovacie obdobie január 2011. Odbe-
ratelia regiónu Stred nov˘ vizuál faktúry do-
stanú v roku 2012.

Faktúra po novom
S cieºom zefektívniÈ a skvalitniÈ na‰e sluÏby zákazníkom predstavujeme
nov˘ vizuál faktúry za teplo a vodu. So zavedením nového vyúãtovacieho
programu, ktor˘ od decembra 2010 postupne spú‰Èame vo v‰etk˘ch
filiálkach Dalkie v rámci celého Slovenska, priná‰ame aj novú,
prehºadnej‰iu a ãitateºnej‰iu faktúru.

1. Identifikaãné údaje dodávateºa
2. Identifikaãné údaje odberateºa
3. Po‰tová adresa odberateºa
4. Slovné a ãíselné oznaãenie

daÀového dokladu

Faktúra: strana 1
5. Sumár (za v‰etky odberné miesta)

základu dane, ktor˘ je prenesen˘
z 2. strany faktúry; údaj o pouÏitej
DPH a uhradenej zálohe; koneãná
peÀaÏná suma v Eur a Sk.

6. Informaãné
okienko

7. Kontakt na
fakturaãné
centrum Dalkia

8. Rozpis nákladov
9. Ceny podºa rozhodnutia ÚRSO 

PREDSTAVUJEME

Faktúra: Príloha (strana 2 a ìalej)


