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Zoznam používaných skratiek: 

ENO - Elektrárne Nováky, odštepný závod SE, a.s. Bratislava  

EPSR - Energetická politika SR  

CHKO - chránená krajinná oblasť 

KGJ - kogeneračná jednotka 
KOST - kompaktná odovzdávacia stanica tepla 
KOT - kondenzačná turbína s odberom tepla 
KVET - kombinovaná výroba elektriny a tepla 

MaR - meranie a regulácia 
MHSR - Ministerstvo hospodárstva SR 

NP - národný park   

OZE - obnoviteľné zdroje energie 

PHSR - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

PK - plynový kotol 
PZE  - primárne zdroje energie, nosiče energie, palivá  

SEPS - Slovenská elektrizačná a prenosová sústava 

SSED - Stredoslovenská distribučná, a.s. 
STN - Slovenská technická norma  
TN ENO- tepelný napájač z elektrárne ENO do mesta Prievidza   
TG - turbogenerátor parná turbína 
TV - teplá pitná voda, teplá úžitková voda (TÚV), teplá voda (TV)   
TS - tepelné straty 
TSK - Trenčiansky samosprávny kraj 
TZB - technické zariadenie budov 
ÚK - ústredné vykurovanie  
ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

VÚC - vyšší územný celok, samosprávny kraj 

ZPN - zemný plyn naftový  
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1 Úvod 

Vypracovanie energetického auditu sa pridŕža odporúčaní a dodržiava formálnu úpravu podľa 

metodického usmernenia vydaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pod názvom: 

„Odporúčania pre spracovanie energetického auditu na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 

rozvodov tepla“. Energetický audit má slúžiť pre investora a prevádzkovateľa energeticky účinného 

systému centralizovaného zásobovania teplom pri rozhodovaní o uskutočniteľnosti realizácie 

navrhovaných opatrení a odporúčaní predovšetkým na rozvodoch a zdrojov tepla.     

1.1 Odporúčanie na spracovanie auditu rekonštrukcie rozvodov tepla  

V rámci auditu sme vykonali posúdenie súčasného technického stavu existujúcich rozvodov tepla, 

opis existujúceho stavu zariadení na premenu energie (výroba tepla), vyjadrenia či distribúcia je 

alebo po realizácii projektu bude zabezpečovaná pomocou energeticky účinného centralizovaného 

zásobovania teplom. Súčasťou  auditu je opis projektového zámeru na rekonštrukciu rozvodov tepla, 

analýza navrhovaného projektu, stanovenie potenciálu úspor znížením tepelných strát rozvodov 

tepla, ako aj úspor primárnych energetických zdrojov zvýšením účinnosti distribúcie tepla alebo 

zvýšením účinnosti na premenu energie a zníženia emisií skleníkových plynov vyjadrených ako 

ekvivalent emisií CO2, ekonomické a environmentálne vyhodnotenie navrhovaných opatrení 

a záverečné odporúčania. 

Energetický audit je spracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 12 

zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

„Zákon o energetickej efektívnosti“).  Spracovatelia sú energetický audítori zapísaný v zozname 

energetických  audítorov MHSR.           

1.2 Identifikačné údaje  

Firma APERTIS, s.r.o. Lieskovec na základe Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2017 s objednávateľom 

Mestom Nováky vypracovala Audit rozvodov SCZT mesta Nováky. Audit je spracovaný v súlade 

s odporúčaním na spracovanie energetického auditu na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 

rozvodov tepla Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len SEIA). 
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1.     OBJEDNÁVATEĽ  :  MESTO NOVÁKY  
 Sídlo    : Nám. SNP 349/10, 972 71  NOVÁKY 
 

Štatutárny zástupca  : RNDr. Daniel Daniš     
       

         Oprávnený 
• vo veciach zmluvných : JUDr. Martin Lukačovič            
• vo veciach technických   : Ing. Miroslav Muška 

                    
IČO     : 00318361         
DIČ                                   :          202 121 1775 
            
Bankové spojenie  : VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky 
Číslo účtu   : SK45 0200 0000 0000 1872 8382            

 IBAN    : SUBASKBX 
 
(ďalej  objednávateľ) 
 
 
 
2. ZHOTOVITEĽ   : Apertis, s.r.o. 
         Sídlo    :   Medzi hrušky 26, 962 21 Lieskovec 
 

Štatutárny zástupca   :  Ing. Július Katina, konateľ 
 
Oprávnený 
• vo veciach zmluvných : Ing. Július Katina, konateľ 
• vo veciach technických : Ing. Július Jankovský, PhD 

 
IČO    : 43 979 360  
DIČ    : 2022545756 
IČ  DPH    : SK2022545756 
 
Bankové spojenie  :          ČSOB, a.s. pobočka Zvolen 
IBAN     :   SK60 7500 0000 0040 0603 4752 
 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro,  
vložka č.14360/S 
  

 (ďalej zhotoviteľ) 
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2 Predmet energetického auditu 

Energetický audit je vypracovaný pre potreby rekonštrukcie rozvodov tepla, pričom zámerom je 

financovanie projektu rekonštrukcie rozvodov tepla z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia (ďalej len OP KŽP), Špecifický cieľ: 4.5.1. Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného 

zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, Aktivita A: rekonštrukcia rozvodov 

tepla.  

2.1 Účel spracovania auditu 

Energetický audit je určený pre investora, resp. prevádzkovateľa energeticky účinného systému 

centralizovaného tepla (ďalej CZT), pre potreby rozhodovania o možnostiach realizácie navrhnutých 

opatrení a odporúčaní, predovšetkým na prispôsobenie rozvodov tepla a zdrojov tepla požiadavkám 

po využiteľnom teple.  

2.2 Identifikácia predmetu energetického auditu  

Rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla od zdrojových, resp. distribučných zariadení po odberné 

miesta KOST, ktorých prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť BENET, s.r.o. Nováky. 

Rekonštrukcia odberných miest na tej časti distribučného systému dodávky tepla, na ktorých sa 

dodávka tepla realizuje štvorrúrovým rozvodom tepla.   

2.2.1 Trasa vonkajších rozvodov tepla (VRT) 

Trasa rekonštruovaných vonkajších rozvodov tepla sa skladá z celkovo troch odbočiek pre 

zásobovanie objektov z SCZT v intraviláne mesta Nováky a vedie od: 

• Distribučnej výmenníkovej stanice „TN ENO -  Prievidza“ ktorá transformuje parametre – tlak 

teplonosného média na tlak rozvodu tepla SCZT – odbočka č. 4 

• Distribučnej výmenníkovej stanice „TN ENO -  Prievidza“, ktorá transformuje parametre – 

tlak teplonosného média na tlak rozvodu tepla SCZT -  odbočka č. 3  

• Rozvodov tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená vetva Fortischem          

Vetva odbočka č. 4 – rozsah rekonštruovaného rozvodu tepla 

DN 125,   347 m, 

DN 80,     274 m, 

DN 50,     100 m, 

Spolu  trasa: 721 m 
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Vetva odbočka č. 3 – rozsah rekonštruovaného rozvodu tepla 

DN 80,     210 m, 

DN 50,      85 m, 

DN 40,      70 m, 

DN 25,      35 m, 

Spolu  trasa: 400 m 

Vetva Fortischem  – rozsah rekonštruovaného rozvodu tepla 

DN 20,   120 m 

DN 25,     68 m 

DN 32,     47 m 

DN 40,   240 m 

DO 50,   113 m 

DN 65,     63 m 

DN 100, 194 m 

DN 150,   65 m 

Spolu  trasa: 910 m 

CELKOVÁ DĹŽKA TRASY REKONŠTRUOVANÝCH VONKAJŠÍCH ROZVODOV TEPLA: 2 346 m 

Technické podmienky: 

Predizolované potrubie: ISOPLUS, kategória D II. 

Teplotné pomery pre určenie tepelných strát:   

Napájač ENO Nováky:  teplotný spád 110/70 °C  

Tepelný rozvod za distribučnou VS: 80/60 °C 

Fortischem:  

Hĺbka uloženia v zemi: 0,8 m 

Priemerná teplota okolitej zeme:  10 °C 
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3 Podklady 

1. Územný plán sídelného útvaru Nováky 

2. Koncepcia rozvoja mesta Nováky v tepelnej energetike 

3. Projektová dokumentácia pre výmenu vonkajších rozvodov tepla – bude doplnené po jej 

vypracovaní 

4. Podklady s energetickými údajmi správcov bytových objektov, nebytových objektov a 

objektov verejného a podnikateľského sektora v meste Nováky 

5. Protokoly o overení hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné 

miesto dodávateľa tepla Benet, s.r.o. Nováky za roky 2010 až 2015 spracované SIEA, 

regionálna pobočka B.Bystrica (Trenčín) 

6. Hodnotenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení za odberným miestom 

v meste Nováky za roky 2010 až 2015 spracované SIEA 

7. Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike 

8. Výročná správa mesta Nováky za rok 2015 

9. webová stránka: www.new.novaky.sk 

  

http://www.new.novaky.sk/
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4 Opis súčasného stavu - sústava tepelných zariadení v meste 

Z hľadiska koncových spotrebiteľov tepla sú tepelné zariadenia pre výrobu a rozvod tepla v meste  

členené nasledovne: 

• zariadenia na odber, rozvod a dodávku tepla pre bytový a komunálny sektor, 

• zariadenia na výrobu tepla, rozvod a dodávku tepla pre priemyselný sektor, 

• zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu. 

Mesto Nováky má vypracovanú Koncepciu rozvoja mesta Nováky v tepelnej energetike z roku 2016 

(ďalej len koncepcia). V koncepcii sú výsledky analýz súčasného stavu tepelných zariadení pre vyššie 

uvedenú štruktúru koncových spotrebiteľov tepla. 

4.1 Zariadenia na odber, rozvod a dodávku tepla, bytovo-komunálna sféra 

Významné postavenie v dodávke tepla pre komplexnú bytovú výstavbu v meste má SCZT, na ktorú je 

napojená časť obytných budov a objektov občianskej vybavenosti. V meste sa uplatňuje aj dodávka 

tepla z lokálnych zdrojov tepla, blokových kotolní na ZPN, ktoré sú situované priamo v objektoch 

spotreby. 

4.2 Zariadenia rozhodujúcich výrobcov a dodávateľov tepla v meste 

V meste Nováky sú pre prevádzku SCZT nasledovné tri rozhodujúce subjekty:  

• Elektrárne Nováky, odštepný závod, organizačná zložka Slovenských elektrární, a.s. 

Bratislava (ENO Zemianske Kostoľany, ďalej ENO) je výrobcom a dodávateľom tepla pre TN 

ENO – Prievidza, na ktorý je pripojená SCZT mesta Nováky.  

• Fortischem, a.s. Nováky, subjekt chemického priemyslu, výrobca a dodávateľ tepla do SCZT 

mesta Nováky.   

• Benet, s.r.o. prevádzkovateľ a správca tepelných zariadení SCZT mesta Nováky, 

prevádzkovateľ plynových kotolní pre objekty, ktoré sa nachádzajú v častiach mesta, 

v ktorých absentujú zariadenia na odber tepla z SCZT, resp. boli z rôznych príčin odpojené od 

sústavy SCZT.  

4.2.1 Dodávka tepla z Elektrárne Nováky  

Elektráreň Nováky je základný zdroj tepla pre SCZT v meste  Nováky, teplo dodáva zo zdroja KVET, 

pričom zdrojom výroby tepla sú tri parné kotly s celkovým tepelným výkonom 410 MWt a zdrojom 

výroby elektriny sú 4 kondenzačné turbogenerátory s odberom pary, inštalovaný elektrický výkon 

zdroja je 266 MWe. Generované teplo sa predovšetkým používa na výrobu elektriny, časť vyrobeného 



 
 

- 11 - 
 

Energetický audit na rekonštrukciu rozvodov tepla v SCZT Nováky  

tepla sa z odberov parných turbín dodáva do zdrojovej výmenníkovej stanice a odtiaľ do primárnych 

rozvodov tepla, horúcovodného tepelného napájača TN ENO - Prievidza. 

Horúcovodný tepelný napájač TN ENO – Prievidza slúži na diaľkovú dodávku tepla pre cca 15 000 

bytov v meste Prievidza. Dimenzia potrubia je 2x DN 600 a dĺžka trasy 13,2 km. Prenosová schopnosť 

napájača pri teplotnom spáde 150/70 °C je 137 MWt tepelného výkonu. Súčasné pripojenie OST z 

odbočiek č. 3 a 4 v SCZT Nováky na TN ENO – Prievidza je cez distribučnú výmenníkovú stanicu (VSD) 

ako tlakovo nezávislé so zníženým tlakom 0,8 MPa. Objekty pripojené z odbočky č. 2 majú odberné 

zariadenia dimenzované na parametre TN ENO - Prievidza.           

Zdroj tepla ENO - hlavným predmetom činnosti ENO je výroba elektriny z domáceho uhlia. Elektrinu 

vyrába vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ). Zdroj plní všetky emisné limity predpísané 

národnou a európskou legislatívou. Celková ročná spotreba uhlia je 1,5 mil. ton/rok, čo predstavuje 

4 291 GWh/rok energie v palive. Dodávka elektriny vo VHZ je na úrovni 1 350 tis. MWh/rok a celková 

dodávka tepla sa pohybuje na úrovni 300 tis. MWh/rok (1 080 TJ/rok). VHZ predpokladá výrobu 

elektriny z domáceho uhlia do roku 2035. Spotreba pripojených odberateľov mesta Nováky bola v 

roku 2016 na úrovni 4 700 MWh/rok (17 000 GJ/rok). Normované (povolené) tepelné straty napájača 

sú na úrovni do 6,0 % z tepla na vstupe. Teplo z tepelného napájača ENO je do SCZT Nováky 

distribuované:  

• priamo do odberných zariadení – KOST pripojených na HV rozvody TN ENO - „odbočka č. 2“, 

parametre odberných zariadení na odbočke č. 2 vyhovujú pripojeniu na TN ENO,  

• cez distribučnú výmenníkovú stanicu HV/HV (VSD) do tlakovo nezávislých primárnych HV 

rozvodov „odbočky č. 3“ a „odbočky č. 4“. Technický stav odberných zariadení v odbočkách  

č. 3 a 4 nevyhovoval priamemu pripojeniu na TN ENO- Prievidza. 

Distribučná výmenníková stanica – je technické zariadenie, ktoré transformuje parametre - tlak a 

teplotu teplonosného média v TN ENO tak, aby vyhovovali pre zariadenia na odber tepla v SCZT. Na 

sekundárnej strane VSD tak vznikla tlakovo nezávislá sústava s požadovanou úrovňou statického 

tlaku na úrovni 0,8 MPa. Doskový výmenník tepla je zariadenie, ktoré umožňuje tlakové oddelenie 

sústav a obehové čerpadlo vo VSD je zariadenie, ktoré zabezpečuje dostatočnú tlakovú diferenciu 

potrebnú pre obeh teplonosného média a transformáciu tepelného výkonu. Na obrázku 1 je 

zariadenie VSD, jedná sa o kompaktné zariadenie s troma doskovými výmenníkmi tepla, ktoré sú 

primárnou stranou pripojené na tlakový systém TN ENO a sekundárnou stranou k distribučnej sieti 

SCZT. Cez teplovýmennú plochu sa rozdielom teplôt a prúdením teplonosného média prenáša výkon 

z primárnej strany na sekundárnu stranu VSD. Vyvedenie tepelného výkonu zabezpečujú dve 
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obehové čerpadlá, z ktorých vždy jedno slúži ako 100 % záloha. Bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, 

meranie a reguláciu zabezpečujú komponenty, ktoré sú integrálnou súčasťou zariadenia. Prevádzka 

VSD je bezobslužná, kontinuálne ju riadi riadiaci systém, ktorý spolupracuje so systémom SCZT.   

Energetická efektívnosť VSD je závislá od strát citeľným teplom odvedeným do okolia z povrchu 

izolácie komponentov, na efektívnosť má vplyv aj vlastná spotreba elektriny na zabezpečenie 

cirkulácie teplonosného média.  

 

Obrázok 1 Distribučná výmenníková stanica SCZT Nováky pre odbočku č. 3 a 4 

V prípade VSD pre SCZT Nováky sa jedná o štandardné zariadenie s troma doskovými výmenníkmi 

tepla, z obrázka 1 je zrejmé, že izolácie sú z kvalitného materiálu, nie sú porušené, obehové čerpadlá 

sú vybavené frekvenčnými meničmi. Zariadenie podľa protokolu z atestácie zariadenia plní všetky 

normatívne ukazovatele. Zariadenie je lokalizované v blízkosti futbalového štadióna, zo zariadenia je 

vyvedená vetva č. 3 a 4 primárnych rozvodov tepla.  Vetva č. 5 slúži na vykurovanie objektov štadióna.   

Kompaktná odovzdávacia stanica (KOST) - kompaktné objektové odovzdávacie stanice sú určené na 

transformáciu tepla z teplonosného média rozvodu tepla SCZT do média ohrevu vody pre ústredné 

vykurovanie (ďalej vykurovanie alebo ÚK) a prípravu teplej vody (TV) v zásobovanom objekte. 

Vo všeobecnosti sa používajú horúcovodné KOST- HV, teplovodné s typovým označením KOST-TV a 

parné s typovým označením KOST-P v prípade, ak pracovným médiom v SCZT je para. Konštrukčné 

riešenie stanice je modulované s možnosťou aj individuálnej dodávky modulu ÚK a TV. Vzhľadom 

k tomu, že SCZT Nováky paru ako teplonosné médium nepožíva a obehová voda má parametre 

horúcej vody, t.j. nad 100 °C na obrázku 2 je schéma zapojenia horúcovodnej, tlakovo nezávislej 

KOST, ktorá sa používa v SCZT Nováky. Základnými prvkami KOST sú výmenníky tepla, obehové 
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čerpadlá, prístrojová a regulačná technika, uzatváracia a bezpečnostná armatúra a poľná armatúra – 

teplomery, tlakomery, ... a merače tepla a teplonosného média na vstupe a výstupe, všetko podľa 

platnej legislatívy. Zariadenie KOST sa prevádzkuje bezobslužne, automatické režimy prevádzky 

podľa potreby ovláda riadiaci a informačný systém, ktorý obyčajne býva diaľkovo dostupný.         

 

Obrázok 2 KOST na horúcu vodu  so schémou zapojenia 

V SCZT Nováky je osadených 15 tlakovo nezávislých horúcovodných KOST vybudovaných v rokoch 

2006 až 2011, ktoré efektívne dodávajú teplo pre ÚK, poprípade teplo pre ÚK a TV do vykurovaných 

objektov. Prevádzkovateľom KOST je spoločnosť Benet, s.r.o., ktorá vykonáva ich obsluhu a údržbu. 

Podľa protokolov o overení hospodárnosti teplotechnické zariadenia na vykurovanie objektov plnia 

ukazovateľ energetickej efektívnosti, problém sa vyskytuje na odberných miestach s extrémne 

nízkym využitím (KOST 20 a 53 – Čerešňová) a pri príprave teplej vody, súvisí skôr s cirkulačnými 

stratami tepla pri malom odbere vody.  

V rámci projektu rekonštrukcie rozvodov tepla bude na vetve č. 3 a č. 4 ENO vymenené potrubie 

v nasledovných dimenziách a rozvinutých dĺžkach 

Vetva odbočka č. 4  

DN 125,   347 m, 

DN 80,     274 m, 

DN 50,     100 m, 

Spolu  trasa: 721 m, 
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Vetva odbočka č. 3  

DN 80,     210 m, 

DN 50,      85 m, 

DN 40,      70 m, 

DN 25,      35 m, 

Spolu  trasa: 400 m 

V rámci projektu rekonštrukcie rozvodov tepla budú do vetiev č. 3 a 4 doplnené 4 KOST.  

4.2.2 Dodávka tepla z Fortischem  

Spoločnosť Fortischem, a.s. Nováky je dodávateľom tepla do SCZT Nováky. Hlavný predmet činnosti 

spoločnosti je výroba a predaj produktov chemického priemyslu. Fortischem je významný slovenský 

podnik chemického priemyslu, ktorý vyrába širokú škálu produktov anorganickej, organickej chémie, 

polymérov a produktov spracovania PVC. Ťažiskom je vývoz produkcie, hlavne na trhy EÚ. Prevažná 

väčšina produktov slúži ako surovina určená na ďalšie spracovanie u odberateľov. Produkciu 

chemických výrobkov zabezpečujú výrobné prevádzky troch závodov. Výroba bola spustená pred viac 

ako 80-timi rokmi, spoločnosť od vzniku prekročila rámec slovenského trhu a exportuje svoje výrobky 

do viac ako 50 krajín celého sveta, v prevádzkach areálu je zamestnaných viac ako 1500 

zamestnancov. Dodávka tepla pre mesto Nováky je na úrovni 1,7 % z celkovej dodávky zdroja. 

Základným odberateľom tepla je technológia Fortischem s podielom odberu viac ako 84,1 %.  

Zdroj tepla Fortischem – je kotolňa so stredotlakovými parnými kotlami, ktoré vyrábajú teplo na 

báze zemného plynu a neštandardných palív vznikajúcich ako ináč odpadný medziprodukt pri výrobe 

acetylénu a PVC, resp. odpadného tepla vznikajúceho prevádzkou technológií. Predpokladaný podiel 

vyrobeného tepla na báze neštandardných palív je 65,0 %. Teplonosným médiom je nízkotlaková 

a stredotlaková para, ktorá sa rozvádza primárnymi rozvodmi – parovodmi v areáli chemického 

kombinátu a do odovzdávacej stanice pre zásobovanie mesta. OST pre dodávku tepla do SCZT mesta 

Nováky má výkon 2,2 MWt, dĺžka rozvodov vyvedenia tepelného výkonu je 650 m.     

V rámci projektu rekonštrukcie rozvodov tepla bude na vetve Fortischem vymenené potrubie 

v nasledovných dimenziách a rozvinutých dĺžkach: 

DN 20,   120 m 

DN 25,     68 m 

DN 32,     47 m 
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DN 40,   240 m 

DO 50,   113 m 

DN 65,     63 m 

DN 100, 194 m 

DN 150,   65 m 

Spolu  trasa: 910 m 

Na odberných miestach bude distribúcia tepla doplnená o KOST v objektoch zásobovaných teplom: 

Sídlisko Chemická -  21 ks KOST, výkony 45 až 500 kW, podľa potreby objektu.  

4.2.3 Distribútor tepla Benet, s.r.o. (Benet) 

Benet je spoločnosť zameraná na poskytovanie služieb, jej hlavným predmetom činnosti je 

vykonávanie auditov, poskytovanie daňového, ekonomického a právneho poradenstva v oblasti 

ekonomiky a spracovávania účtovníctva. Vykonáva správu bytových a nebytových priestorov, 

káblových a televíznych rozvodov. Spoločnosť Benet je distribútorom tepla, v meste Nováky spravuje 

a prevádzkuje tepelné zariadenia SCZT, ktoré je majetkom mesta. Spoločnosť spravuje takmer 11 km 

rozvodov tepla, 15 KOST a VSD vrátane ich príslušenstva. Spoločnosť prevádzkuje na území mesta 

Nováky tiež 3 plynové kotolne.  

4.3 Rozvody tepla  

Rozvody SCZT pripojené na TN ENO – Prievidza - primárny horúcovodný rozvod tepla je 

prevádzkovaný s menovitým teplotným spádom 130/70 °C. Do HV okruhov jednotlivých OST sa teplo 

dodáva z HV TN ENO - Prievidza. Celková dĺžka trasy kostrových rozvodov a odbočiek primárneho 

rozvodu tepla je 6,816 km. Pôvodné oceľové potrubie je izolované tradičným tepelnoizolačným 

materiálom z minerálnych rohoží, resp. sklenej vaty a je oplechované. Potrubie je uložené 

v neprielezných podzemných kanáloch z betónových „U“ prefabrikátov, zakrytých betónovými 

prekladmi. Technický stav horúcovodného rozvodu je primeraný veku a spôsobu využívania, po dobu 

viac ako 40 rokov. Podľa potreby sa tlakový systém rozvodu tepla opravuje a udržiava, podľa 

možnosti sa udržiava aj technický stav tepelnej izolácie. Úseky potrubia, ktoré museli byť opravované 

sú nahradené predizolovaným potrubím, podiel rekonštrukcií potrubí je na úrovni 20 %. Rozvod tepla 

podľa protokolu o overení hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení prekračuje 

normovaný ukazovateľ energetickej účinnosti pre rozvod a distribúciu tepla na odbočke č. 2 

primárnych rozvodov tepla. V tabuľke 1 je zoznam primárnych a sekundárnych distribučných 

rozvodov tepla v meste Nováky. 
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Tabuľka 1 Zoznam rozvodov tepla  

 

Rozvody SCZT pripojené k Fortischem - vnútroareálové rozvody tepla sú pripojené na distribučnú 

sieť rozvodu tepla mesta Nováky v bode „Zero“ (nulový bod), vstupujúce teplo do distribučnej 

sústavy SCZT sa však meria na výstupe z OST. Rozvod tepla je zavedený k obytným domom v okolí 

ulice Chemikov. Majiteľom distribučného rozvodu tepla je mesto Nováky, prevádzkovateľom firma 

BENET. Na dodávku tepla slúži štvorrúrový rozvod, pričom v prívode a vratke rozvodu vykurovania 

cirkuluje teplá voda s tlakom do 0,4 MPa a teplotou do 80 °C, teplota je regulovaná ekvitermicky, 

pretože teplonosné médium prúdi priamo do vykurovacích zariadení (radiátorov) odberateľov. Teplo 

na prípravu TV je privádzané primárnym potrubím do výmenníkov tepla umiestnených v suteréne 

domu odberateľa. Vo výmenníku sa TV ohrieva, teplota cirkulačnej vody je v priebehu roka 

konštantná. Rozvod tepla podľa protokolu o overení hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných 

zariadení prekračuje normovaný  ukazovateľ, celková strata je na úrovni 13,1 %, zapríčinená hlavne 

nízkou dodávkou tepla. Distribučná spoločnosť Benet dodáva koncovým odberateľom teplo na 

vykurovanie a na TV, ktorí si TV z nakúpenej pitnej vody pripravujú vo vlastných zariadeniach – 

výmenníkoch tepla s čiastočnou akumuláciou - bojleroch. 

Prevádzku zariadenia na prípravu TV a jej ohrev si vykonávajú odberatelia. Ukazovateľ energetickej 

účinnosti rozvodu tepla bol vzhľadom na jeho prenosovú kapacitu a technické možnosti tepelného 

zariadenia (prepúšťaním armatúr), možnosti merania tepla určený podľa vyhlášky č. 328/2005 Z.z. 

cez koeficient straty povrchom izolácie pre primárny rozvod.  Na obrázku 3 je dispozičné usporiadanie 

rozvodov tepla a OST. Primárne rozvody tepla sú členené podľa dodávateľov tepla. Výkresy vetiev 

objektov sú v prílohe auditu.  

DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200

1 PR - HV odbočka 2 1 260 4 836 68 176 180

2 PR - HV odbočka 4 2 120 6 18 90 554 602 800 56

3 PR - HV odbočka 5 260 1 260

4 PR - ohrev TV Fortischem 3 176 8 132 308 648 250 746 280 412 400

5 SR - ÚK Fortischem 2 994 6 1 028 230 402 398 536 400

6 SR - KOST 20-53 90 1 90

7 SR - KOST 632-634 426 2 254 172

8 SR - KOST 325, 324, 962-964 292 2 22 270

9 SR - KOST 615,616,174 180 2 80 100

10 ROZVODY TEPLA SPOLU 10 798 32 132 308 908 268 1 976 2 250 1 584 1 052 1 336 348 636

11 Primárne rozvody tepla 6 816 19 132 308 908 268 836 1 670 1 082 400 800 176 236

12 Sekundárne rozvody tepla 3 982 13 0 0 0 0 1 140 580 502 652 536 172 400

Svetlosť segmentov potrubia / dĺžka potrubia (mm/m) 
R.č. Tepelné okruhy   

Celková 

rozvinutá 

dĺžka v m

Počet 

segmentov 

vetvy  
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Obrázok 3 Dispozičné usporiadanie zariadení SCZT 

Odbočka č. 3 - napája 9 KOST odberateľov tepla z HV rozvodu TN ENO – Prievidza, nepriamo cez 

distribučnú výmenníkovú stanicu. Parametre (tlak) KOST sú prispôsobené sekundárnej strane VSD,  

primárny rozvod tepla plní ukazovateľ energetickej účinnosti a nevykazuje nadnormatívnu stratu,  

naopak vykazuje o 6,0 % lepšiu hospodárnosť oproti ukazovateľu. 

 Odbočka č. 5 - napája KOST na futbalovom štadióne z HV TN ENO – Prievidza, cez distribučnú 

výmenníkovú stanicu. Parametre (tlak) KOST sú prispôsobené sekundárnej strane VSD, pri overovaní 

hospodárnosti, primárny rozvod tepla plnil ukazovateľ energetickej účinnosti a nevykazoval žiadnu 

nadnormatívnu stratu.  

PR ohrev TV Fortischem - napája 22 odberných miest z OST Fortischem. Rozvod tepla je pripojený 

k VT - bojlerom v obytných domoch,  pri overovaní hospodárnosti primárny rozvod tepla na prípravu 

TV plnil ukazovateľ energetickej účinnosti 0,73 na 100,0 %, hodnota ukazovateľa bola v zmysle 

legislatívy  určená cez plochu izolácie koeficientom pre primárny rozvod tepla. Objekt Fortischem je 

občasne využívaný a teplo na prípravu TV odoberá podľa potreby.  

Dodávka ENO

- primárny rozvod odbočka 2

- primárny rozvod odbočka 4

- primárny rozvod odbočka 5

Dodávka Fortischem

- primárny rozvod ohrevu TV

sekundárny rozvod ÚK

- cesta, ulica 

- rozvod tepla

 - Odpojené objekty

SCZT - NOVÁKY
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SR na ÚK Fortischem - napája 22 odberných miest z OST Fortischem. Rozvod tepla je pripojený na 

vykurovacie zariadenia v obytných domoch,  pri overovaní hospodárnosti primárny rozvod tepla na 

prípravu TV plní ukazovateľ energetickej účinnosti. Objekt Fortischem je občasne využívaný a teplo 

na vykurovanie odoberá podľa potreby. 

SR z KOST na pätu vykurovaných objektov – celkovo 988 m sekundárneho rozvodu zo 4 KOST slúži 

na rozvod tepla do objektov zo spoločnej KOST, objekty sú na odbočke č. 2 a 4. Podľa protokolu o 

overovaní hospodárnosti sekundárny rozvod tepla neplní ukazovateľ energetickej účinnosti na 

prípravu TV, čo je celoslovenský problém súvisiaci jednak so stavom rozvodu tepla (predimenzované 

potrubie) v súčinnosti so zastaraným systémom vonkajšieho rozvodu a s cirkuláciou vody zo zdroja 

po batérie odberateľov a malým odberom TV.   

Parametre dodávky tepla z SCZT - v tepelnom okruhu pripojenom na dodávateľa zo zdroja tepla ENO 

sú nasledovné údaje dôležité pre dodávku tepla -  vykurovacia plocha priemerného bytu je 49,2 

m2/byt a priemerný počet obyvateľov na jeden byt je 2,0 obyv./byt. Celkový počet bytov je 375 

a počet obyvateľov 742.  V tepelnom okruhu pripojenom na dodávateľa zo zdroja tepla Fortischem 

sú parametre pre dodávku tepla nasledovné - vykurovaná plocha priemerného bytu je 65,3 m2/byt 

a priemerný počet obyvateľov na byt je 2,1 obyv./byt. Počet bytov je 227 a počet obyvateľov 471.  

4.4 Analýza spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TV 

Predmetom analýzy bolo celkovo 48 objektov bytovo-komunálnej a nebytovej sféry, t.j. mestskej 

vybavenosti a organizácií odoberajúcich teplo z SCZT zo zdrojov ENO a Fortischem.  

4.4.1 Analýza dodávky tepla z SCZT ENO 

Bytové objekty sú objekty, do ktorých je zabezpečovaná dodávka tepla z SCZT a v ktorých dodávateľ 

alebo odberateľ rozpočítava množstvo tepla konečnému spotrebiteľovi tepla, celkový počet 375 

bytov, s počtom obyvateľov 742. Parametre súvisiace so spotrebou tepla bytových objektov na 

vykurovanie sú ovplyvnené okrem klimatických podmienok hlavne vlastnosťami stavebných 

konštrukcií a taktiež technickým stavom a prevádzkou sústavy tepelných zariadení v objekte. 

Z porovnania spotreby tepla na  vykurovanie a prípravu TV je možné konštatovať, že aj na domoch s 

identickou stavebnou konštrukciou a dokonca s rovnakou orientáciou voči svetovým stranám sú 

významné rozdiely v spotrebe tepla, dôvodom sú vykonané opatrenia na strane odberateľa – 

zateplenie objektov, ... ale aj nesystémovým odpájaním bytov na individuálne vykurovanie priamo 

v objekte alebo správaním obyvateľov. Bytový dom stráca teplo obvodovým plášťom a polohou bytu, 

nevykurované spoločné priestory, správanie susedných obyvateľov sú príčinou aj 100 % rozdielov 
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v spotrebe primárnej energie na vykurovanie (stredný vs. rohový byt pod strechou, poprípade nad 

nevykurovaným suterénom).  

Podľa merných ukazovateľov spotreby tepla v kWh/m2 vykurovanej plochy vypočítaného zo spotreby 

tepla pre každý objekt, hodnoty ukazovateľa sa pohybujú v rozmedzí od 60 do 100 kWh/m2, čo je 

síce v rozpätí hodnôt spotreby tepla na vykurovanie v miernom podnebnom pásme, avšak hodnoty 

je potrené analyzovať a hľadať príčinu rozdielov. Hodnota ukazovateľa môže byť ovplyvnená stavom 

TZB, správaním konečného odberateľa tepla, v každom prípade je to dôležitý ukazovateľ, pretože 

vypovedá o energetickej efektívnosti vykurovania a  priamo indikuje rozdiel v nákladoch na 

vykurovanie objektu.    

Nebytové objekty – predovšetkým sú to dve základné školy, materská škôlka, stredná odborná škola, 

Futbalový štadión, Mestský úrad, Kino a Kúria. K spresneniu analýzy by boli potrebné presné údaje 

o vykurovanej ploche objektov. Vykurovanú plochu sme zistili pre potreby porovnania meraním 

vonkajších rozmerov objektu, teda nemusí odpovedať presnej hodnote, takisto by bolo potrebné 

poznať režim prevádzkovania objektu (Kino, Kúria). Pomer spotreby tepla na prípravu TV k celkovej 

spotrebe tepla je v rozpätí 5 - 45 %, priemerný podiel spotreby vody v objektoch bývania je 37,0 %, 

v nebytových objektoch je 6,9  %,  priemer za hodnotený súbor 21%.  

 

Obrázok 4 Pomer spotreby TV k celkovej spotrebe tepla 

V tabuľke 2 je priebeh dodávky tepla celkom zo zdroja ENO a zdroja Fortischem  v rokoch 2014, 2015, 

2016 pre bytovo – komunálnu sféru a organizácie. V bilancii dodávky tepla pre organizácie sa 

neeviduje zvlášť dodávka na prípravu TÚV, podiel je viditeľný v letných mesiacoch. Z medziročného 

porovnania je zrejmý čisto kúrenársky priebeh dodávky tepla, ktorý bol v roku 2014 na úrovni 6 295 

MWh (22 662 GJ), pričom v roku 2015 medziročne dodávka tepla stúpla o 10,4 %, v roku 2016 sa 

ÚK
79%

TÚV
21%

Podiel tepla na ÚK a TÚV  SCZT 2016
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dodávka tepla zvýšila o 6,5 % na 7 403 MWh (26 650,0 GJ), možno konštatovať, že ročné objemy 

dodávky tepla kopírujú priebeh dennostupňov.   

Tabuľka 2 Priebeh ročnej spotreby tepla 

  

 

Obrázok 5 Priebeh dodávky tepla za rok 2015  

Nákupu tepla z Fortischem, je v ročnom objeme 2 537,8 MWh, z nich dodávateľ dodá na vykurovanie 

a prípravu TÚV koncovým odberateľom 2 206,0 MWh, straty v rozvode tepla sú na úrovni 333,8 

MWh, t.j.  13,15 %, pričom 8,5 % strát je na potrubí dodávky tepla na vykurovanie a 24,2 % na potrubí 

dodávky tepla pre prípravu TV.     

 

 

ÚK TÚV Spolu ÚK TÚV Spolu ÚK TÚV Spolu

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

I 942 869 154 871 1 097 739 944 583 137 046 1 081 628 1 255 627 134 190 1 389 817

II 773 623 144 712 918 335 915 230 132 109 1 047 339 835 118 123 770 958 888

III 577 180 154 182 731 361 781 131 147 135 928 266 759 159 135 954 895 113

IV 291 852 144 637 436 490 465 315 138 940 604 255 351 656 126 170 477 826

V 103 156 132 282 235 438 60 378 137 362 197 740 147 251 132 237 279 488

VI 0 138 885 138 884 0 138 593 138 593 0 140 448 140 448

VII 0 135 234 135 234 0 123 260 123 259 0 125 646 125 645

VIII 0 144 817 144 818 0 130 106 130 107 0 136 834 136 834

IX 25 017 129 098 154 115 17 428 120 570 137 998 48 289 126 482 174 771

X 329 786 136 240 466 026 509 157 126 082 635 238 542 382 131 751 674 133

XI 585 627 134 957 720 584 700 431 116 509 816 940 779 573 135 129 914 702

XII 976 197 139 296 1 115 492 981 672 129 679 1 111 351 1 095 923 139 415 1 235 338

Rok 4 605 307 1 689 210 6 294 517 5 375 323 1 577 391 6 952 714 5 814 978 1 588 026 7 403 004
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4.4.2 Bilancia tepelných strát rozvodov tepla 

Na základe  predložených údajov o nameraných hodnotách dodávky tepla do jednotlivých odberných 

miest boli vyhodnotené tepelné straty rozvodov tepla po jednotlivých vetvách. Podklady pre výpočet 

sú z Protokolu o overení hospodárnosti na rok 2016, z podkladov roka 2015. V tabuľke 2 je výpočet 

strát v rozvodoch tepla a porovnanie ukazovateľa energetickej účinnosti rozvodov tepla so skutočne 

dosahovanou hodnotou.    

Tabuľka 3 Straty tepla a plnenie ukazovateľov 

 

4.4.2.1 Bilancia strát podľa segmentov potrubia  

Na základe  merných tepelných strát  podľa podkladov SIEA boli vyhodnotené tepelné straty rozvodov 

tepla v tabuľke 4:  

Tabuľka 4 Tepelné straty vo vetve Fortischem - merný výpočet existujúceho potrubia 

 

  

Rozvinutá 

dĺžka

Teplo na 

vstupe

Teplo na 

výstupe
Ukazovateľ 

Nadnorm. 

strata
Hospodárnosť

m kWh kWh KWh % INX % %

1 PR - HV odbočka 2 1 260 867 706 749 520 118 186 0,864 0,92 6,109 93,9

2 PR - HV odbočka 4 2 120 4 217 300 3 997 196 220 104 0,948 0,92 -3,023 103,0

3 PR - HV odbočka 5 260 136 221 125 323 10 898 0,920 0,92 0,000 100,0

4 PR - ohrev TV Fortischem 3 174 743 895 563 880 180 015 0,758 0,73 -3,837 103,8

5 SR - ÚK Fortischem 2 994 1 793 903 1 642 119 151 784 0,915 0,94 2,618 97,4

6 Spolu 9 808 7 759 025 7 078 038 680 987 0,912 0,00 -0,643 100,6

R.č. Tepelné okruhy   
Straty v rozvode tepla

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 120 0,235 4 80 55 6500 18 330,00

25 33,7 68 0,275 4 80 55 6500 12 155,00

32 42,4 47 0,345 4 80 55 6500 10 539,75

40 48,3 240 0,394 4 80 55 6500 61 464,00

50 60,3 113 0,492 4 80 55 6500 36 137,40

65 76,1 63 0,621 4 80 55 6500 25 429,95

80 88,9 0 0,725 4 80 55 6500 0,00

100 114,3 194 0,932 4 80 55 6500 117 525,20

125 139,7 0 1,139 4 80 55 6500 0,00

150 168,3 65 1,372 4 80 55 6500 57 967,00

910 339 548,30

Oceľová rúra Rúra s izoláciou Teplota média

Spolu
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Tabuľka 5 Tepelné straty vo vetve odbočka č. 3 - merný výpočet existujúceho potrubia 

 

Tabuľka 6 Tepelné straty vo vetve odbočka č. 4 - merný výpočet existujúceho potrubia 

 

4.5 Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území mesta 

Po poklese spotreby tepla na území mesta Nováky v 90-tych rokoch, ktorého hlavnou príčinou bolo 

znižovanie počtu obyvateľov, ale aj útlm priemyselnej sféry možno súčasný vývoj v spotrebe tepla 

hodnotiť ako ustálený stav so spotrebou tepla závislou od klimatického vývoja. Tento stav je 

vzhľadom na podiel realizovaných opatrení na strane odberateľov prechodný a postupne sa spotreba 

bude znovu znižovať hlavne vplyvom zatepľovania objektov. Postupne budú zateplené všetky 

objekty, pretože  trend zvyšovania cien energií a s tým spojený rast nákladov na teplo bude 

pokračovať. Pokračovať bude teda aj trend znižovania spotreby tepla odhadom o 20 - 30 % najmä v 

bytovo-komunálnom, verejnom sektore, ale aj v sektore individuálnej bytovej výstavby, podobne ako 

to bolo na celom území SR. 

. 

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 0 0,120 2 110 70 8640 0,00

25 33,7 110 35 0,275 2 110 70 8640 6 652,80

32 42,4 125 0 0,345 2 110 70 8640 0,00

40 48,3 125 70 0,394 2 110 70 8640 19 063,30

50 60,3 140 85 0,492 2 110 70 8640 28 905,98

65 76,1 160 0 0,621 2 110 70 8640 0,00

80 88,9 180 210 0,725 2 110 70 8640 105 235,20

100 114,3 225 0 0,932 2 110 70 8640 0,00

125 139,7 250 0 1,139 2 110 70 8640 0,00

150 168,3 280 0 1,372 2 110 70 8640 0,00

400 159 857,28Spolu

Oceľová rúra Rúra s izoláciou Teplota média

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 0 0,235 2 80 60 8640 0,00

25 33,7 110 0 0,275 2 80 60 8640 0,00

32 42,4 125 0 0,345 2 80 60 8640 0,00

40 48,3 125 0 0,394 2 80 60 8640 0,00

50 60,3 140 100 0,492 2 80 60 8640 17 003,52

65 76,1 160 0 0,621 2 80 60 8640 0,00

80 88,9 180 274 0,725 2 80 60 8640 68 653,44

100 114,3 225 0 0,932 2 80 60 8640 0,00

125 139,7 250 347 1,139 2 80 60 8640 136 592,52

150 168,3 280 0 1,372 2 80 60 8640 0,00

721 222 249,48

Oceľová rúra Rúra s izoláciou Teplota média

Spolu
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4.6 Predpokladané tepelné straty po realizácii rekonštrukcie tepelných 

rozvodov 

Rekonštrukcia tepelných rozvodov bude realizovaná v rozsahu výmeny existujúcich potrubí za nové 

predizolované potrubia s tepelno-izolačnými vlastnosťami uvedenými v tabuľkách. 

Tabuľka 7 Tepelné straty vo vetve Fortischem – výpočet pre nové potrubie 

 

Tabuľka 8 Tepelné straty vo vetve odbočka č.3 - výpočet pre nové potrubie 

 

Tabuľka 9 Tepelné straty vo vetve odbočka č.4 - výpočet pre nové potrubie 

 

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 120 0,120 2 80 55 8640 6 220,80

25 33,7 110 68 0,142 2 80 55 8640 4 171,39

32 42,4 125 47 0,155 2 80 55 8640 3 147,12

40 48,3 125 240 0,177 2 80 55 8640 18 351,36

50 60,3 140 113 0,200 2 80 55 8640 9 763,20

65 76,1 160 63 0,225 2 80 55 8640 6 123,60

80 88,9 180 0 0,240 2 80 55 8640 0,00

100 114,3 225 194 0,250 2 80 55 8640 20 952,00

125 139,7 250 0 0,300 2 80 55 8640 0,00

150 168,3 280 65 0,330 2 80 55 8640 9 266,40

910 77 995,87Spolu

Rúra s izoláciou a TPEOceľová rúra Teplota média

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 0 0,120 2 110 70 8640 0,00

25 33,7 110 35 0,142 2 110 70 8640 3 435,26

32 42,4 125 0 0,155 2 110 70 8640 0,00

40 48,3 125 70 0,177 2 110 70 8640 8 563,97

50 60,3 140 85 0,200 2 110 70 8640 11 750,40

65 76,1 160 0 0,225 2 110 70 8640 0,00

80 88,9 180 210 0,240 2 110 70 8640 34 836,48

100 114,3 225 0 0,250 2 110 70 8640 0,00

125 139,7 250 0 0,300 2 110 70 8640 0,00

150 168,3 280 0 0,330 2 110 70 8640 0,00

400 58 586,11Spolu

Rúra s izoláciou a TPEOceľová rúra Teplota média

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 0 0,120 2 80 60 8640 0,00

25 33,7 110 0 0,142 2 80 60 8640 0,00

32 42,4 125 0 0,155 2 80 60 8640 0,00

40 48,3 125 0 0,177 2 80 60 8640 0,00

50 60,3 140 100 0,200 2 80 60 8640 6 912,00

65 76,1 160 0 0,225 2 80 60 8640 0,00

80 88,9 180 274 0,240 2 80 60 8640 22 726,66

100 114,3 225 0 0,250 2 80 60 8640 0,00

125 139,7 250 347 0,300 2 80 60 8640 35 976,96

150 168,3 280 0 0,330 2 80 60 8640 0,00

721 65 615,62Spolu

Oceľová rúra Teplota médiaRúra s izoláciou a TPE
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4.7 Dosiahnuteľné úspory tepla  

Vyhodnotením tepelných strát existujúcich rozvodov tepla a rekonštruovaných rozvodov tepla je 

možné určiť úsporu tepla  v stratách tepla dotknutých rozvodov tepla po rekonštrukcii  

Tabuľka 10 Dosiahnuteľné úspory tepla vo vetve Fortischem – výpočet pre nové potrubie 

  

Tabuľka 11 Dosiahnuteľné úspory tepla vo vetve odbočka č.3 – výpočet pre nové potrubie  

 

 

Tabuľka 12 Dosiahnuteľné úspory tepla vo vetve odbočka č.4 – výpočet pre nové potrubie  

 

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 120 0,235 4 80 55 6500 12 109,20

25 33,7 68 0,275 4 80 55 6500 7 983,61

32 42,4 47 0,345 4 80 55 6500 7 392,63

40 48,3 240 0,394 4 80 55 6500 43 112,64

50 60,3 113 0,492 4 80 55 6500 26 374,20

65 76,1 63 0,621 4 80 55 6500 19 306,35

80 88,9 0 0,725 4 80 55 6500 0,00

100 114,3 194 0,932 4 80 55 6500 96 573,20

125 139,7 0 1,139 4 80 55 6500 0,00

150 168,3 65 1,372 4 80 55 6500 48 700,60

910 261 552,43

Oceľová rúra Rúra s izoláciou / rúra s izoláciou TPE Teplota média

Spolu

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 0 0,120 2 110 70 8640 0,00

25 33,7 110 35 0,275 2 110 70 8640 3 217,54

32 42,4 125 0 0,345 2 110 70 8640 0,00

40 48,3 125 70 0,394 2 110 70 8640 10 499,33

50 60,3 140 85 0,492 2 110 70 8640 17 155,58

65 76,1 160 0 0,621 2 110 70 8640 0,00

80 88,9 180 210 0,725 2 110 70 8640 70 398,72

100 114,3 225 0 0,932 2 110 70 8640 0,00

125 139,7 250 0 1,139 2 110 70 8640 0,00

150 168,3 280 0 1,372 2 110 70 8640 0,00

400 101 271,17Spolu

Oceľová rúra Rúra s izoláciou / rúra s izoláciou TPE Teplota média

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 0 0,235 2 80 60 8640 0,00

25 33,7 110 0 0,275 2 80 60 8640 0,00

32 42,4 125 0 0,345 2 80 60 8640 0,00

40 48,3 125 0 0,394 2 80 60 8640 0,00

50 60,3 140 100 0,492 2 80 60 8640 10 091,52

65 76,1 160 0 0,621 2 80 60 8640 0,00

80 88,9 180 274 0,725 2 80 60 8640 45 926,78

100 114,3 225 0 0,932 2 80 60 8640 0,00

125 139,7 250 347 1,139 2 80 60 8640 100 615,56

150 168,3 280 0 1,372 2 80 60 8640 0,00

721 156 633,87

Oceľová rúra Rúra s izoláciou / rúra s izoláciou TPE Teplota média

Spolu
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Tabuľka 13 Dosiahnuteľné úspory tepla celkom  – výpočet pre nové potrubie 

 

Vyhodnotením tepelných strát existujúcich rozvodov tepla a rekonštruovaných rozvodov tepla je 

možné určiť celkovú úsporu tepla v stratách tepla po rekonštrukcii pri je  519 457,46 kWh/rok. 

  

Tepelné straty rozvodov

Dimenzia               

DN

Vonkajší 

priemer Φ

Vonkajší 

priemer D II
Dĺžka L

Merná tepelná 

strata k
Počet rúr Výstup Vstup

Doba 

prevádzky
Tepelné straty

[mm] [mm] [mm] [m] [W/m.K] [ks] [°C] [°C] [h] [kWh]

20 26,9 110 0 0,120 2 80 60 8640 12 109,20

25 33,7 110 0 0,142 2 80 60 8640 11 201,14

32 42,4 125 0 0,155 2 80 60 8640 7 392,63

40 48,3 125 0 0,177 2 80 60 8640 53 611,97

50 60,3 140 100 0,200 2 80 60 8640 53 621,30

65 76,1 160 0 0,225 2 80 60 8640 19 306,35

80 88,9 180 274 0,240 2 80 60 8640 116 325,50

100 114,3 225 0 0,250 2 80 60 8640 96 573,20

125 139,7 250 347 0,300 2 80 60 8640 100 615,56

150 168,3 280 0 0,330 2 80 60 8640 48 700,60

721 519 457,46

Oceľová rúra Rúra s izoláciou / rúra s izoláciou TPE Teplota média

Spolu
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5 Ekonomika  

Moderná ekonomika vyhodnocuje uskutočniteľnosť alternatívnych riešení porovnávaných 

investičných zámerov podľa doby návratnosti vložených kapitálových výdavkov investora a  

financujúcej banky pri rovnakých realizačných cenách produkcie pomocou dynamických metód. 

Metódy požívajú ako kritéria čistú súčasnú hodnotu (NPV), vnútorné výnosové percento (IRR) a  dobu 

návratnosti určenú z čistého a diskontovaného peňažného toku (DDS).  Ako doplňujúce nástroje 

slúžia hlavne pri menších projektoch a pre ilustráciu stále aj statické metódy hodnotenia investičných 

zámerov (jednoduchá návratnosť, rentabilita, centové ukazovatele, ...). 

5.1 Investičné náklady  

Investičný náklad - rozvody tepla, stanovené odborným odhadom, na  komplet:  

INVESTIČNÉ NÁKLADY CELKOM:  800 955 €,- bez DPH,  

Investičný náklad - Kompaktné odovzdávacie stanice tepla pre objekty: 

Sídlisko Chemická -  21 ks KOST, výkony 500 až 45 kW, podľa objektu,  

Odbočka č. 4 -  4 ks KOST  s tepelným výkonom do 500 kW 

Investičný náklad, stanovený odborným odhadom na komplet dosahuje celkový objem finančných 

prostriedkov:    465 000,- € bez DPH. 

PROJEKT CELKOM IN, oprávnené: 1 350 955 €,- bez DPH  

Neoprávnené náklady: 

Spracovanie projektovej dokumentácie na zadaný rozsah prác v celkovej cene:  85 000 €,- bez DPH 

Tabuľka 14 Rozpis investičných nákladov 

  

R.č. Položka
Obstarávacia 

cena

Odpisová 

skupina

1 Zariadenia MaR, výpočtová technika 1

2 Ostatné nešpecifikované zariadenia 2

3 Technologická časť - strojovňa 0 3

4 Rozvody tepla 800 955 4

5 Stavebná časť 465 000 5

6 6

7 DHM 1 265 955

8 Projektová dokumentácia a inžiniering 85 000 DNM

9 DNM 85 000

10 Ročné odpisy 1 350 955
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5.2 Ekonomicko-finančná analýza podnikateľského zámeru (bude spresnená 

po predložení projektovej dokumentácie) 

Cieľom aktivít mesta Nováky a spoločnosti Benet, s.r.o. je pomocou nenávratných finančných 

prostriedkov je rekonštrukciou rozvodov tepla a distribučných zariadení prispôsobiť ich parametre  

požiadavkám účinného zásobovania teplom.  

5.2.1 Základné východiská zámeru 

Predložená ekonomicko-finančná analýza posudzuje efektívnosť vložených investičných 

prostriedkov, vlastného a cudzieho kapitálu do rekonštrukcie rozvodov tepla a distribučných 

zariadení tak, aby vybrané riešenie na základe rozhodovacích kritérií: čistá súčasná hodnota 

a vnútorné výnosové percento spĺňalo návratnosť vložených investičných prostriedkov 

z diskontovaného CF dosiahlo 12 rokov z úspory tepla zo zníženia strát pri dodávke tepla výmenou 

nového potrubia za pôvodné úspora činí 520 MWh/rok, t.j. 5,0 % z fakturačnej dodávky tepla. Úspora 

tepla pri distribúcii tepla výmenou pôvodných odberných zariadení za nové KOST predstavuje max. 

3,2 % z dodávky tepla. Celková úspora tepla predstavuje 606,0 MWh/rok. Vo finančno-ekonomickom 

vyhodnotení boli okrem úspora nákladov generovaných úsporou a cenou tepla posúdené ďalšie 

nevyhnutné položky: investičné náklady, úverové zdroje, úroková sadzba, odpisy, ... pre všetky do 

úvahy prichádzajúce alternatívne riešenia. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2018.   

5.2.2 Východiskové predpoklady a údajová základňa finančnej analýzy 

Štúdia realizovateľnosti alternatívnych riešení bola vykonaná za nasledujúcich podmienok: 

- Analýza diskontovaného cash flow bola vykonaná pre všetky riešenie zámeru. 

- Vybrané riešenie musí spĺnať podmienky ekonomickej udržateľnosti projektu, t.j. vnútorné 

výnosové percento IRR je väčšie alebo rovné diskontnej sadzbe a čistá súčasná hodnota NPV je 

väčšia ako nula. Zmeny v hotovostnom toku v každom roku sú kladné. Kritériom rozhodovania je 

najrýchlejšia návratnosť vloženého kapitálu pri rovnakej realizačnej cene. 

- V hodnotených alternatívach do ekonomických prepočtov vstupujú len ekonomicky oprávnené 

náklady. 

- Náklady vychádzajú z podmienky porovnávacej ceny tepla danej súčasnou cenou tepla  

- V analýze je použitý časový interval 15 rokov. 

- V porovnávaných alternatívach sa uvažuje, že prvým rokom investície je r. 2018. 

- Do investičných nákladov sú zahrnuté len náklady posudzovanej alternatívy energetického 

projektu (v štruktúre investície nie sú pozemky, jej hodnota je vyčíslená bez DPH a ďalších 

nepriamych daní, neobsahuje náklady vynaložené pred realizáciou projektu, ani súvisiace 

náklady), pričom náklady sú spojené s výdavkom v období, v ktorom vznikli. 
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- Investičné náklady sú určené na základe cenových ponúk odborným odhadom riešiteľov a budú 

spresnené po predložení výkazu výmer projektu pre stavebné povolenie 

- Investície sa odpisujú podľa platnej legislatívy zaradením budovaného HIM do odpisových skupín. 

Zostatková hodnota investície je na konci hodnoteného obdobia nulová. Fyzická životnosť 

majetku je však vyššia, plnohodnotnou údržbou je možné dosiahnuť dlhšie používanie majetku. 

V tabuľke 16 a 17 sú parametre vybraného alternatívneho riešenia rekonštrukcie rozvodov tepla. 

A – objem investície 1 350 955, úspora strát na rozvodoch 520 MWh/rok zvýšená o predpokladanú 

úsporu inštaláciou 25 ks KOST o 86 MWh/rok, teda spolu 606 MWh/rok.       

Tabuľka 15 Vstupné parametre výpočtu návratnosti 

 

5.3 Metódy finančnej analýzy použité v audite 

Čistá súčasná hodnota – ČSH (net present value - NPV) 

Čistá súčasná hodnota je finančným vyjadrením súčtu súčasných hodnôt jednotlivých finančných 

tokov prichádzajúcich do firmy, resp. z firmy odchádzajúcich počas sledovaného obdobia. Táto 

metóda posudzovania investičných zámerov vo finančných štúdiách je jednou z najpoužívanejších 

spomedzi všetkých dynamických dokonca aj statických metód. Ako dynamická metóda uvažuje 

s časovou hodnotou peňazí. V prípade projektu, v ktorom sú príjmy spoločnosti rovnomerne 

rozložené počas dlhšieho časového obdobia a naopak výdaje sú sústredené na začiatku sledovaného 

obdobia, je možné vypočítať čistú súčasnú hodnotu ako rozdiel sumy diskontovaných cash flow 

prichádzajúcich do firmy počas sledovaného obdobia a kapitálových výdavkov na uskutočnenie 

projektu. Keďže kapitálové výdavky má firma na začiatku sledovaného obdobia, resp. v súčasnosti, 

nie je nutné tieto výdavky prevádzať na súčasnú hodnotu. Pokiaľ sa výdaje vyskytujú pravidelne 

počas celého obdobia životnosti zariadenia, je tieto nutné previesť na súčasnú hodnotu.  

Vstupné údaje M.J. A

Cena tepla  €/MWh 62,00

Úroková sadzba investičný úver INX 0,01

Úroková sadzba kontokorentný úver INX 0,07

Doba splácania úveru Roky 12

Diskontný faktor 1 INX 0,0200

Diskontný faktor 2 INX 0,0440

Náklady na vlastný kapitál INX 0,0100

Čistá súčasná hodnota 1 (NPV1) € 58 299

Čistá súčasná hodnota 2 (NPV2) € 661

Index rentability - IR INX 0,21

Vnútorné výnosové percento IRR % 4,43

Diskontovaná doba splatnosti DDS dátum 12,00



 
 

- 29 - 
 

Energetický audit na rekonštrukciu rozvodov tepla v SCZT Nováky  

Na zahrnutie časovej hodnoty peňazí, prevedenie budúcich príjmov a výdavkov na súčasnú hodnotu 

sa používa diskontovanie: 

𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 , 𝑘𝑑𝑒 

n – je časové obdobie 

r – je diskontná miera 

Cn – netto cash flow daného obdobia n 

 

Diskontovanie je potreba firmy vyjadriť, že predpokladané príjmy budúcich období majú nižšiu váhu 

než príjmy, ktoré je možné zabezpečiť v súčasnosti. Diskontná miera môže zahŕňať viacero faktorov, 

ktoré budúcu hodnotu peňazí ovplyvňujú – mieru inflácie, úrokové miery centrálnych bánk, úrokové 

miery komerčných bánk, za ktoré sú ochotné poskytnúť firme úver, požadovanú návratnosť vlastných 

prostriedkov. Subjekty diskont používajú aj na vyjadrenie rizika investície. 

Čistá súčasná hodnota ukazuje ekonomické, resp. finančné prínosy daného projektu pre firmu – 

pokiaľ je NPV kladná, projekt vytvára dodatočnú hodnotu pre podnik, pokiaľ je NPV záporná, projekt 

predstavuje pre firmu záťaž, a preto nie je vhodné ho uskutočniť, resp. ďalej podporovať. Projekt, 

ktorý má kladnú NPV a predstavuje rozumnú mieru rizika je uskutočniteľný, napriek tomu je projekt 

potrebné porovnať s možnými alternatívami, ktoré pre investovanie prichádzajú do úvahy.  

Vnútorné výnosové percento – VVP  (internal rate of return – IRR)  je diskontná miera, pri ktorej 

súčasná hodnota investície dosiahne nulovú hodnotu. Používa sa na stanovenie výnosnosti investície. 

Vysoké vnútorné výnosové percento naznačuje vysokú výnosnosť investovaného kapitálu do daného 

projektu. Pokiaľ firma vyberá z dvoch alternatív s rovnakými nákladmi, resp. kapitálovými výdavkami, 

je vhodné vybrať alternatívu s vyšším výnosovým percentom. Investícia je vyhovujúca z hľadiska 

výnosnosti, pokiaľ je IRR vyššie, než náklady na kapitál. Výpočet je nasledovný: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝑛

(1+𝑟)𝑛 = 0
𝑁

𝑛=0
, kde 

 

n – dané časové obdobie,  

Cn – je netto cash flow v danom období 

r – je zvolená diskontná miera 
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Tabuľka 16 Vyhodnocovacia tabuľka alternatívnych riešení 

 

  

Položka M.J. A

Dodávka tepla MWh 7 403

Straty tepla v RT pôvodné MWh 808,3

Straty tepla v RT po rekonštrukcii MWh 202,2

Straty tepla v RT - úspora MWh 606,1

Priemerná odbytová cena tepla €/MWh 62,00

EBT € -43 535

Potreba kapitálu € 1 350 955

Potreba cudzieho kapitálu € 189 893

Potreba vlastného kapitálu € 85 000

Nenávratný finančný príspevok € 1 076 062

NPV - čistá súčasná hodnota € 58 299

PI - návratnosť vlastných zdrojov % 121,21

IRR - vnútorné výnosové percento % 3,35

DPP - diskontovaná doba splatnosti rok 12,4

ROI - návratnosť investície % -0,03

BEP 1. rok - bod zvratu € 143 434

WACC - náklady na financovanie kapitálu % 0,00

EVA - ekonomická pridaná hodnota € -76 261

Vyhodnotenie jednotlivých alternatívnych riešení

Prevádzkové parametre alternatív

Ekonomické parametre alternatívnych riešení

Dynamické metódy hodnotenia efektívnosti investícií

Statické metódy hodnotenia efektívnosti investícií
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6 Environmentálne vyhodnotenie výroby tepla na území mesta 

Premena zdrojov energie (palív) na teplo je spojená s produkciou znečisťujúcich látok. Ich množstvo 

je dané emisnými faktormi paliva a technológiou spaľovania, typom kotla a technickým stavom kotla, 

ako aj technológiou na zachytávanie emisií. Posúdenie vplyvu jestvujúcich energetických zdrojov na 

znečisťovanie ovzdušia vychádza z platnej legislatívy o ochrane ovzdušia, Vyhlášky MŽP SR 

č.410/2012 Z. z.. Postupy zisťovania množstva emisií a výpočty majú všeobecné závislostí, na základe 

toho, zverejnilo MŽPSR vo svojom Vestníku „Všeobecné  emisné faktory  a všeobecné emisné 

závislosti pre vybrané technológie a zariadenia“. Podľa výpočtov z emisných a oxidačných faktorov 

a účinností zachytávania emisií dostupnými technológiami možno pre zdroje znečistenia porovnať 

hodnoty emisných limitov a určiť merné emisie na tepelnú jednotku. V tabuľke 7 je porovnanie 

emisných limitov a emisných faktorov palív a technológií používaných v lokalite mesta Nováky. 

Účinným spôsobom, ako znížiť koncentráciu škodlivých látok vznikajúcich pri spaľovaní palív 

v zdrojoch tepla, ktoré aj napriek používaniu moderných odlučovacích zariadení a regulácie procesu 

horenia zostanú v spalinách je ich rozptýlenie v ovzduší. Obzvlášť dôležité je to pri zdraviu škodlivých 

emisiách (SO2 ,CO, NOX ). Dokonalý rozptyl emisií zabezpečuje predovšetkým komín s potrebnou 

výškou. Uvedenú podmienku bezvýhradne spĺňajú obidva železobetónové komíny zdrojov 

centralizovaného zásobovania teplom 200, resp. 300 m, čím zabezpečujú, že emisie sa menia na 

imisie v bezpečnej vzdialenosti za hranicou intravilánu mesta Nováky, Slovenska, resp. kontinentu. 

Porovnanie hodnôt emisných faktorov palív a používaných technológií ukazuje, že akékoľvek  

substitučné technológie výroby tepla oproti dodávke tepla z SCZT majú závažný dopad na imisie, 

vzhľadom k tomu, že individuálna, resp. decentralizovaná výroba tepla nedisponuje koncovými 

technológiami a komíny týchto technológií nespĺňajú požiadavky na rozptyl emisií.      

Tabuľka 17 Emisné limity a emisné faktory palív a technológií 

 

Úspora emisií súvisiaca s projektom rekonštrukcie rozvodov tepla a KOST je určená v sumarizačnej 

tabuľke 18 projektu rekonštrukcie rozvodov tepla v položke emisie škodlivých látok a skleníkových 

plynov.   

TZL CO SO2 NOX TZL CO SO2 NOX

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/kWh mg/kWh mg/kWh mg/kWh

Granulačný kotol na HEU od 300 až 500 MW 20 150 250 200 20,0 15,0 331,0 277,0

Fluidný kotol na HEU od 100 až 300 MW 25 250 250 200 25,0 10,0 324,0 212,0

Kondenzačný kotol na ZPN do 300 kW 0 100 0 600 0,0 20,0 0,0 600,0

Kotol na drevné pelety do 300 KW 400 500 0 600 320,0 33,0 150,0 400,0

Kotol na drevo s ručným prikladaním  -  -  -  - 650,0 50,0 350,0 600,0

Emisné limity Emisné faktory
Zdroje tepla                                                                 

parné, horúcovodné a teplovovdné kotly
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7 Závery a odporúčania  

V tabuľke 18 je vyhodnotenie projektu rekonštrukcie rozvodov tepla (vyplnené po predložení 

projektovej dokumentácie). 

Tabuľka 18 Sumarizačný list energetického auditu rekonštrukcie rozvodov tepla 

 

 

Predmet energetického auditu  

Celková dĺžka rozvodov tepla, ktoré budú predmetom projektu 

Počet technických zariadení, ktoré budú doplnenné, modernizované, 

rekonštruované (m)

Úspora PEZ Investičný náklad 

kWh/rok €

606 000,00 1 350 955,00

Úspora PEZ Investičný náklad 

kWh/rok €

520 000,00 800 955,00

86 000,00 465 000,00

85 000,00

606 000,00 1 350 955,00

606 000,00 1 350 955,00

Pred 

realizáciou 

projektu 

Po realizácii 

projektu 

Úspora  

MWh/rok
Úspora  %

Spotreba PEZ 39 906,4 36 961,3 2 945,2 7,4

Úspora PEZ v systémoch SCZT MWh/rok x x

Emisný faktor 

Pred 

realizáciou 

projektu 

Po realizácii 

projektu 

Úspora  

M.j./rok
Úspora

kg/GJ kg kg kg %

ročná produkcia emisií CO 0,005 147,8 136,9 10,908 7,4

ročná produkcia TZL 0,002 59,1 54,8 4,3632 7,4

ročná produkcia emisií SO2 0,089 2 630,9 2 436,7 194,1624 7,4

ročná produkcia emisií NOX 0,058 1 714,5 1 588,0 126,5328 7,4

ročná produkcia emisií CO2 117,26 3 466 243,1 3 210 428,7 255814,416 7,4

ročná úspora nákladov na PEZ €

zníženie nákladov na opravy a údržbu €

čistá súčasná hodnota €

doba hodnotenia €

jednoduchá doba návratnosti investície rok

diskontovaná doba návratnosti investície rok

vnútorná miera výnosnosti % 3,35

SUMARIZAČNÝ LIST ENERGETICKéHO AUDITU

13 253,22

500,00

58 299,00

12,00

0,23

12,00

Celkové úspory PEZ a investičné náklady  

Energetické hodnotenie 

Ekonomické hodnotenie
Investičný náklad na realizáciu opatrení

Projekty - neoprávnený náklad

2300 m

Audit proektu rekonštrukcie rozvodov tepla za účelom prispôsobenia dopytu 

po využirteľnom teple a zavedení účinného CZT

25 KOST

Spolu

Environmentálne hodnotenie 

Znečisťujúce látky a skleníkové plyny 

Zariadenia na premenu energie

Návrh opatrení na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov tepla 

Rozvody tepla 

Rekonštrukcia rozvodov tepla 

KOST


