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Ing. Miroslav Ob‰ívan˘
Predseda predstavenstva Slo-
venského zväzu v˘robcov tepla

Posledné mesiace priniesli
v oblasti zásobovania teplom
mnoho zásadn˘ch zmien. Od
zv˘‰enia  regulovan˘ch cien,
cez oblasÈ dotácií aÏ po zv˘‰e-
nie DPH. Ako tieto opatrenia
zasiahli v˘robcov tepla ?

Zv˘‰enie cien vstupov primár-
nych médií (el. energia, voda,

plyn...) a zv˘‰enie sadzby DPH
priniesli svoje „negatíva“ v celko-
vom zv˘‰ení ceny tepelnej ener-
gie. Zv˘‰enie ceny z 200,- Sk/GJ
na 290,- Sk/ GJ pre domácnosti
od 1.7.1999 zníÏilo v II. polroku
1999 poÏiadavky na ‰tátny rozpo-
ãet - dotácie k cenám tepelnej
energie. Stanovenie ceny do 350,-
Sk/GJ od 1.1.2000 odstránilo dve
ceny a to max. cenu pre domác-
nosÈ a max. cenu pre v˘robcu
(dodávateºa). Dve ceny ostávajú
v platnosti len nad 350,- Sk/GJ
a na vykrytie tohto rozdielu je
v ‰tátnom rozpoãte pre rok 2000
schválen˘ch 200 mil. Sk. Úprava
cien do 350,- Sk/GJ priniesla urãi-
tú objektivizáciu nákladov na v˘-
robu a dodávku tepelnej energie.
Treba povedaÈ, Ïe ceny do 350,-
Sk/GJ bude maÈ podstatná ãasÈ v˘-
robcov tepla na Slovensku.

K najzávaÏnej‰ím aktuálnym
problémom v˘robcov tepla cel-
kom urãite patrí nevyplaten˘
rozdiel medzi stanovenou ma-
ximálnou cenou tepla a urãe-
nou dotáciou. Podºa platnej
legislatívy na vyrovnanie to-
hoto rozdielu nie je právny
nárok, ale v˘robcom tepla tie-
to financie pochopiteºne ch˘-
bajú. Vidíte moÏnosÈ, Ïe sa
tento problém vyrie‰i tak, aby
dramaticky nezasiahol sféru
zásobovania obyvateºstva tep-
lom ?

Hneì v úvode treba povedaÈ, Ïe
dotácie k cenám tepelnej energie
nech˘bajú v˘robcom a dodávate-
ºom tepla, ale vlastníkom bytov,
domov, ktorí sú poberateºmi do-
tácie. Títo v‰ak neuhrádzajú v pl-
nej v˘‰ke faktúry za dodávku tep-
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VáÏení kolegovia,
tohtoroãná vykurovacia sezóna

sa blíÏi ku svojmu záveru. Máme za
sebou obdobie, ktoré bolo pozna-
ãené veºk˘mi pohybmi v sektore
energetiky. Po minuloroãn˘ch
opatreniach vlády v oblasti cien,
dotácií a daní sme sa museli vyrov-
naÈ s nov˘mi podmienkami v prost-
redí, v ktorom pôsobíme. Verím, Ïe
sa nám to v‰etk˘m aj podarilo. 

Postupne sa zaãína vytváraÈ
priaznivej‰ie prostredie pre subjek-
ty, ktoré v energetike podnikajú.
Vyrovnávanie cien energií a postup-
né odstraÀovanie kríÏov˘ch dotácií
stavajú energetick˘ sektor na nohy
a umoÏÀujú v˘robcom tepla a elek-
triny reálne pôsobiÈ na trhu a rozví-
jaÈ svoje aktivity. Úprava cien v ko-
munálnej energetike sa nás dotkla
nepriaznivo ako obãanov - spotre-
biteºov tepla, ale v˘robcom tepla
zaãína vytváraÈ normálne podnika-
teºské prostredie. A pozitívny dosah
t˘chto skutoãností nakoniec predsa
len pocítia aj obãania, odberatelia
tepla. 

Niektoré kroky správnym sme-
rom teda uÏ boli vykonané. Mnohé
nevyrie‰ené problémy v‰ak zostá-
vajú z minulosti, a niektoré nové
priná‰a ãas. Na mnohé z nich pou-
kázalo aj  stretnutie poslancov NR
SR pod vedením Jaroslava Volfa,
predsedu v˘boru pre hospodárs-
tvo, privatizáciu a podnikanie, so
zástupcami odbornej verejnosti 17.
februára v Bratislave.

OblasÈ energetiky bude v centre
pozornosti aj v roku 2000. A nepôj-
de len o transformáciu energetic-
k˘ch podnikov. Veì náklady na
energiu dnes vo v˘robnej sfére pre-
sahujú náklady v krajinách EÚ. To
má samozrejme za následok zníÏe-
nie konkurencieschopnosti slo-
vensk˘ch podnikov. 

Je potrebné hºadaÈ rie‰enia na
tieto problémy. Jedn˘m z najefek-
tívnej‰ích je ‰ir‰ie uplatnenie koge-
nerácie. Vysoko efektívne zhodno-
tenie paliva v kogeneraãn˘ch jed-
notkách zniÏuje náklady na energie
a vytvára pre v˘robcu v˘znamnú
konkurenãnú v˘hodu. 

Vydávateº

Je potrebné vytvoriÈ dobré  podnikateºské prostredie
v oblasti v˘roby a dodávky tepla
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Okrem Jaroslava Volfa sa na stretnutí zú-
ãastnili aj ìal‰í poslanci Národnej rady SR -
Ladislav AmbróÏ, predseda v˘boru pre Ïi-
votné prostredie, Pavol Prokopoviã, pod-
predseda v˘boru pre hospodárstvo, privati-
záciu a podnikanie a Ján Rusnák, garant pre
oblasÈ energetiky vo v˘bore pre hospodár-
stvo, privatizáciu a podnikanie. 

Najhorúcej‰ou témou diskusie boli nevy-
platené dotácie z uplynul˘ch rokov. Aktuál-
nu situáciu objasnil Ján Vanãík, riaditeº od-
boru financovania podnikateºsk˘ch ãinností
MF SR. Okrem iného zdôraznil, Ïe podºa
platnej legislatívy nie je na dotácie právny
nárok. 

Na túto ãasÈ reagoval predov‰etk˘m Mi-
roslav Ob‰ívan˘, predseda predstavenstva
Slovenského zväzu v˘robcov tepla, keì
zdôraznil, Ïe ak ‰tát reguluje maximálnu ce-
nu tepla pre v˘robcu a maximálnu cenu pre
obãanov, je povinn˘ vykryÈ vzniknut˘ roz-
diel. Podºa Dalibora Surko‰a, predsedu
energetickej sekcie ZdruÏenia miest a obcí
Slovenska, bude ZMOS ÏiadaÈ vykrytie dotá-
cií zo strany ‰tátu. Podºa jeho vyjadrenia exis-
tuje precedens, keì uÏ súd v jednom prípa-
de rozhodol, Ïe v˘robca tepla má oprávnenú
poÏiadavku a spoloãenstvo vlastníkov bytov
ako odberateº tepla má ÏalovaÈ ‰tát za nevy-
kryté cenové rozdiely aj s penalizáciou. Ta-

káto cesta by v‰ak podºa Dalibora Surko‰a
priniesla súdnu vojnu a znamenala kolaps
bytov˘ch druÏstiev a spoloãenstiev. 

Poslanec Ladislav AmbróÏ na tému dotácií
uviedol, Ïe ak ‰tát stanovil maximálnu cenu
pre obãana a v˘robcu, mal povedaÈ, kto zap-
latí rozdiel medzi urãenou dotáciou a maxi-
málnou cenou. Ak to neurobil, tak on bude
musieÈ tieto záväzky skôr alebo neskôr
uhradiÈ.  Takáto situácia nevytvára podºa ne-
ho trhové podmienky pre podnikanie v ma-
lej energetike.

ëal‰í aktuálny okruh, problematiku v˘vo-
ja cien v energetike, uviedla AlÏbeta Nová-
ková, riaditeºka cenového odboru MF SR. In-
formovala o dôvodoch cenov˘ch úprav a kri-
tériách, ktoré boli pri stanovení nov˘ch cien
rozhodujúce. Ako zdôraznila, základn˘m cie-
ºom bolo odstránenie cenov˘ch dispropor-
cií, priãom sa v‰ak muselo zohºadÀovaÈ ão
e‰te znesie obãan a ão podnikateºské subjek-
ty.  V tejto súvislosti poukázal Miroslav Ob‰í-
van˘ na skutoãnosÈ, Ïe zv˘‰enie jednotkovej
ceny tepla pre obãanov sa nepremietne ú-
merne vo zv˘‰ení roãn˘ch v˘davkov obãanov
na teplo. Podºa prieskumu Slovenského
zväzu v˘robcov tepla sa tento stav podarilo
dosiahnuÈ vìaka opatreniam v˘robcov tepla
v zefektívnení v˘roby a rozvodu tepla.

Na nevyhnutnosÈ odstránenia chaosu

v cenách, predov‰etk˘m kríÏov˘ch dotácií,
apeloval Ondrej Studenec, generálny riadi-
teº sekcie energetiky MH SR. Ako poukázal,
v situácii keì maloodber má niÏ‰ie ceny ako
veºkoodber, dostávajú sa slovenské podniky
do situácie, keì majú vy‰‰ie náklady na
energie ako podniky v EÚ a strácajú konku-
rencieschopnosÈ. A podniky pritom dotujú
obyvateºstvo, napríklad i riaditeºa banky, kto-
r˘ to nepotrebuje. Tak˘to stav samozrejme
vedie k tendencii odberateºov k odpájaniu sa
od SCZT. 

Podºa Miroslava Kuãeru, generálneho
riaditeºa Slovenskej energetickej agentúry,
vedie odpájanie spotrebiteºov od SCZT k zní-
Ïeniu dodávok tepla zo zdrojov, ão má za
dôsledok zníÏenie prevádzkovej úãinnosti
a zv˘‰eniu jednotkovej ceny tepla. Pritom
v súãasnosti 42% dodávok tepla je zabezpe-
ãovan˘ch práve SCZT. Z hºadiska ‰truktúry
paliva sa zo 71,3% vyuÏíva zemn˘ plyn,
16,4% uhlie, 6,7% olej. Z vyjadrenia Mirosla-
va Kuãeru vyplynulo, Ïe na v˘robu tepla sa
vyuÏíva aÏ 40% primárnych energetick˘ch
zdrojov.  Ondrej Studenec zdôraznil, Ïe aj
z hºadiska prerozdelenia HDP, v porovnaní
s ostatn˘mi krajinami Európy, vynakladáme
najväã‰iu ãasÈ HDP na v˘robu tepla. Uviedol,
Ïe najv˘hodnej‰ie vyuÏitie primárnych ener-
getick˘ch zdrojov sa dosahuje práve prost-
redníctvom CZT, a e‰te v˘hodnej‰ie je ak sa
pri tom vyuÏíva kogenerácia. 

Na perspektívu kogenerácie ukázal aj La-

dislav AmbróÏ, predseda v˘boru NR SR pre
Ïivotné prostredie. Podºa jeho vyjadrenia, je
potrebné vzhºadom na zákon o ochrane
ovzdu‰ia do roku 2007 zrekon‰truovaÈ v‰et-
ky energetické zdroje, ktoré nespæÀajú limity
stanovené zákonom. Tu je  podºa neho

priestor práve pre kogeneráciu, ktorá umoÏ-
Àuje dosahovaÈ vy‰‰iu efektivitu zdroja a ne-
vykr˘vaÈ náklady len príjmami z predaja tep-
la obyvateºstvu, ale aj z predaja elektriny.
Ako vyplynulo z vyjadrenia Jozefa Kovaãovi-
ãa, predsedu Teplárenského zdruÏenia na
Slovensku, kogenerácia je aj pri súãasn˘ch
cenách cestou, ktorá umoÏÀuje úsporu pre
koneãného spotrebiteºa. Kogenerácia spo-
trebuje o 1,3 aÏ 1,5 krát menej primárnych e-
nergetick˘ch zdrojov ako monov˘roba. 

Za najefektívnej‰í spôsob vyuÏitia primár-
nej energie povaÏuje kogeneráciu aj Zbigni-
ew Kocur, riaditeº spoloãnosti
INTECH SLOVAKIA. Naãrtol niekoºko základ-
n˘ch moÏností, ako je moÏné pri súãasn˘ch
podmienkach na Slovensku efektívne vyuÏí-
vaÈ kogeneraãné jednotky v SCZT. Vysokú
efektivitu prevádzky a r˘chlu návratnosÈ in-
vestícií umoÏÀuje vyuÏívanie kogeneraãn˘ch
jednotiek na pokrytie vlastnej spotreby elek-
triny v kotolniach a rovnako, vyuÏitie koge-
neraãn˘ch jednotiek na pokrytie minimálnej
hranice v˘roby tepla (spravidla TÚV v lete)
s predajom elektriny do verejnej siete. 

ëal‰ou, doteraz nedostatoãne vyuÏíva-
nou cestou, je vyuÏitie obnoviteºn˘ch zdro-
jov energie. Na tieto moÏnosti v závere stret-
nutia poukázal Jozef ·ellej z V˘skumného
ústavu energetického. 

V závereãnom slove ocenil Jaroslav Volf
v˘sledky diskusie pre prácu v˘boru NR SR
pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie,

ktor˘ z nej bude vychádzaÈ pri podrobnej
anal˘ze ‰tátnej energetickej politiky. Prisºú-
bil, Ïe poslanci sa pozorne budú venovaÈ
problémom v˘robcov tepla.

NÁVRATKA
Meno a priezvisko: ................................................................................................................

Firma: ....................................................................................................................................

Ulica: ......................................................................................................................................

PSâ: ............................................ Mesto: ..............................................................................

Pracovná pozícia: ..................................................................................................................

Tel: .................................................................................. Fax:................................................

Mobil: ...................................................... E-mail: ................................................................

Seminár pod zá‰titou Jaroslava Volfa, predsedu v˘boru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie

Problematika spojená s ìal‰ou existenciou a rozvojom Systémov centrálneho zásobova-
nia teplom (SCZT) na Slovensku je natoºko závaÏná, Ïe sa Àou intenzívne nezaoberajú len
in‰titúcie priamo zainteresované na v˘robe a rozvode tepla, ale aj ‰tátne orgány a poslan-
ci Národnej rady Slovenskej republiky. Práve pod zá‰titou  Jaroslava Volfa, predsedu v˘-
boru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, sa stretli kompetentní zástupcovia
‰tátnej správy, samosprávy, v˘robcov a distribútorov tepla a ìal‰í zainteresovaní úãastníci
na seminári pod názvom „Aktuálny stav a rozvoj SCZT na Slovensku“. Stretnutie sa usku-
toãnilo 17. februára 2000 a organizaãne ho zabezpeãovali Teplárenské zdruÏenie na Slo-
vensku a spoloãnosÈ INTECH SLOVAKIA, s.r.o.
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TTEEDDOOMM  PPlluuss  1100 ··KKOODDAA  113366  GG 99 2211 3366 33,,88 2255,,00 5588,,33 8833,,33

TTEEDDOOMM  PPlluuss  2222  ··KKOODDAA  113366  GG 2222 4455,,55 7777,,55 88,,22 2288,,44 5588,,88 8877,,22

TTEEDDOOMM  4422  MMAANN MMAANN  EE  00882244  4455 6644,,55 112244 1133,,22 3333,,88 5522,,00 8855,,88

TTEEDDOOMM  6655  MMAANN MMAANN  EE  0088224466 6655 9977 118899 2200,,00 3344,,44 5511,,33 8855,,77

TTEEDDOOMM  MMTT  7755 MMaarrttiinn  DDiieesseell  ZZ  88660044  GG 7755 112255 224444 2255,,88 3300,,77 5511,,22 8811,,99

TTEEDDOOMM  MMTT  110000 LLIIAAZZ  MM  11..22  BBGG 110000 116611 330055 3322,,33 3322,,88 5522,,88 8855,,66

TTEEDDOOMM  MMTT  115500 LLIIAAZZ  MM  11..22  GG 115500 222266 443300 4455,,55 3344,,88 5522,,66 8877,,44

TTEEDDOOMM  119900  CCAATT CCaatteerrppiillllaarr  33440066 119955 330033 557766 6611 3333,,99 5522,,66 8866,,55

TTEEDDOOMM  226600  CCAATT  CCaatteerrppiillllaarr  33440088 226666 441177 777733 8811,,88 3344,,44 5533,,99 8888,,33

TTEEDDOOMM  440000  CCAATT  CCaatteerrppiillllaarr  33441122 440022 555555 11..110055,,00 111177 3366,,44 5500,,22 8866,,66

TTEEDDOOMM  550000  CCAATT CCaatteerrppiillllaarr  33550088 551155 882222 11..552277,,00 116611,,77 3333,,77 5533,,88 8877,,55

TTEEDDOOMM  777700  CCAATT CCaatteerrppiillllaarr  33551122 777777 11..003322 22..006699,,00 221199,,00 3377,,66 4499,,99 8877,,55

TTEEDDOOMM  11000000  CCAATT  CCaatteerrppiillllaarr  33551166 11..003388 11..339900 22..775588,,00 229922,,11 3377,,66 5500,,66 8888,,22

TTEEDDOOMM  22000000  CCAATT CCaatteerrppiillllaarr  33553322 22..008866 22..880088 55..446699,,00 557799,,11 3388,,11 5511,,33 8899,,44

TTEEDDOOMM  22990000  CCAATT  CCaatteerrppiillllaarr  33661122  22..990000 33..115522 77..118877,,00 776611 4400,,44 4433,,88 8844,,22

TTEEDDOOMM  33660000  CCAATT CCaatteerrppiillllaarr  33661166 33..665555 33..666677 99..222222,,00 997766,,22 3399,,66 3399,,88 7799,,44
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Energetická bilancia kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM 390 CAT v PRAKOENERG, s.r.o. Prakovice v roku 1999
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Patríte medzi prv˘ch prevádzkovate-
ºov kogeneraãn˘ch jednotiek na báze
plynového spaºovacieho motora
v priemyselnej energetike na Slo-
vensku. âo vás priviedlo k rozhodnu-
tiu vyuÏiÈ vo va‰om energetickom hos-
podárstve kogeneraãné jednotky ?

Pri odpovedi na túto otázku je potreb-
né sa vrátiÈ o niekoºko rokov späÈ, do ãias
vzniku firmy PRAKOENERG s.r.o. a nes-
kor‰ieho ná‰ho sprivatizovania ãasti Ener-
getika b˘valého podniku ZTS ‰.p. Prakov-
ce.

Na‰a firma od roku 1993 v prenájme
v b˘valom ‰tátnom podniku zaãala posky-
tovaÈ v‰etky sluÏby a ãinnosti súvisiace
s v˘robou, rozvodom a spotrebou energií
ako aj údrÏbou energetick˘ch zariadení
a ãinností spojen˘ch s ochranou Ïivotné-
ho prostredia PRIEMYSELNEJ ZÓNY
PRAKOVCE.

Za roky 1993 a 19994, v období prená-
jmu, sme si na vlastnej koÏi odskú‰ali pre-
vádzku b˘valej podnikovej Energetiky,
ktorá bola veºmi zanedbaná po stránke za-
vádzania nov˘ch technológií zabezpeãujú-
cich racionalizáciu spotreby energií a zá-
roveÀ realizujúcich nevyhnutnú obnovu
a modernizáciu energetického hospodárs-
tva.

Za ten ãas si management firmy stano-
vil v rámci svojho strategického podnika-
teºského plánu hlavné kroky v obnove, ra-
cionalizácii a modernizácii energetického
hospodárstva. Na základe tejto stratégie
sme koncom roku 1994 sprivatizovali
energetiku a hneì v tom roku sme zain-
vestovali do prvej nevyhnutnej oblasti me-
rania a regulácie v˘roby a spotreby tepla
a do merania a regulácie odberu elektric-
kej energie. 

V priebehu roku 1995 sme boli jednou
z firiem v rámci SR, u ktorej bol vykonan˘

energetick˘ audit v zmysle programu DSM
SLOVENSKO firmou POWER-SMART
KANADA a energetick˘ch ‰pecialistov SR.
Práve v rámci tohto auditu sme sa utvrdi-
li, Ïe ná‰ strategick˘ plán obsahuje presne
tie isté kroky, ktoré boli zhrnuté aj v záve-
roch a návrhoch rie‰enia auditom. Na ich
základe sme rozhodli o ur˘chlení a presu-
nutí realizácie kogenerácie u nás z pôvod-
ného termínu r. 2000 na roky 1996 aÏ
1997.

K realizácii v˘stavby kogenerácie vo fir-
me nás donútil ten základn˘ fakt, Ïe v˘ro-
ba v Priemyselnej zóne jednotliv˘mi na‰í-
mi odberateºmi nebola absolútne rovno-
merná a pritom sme vyuÏili v‰etky organi-
zaãné moÏnosti v regulácii odberu. Takti-
eÏ to boli hlavne moÏnosti zníÏenia po-
platkov za technické maximum  a 1/4hod.
kW maximum. Za predpokladu efektívne-
ho vyuÏitia vyrobeného tepla kogeneráci-
ou.

MôÏete priblíÏiÈ technické rie‰enie za-
pojenia kogenerácie v Prakoenergu ?

Kogeneraãné jednotky sú umiestnené
v horúcovodnej kotolni. StrojovÀa koge-
nerácie je prepojená cez tri doskové v˘-
menníky tepla do vykurovacieho systému.
Elektrická energia je spotrebovávaná vo
vlastnej sieti Priemyselnej zóny Prakovce.
Vo voºn˘ch dÀoch sú prebytky el. energie
dodávané do siete VSE ‰.p. KO·ICE.

Aké sú Va‰e skúsenosti s prevádzkou ?

UÏ pri rozhodovaní sa o type plynového
motora a generátora sme vsadili na vy‰‰iu
kvalitu, ão sa aj plne odzrkadlilo pri dote-
raj‰ej prevádzke. Samozrejme, Ïe boli pri
uvedení do prevádzky men‰ie problémy,
ale za spoluúãasti fy TEDOM a na‰ich
vlastn˘ch odborn˘ch zamestnancov sme

kaÏd˘ problém úspe‰ne zvládli. Okrem
beÏn˘ch v˘men základn˘ch komponentov
zatiaº sme nemali odstávku z titulu väã‰ej
poruchy. 

ÚdrÏbu a opravy si zabezpeãujeme
vlastn˘mi pracovníkmi za‰kolen˘mi fir-
mou TEDOM T¤EBIâ.

Pri rozhodovaní o investícii ste urãite
zvaÏovali predov‰etk˘m efektivitu
zhodnotenia vynaloÏen˘ch prostried-
kov. Aké sú reálne dosahované v˘s-
ledky ?

Pri investovaní do kogenerácie v na‰ej
firme sme rátali s rozvojom v˘roby v Prie-
myselnej zóne s predpokladom väã‰ej

spotreby tepla v lete. V letnom období za-
tiaº dosahujeme slab‰ie vyuÏitie tepla, pri-
ãom v ìal‰om období uvaÏujeme s reali-
záciou spoloãnej investície do krytého ba-
zénu resp. do vybudovania su‰iãky na su-
‰enie reziva.

âo by ste doporuãili ostatn˘m podni-
kom, ktoré zvaÏujú ãi majú prikroãiÈ
k vyuÏívaniu kogeneraãn˘ch jedno-
tiek vo svojich energetick˘ch hospo-
dárstvach ?

Rozhodujúcim faktorom pre návrh a v˘-
stavbu kogenerácie je správny návrh te-
pelného v˘konu kogenerácie s cieºom je-
ho úplného celoroãného vyuÏitia. Pri tom-
to rie‰ení dôjde k optimálnej celoroãnej
prevádzke cca 7.000 prevádzkov˘ch ho-
dín, kedy sa v‰etky ekonomické ukazova-
tele zaruãene splnia.

Pri dne‰nom náraste cien energií je
správne navrhnutá kogenerácia jed-
nou z ciest vedúcich zaruãene k úspe-
chu a rozvoju tej, ktorej firmy.

Technické parametre troch ks 
TEDOM 390 CAT - TA32

In‰talovan˘ v˘kon 
- elektrick˘ 3x390 kW = 1.170 kW
- tepeln˘ 3x515 kW = 1.545 kW
Hodinová spotreba ZP:

3x120 m3/hod. = 360 m3/hod.
Elektrická úãinnosÈ: 35,3 %
Tepelná úãinnosÈ: 45,6 %
VyuÏitie paliva: 80,9 %
Tolerancia parametrov: 5 %

Modernizácia energetického hospodárstva

Kogenerácia v Prakovciach
K zaujímav˘m energetick˘m prevádzkam vyuÏívajúcim kogeneraãné jednotky patrí
priemyselná zóna v Prakovciach.  Prevádzkovateº energetického zdroja v priestore b˘-
valého ZTS Prakovce, spoloãnosÈ PROKOENERG, s.r.o. sa rozhodol zaradiÈ do svojho
zdroja tri kogeneraãné jednotky TEDOM 390 CAT s celkov˘m elektrick˘m v˘konom
1.170 kW. O tejto prevádzke a skúsenosÈami s vyuÏívaním kogeneraãn˘ch jednotiek
TEDOM sme sa porozprávali s riaditeºom spoloãnosti PRAKOENERG, Ing. Miroslavom
Macejkom.

PALIVO TEPLO ELEKTRINA V¯ROBA PREVÁDZKOVÉ ÚâINNOSË
ENERGIE HODINY

v˘hrevnosÈ spotreba spotreba v˘roba v˘roba elektrická tepelná celková
Mesiac MJ/m3 m3 GJp GJt kWh GJel GJ hod % % %
Január 34,27 255324 8749,95 4020,8 855487 3079,75 7100,55 2196 35,20 45,95 81,15
Február 32,24 230593 7895,50 3614,8 765891 2757,21 6372,01 1966 34,92 45,78 80,70
Marec 34,31 242106 8306,66 3771,6 809296 2913,47 6685,07 2076 35,07 45,40 80,48
Apríl 34,45 177266 6106,81 1988,3 585353 2107,27 4095,57 1502 34,51 32,56 67,07
Máj 34,45 86591 2983,06 1211,6 288501 1038,60 2250,20 747 34,82 40,62 75,43
Jún 34,42 65138 2242,05 885,4 212156 763,76 1649,16 550 34,07 39,49 73,56
Júl 34,58 70527 2438,82 766,2 229890 827,60 1593,80 593 33,93 31,42 65,35
August 34,28 58180 1994,41 727,8 189815 683,33 1411,13 493 34,26 36,49 70,75
September 34,12 81811 2791,39 1029,1 263912 950,08 1979,18 689 34,04 36,87 70,90
Október 34,30 101959 3497,19 1478,4 336806 1212,50 2690,90 869 34,67 42,27 76,94
November 34,35 196932 6764,61 3171,0 656710 2364,16 5535,16 1699 34,95 46,88 81,83
December 34,35 250676 8610,72 3902,8 838727 3019,42 6922,22 2150 35,07 45,32 80,39
ROK 34,34 1817103 62381,19 26567,8 6032544 21717,16 48284,96 15530 34,81 42,59 77,40
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Chata ORE·NICA sa nachádza v chato-
vej oblasti v Raãkovej doline v okrese Lip-
tovsk˘ Mikulá‰. Chata bola kompletne zre-
kon‰truovaná, dnes slúÏi ako horsk˘ hotel
v blízkosti s jazerom. Objekt má pôdorys-
nú rozlohu cca 40 x 12 m a ‰tyri podlaÏia.
Je tu moÏnosÈ nav‰tívenia sauny, baru,
re‰taurácie a poºovníckej izby, ktorá je
v samostatne stojacom objekte.

Pôvodn˘ stav
Pôvodne bola chata vykurovaná naf-

tou, neskôr bola kotolÀa prestavaná na tu-
hé palivo. V dne‰nej dobe do‰lo k opätov-
nej prestavbe kotolne, tento raz na plyno-
vú, ktorá je umiestnená v suteréne objek-
tu chaty.

Projektová príprava a realizácia
V roku 1999 bol spracovan˘ projekt

stavby Plynofikácia chaty Ore‰nica v Raã-
kovej doline, ktor˘ uvaÏoval s v˘stavbou e-
nergetického centra v pôvodnej kotolni.
Toto energetické centrum malo spæÀaÈ ti-
eto funkcie :
● V˘roba a dodávka tepla pre ÚK
● Príprava TÚV
● V˘roba elektrickej energie pre vlastné

technologické zariadenia 

V˘stavba kotolne sa zaãala 10/1999
a trvala 2 mesiace. Palivovou základÀou
rekon‰truovaného zdroja je propán. Celé
dielo pozostáva z t˘chto ãastí :
● Plynové hospodárstvo propán 
● KotolÀa, ohrev TÚV a kogenerácia

Plynové hospodárstvo propán
Ako palivo pre kotolÀu slúÏi propán,

ktor˘ je uskladnen˘ v dvoch leÏat˘ch pod-
zemn˘ch zásobníkoch, kaÏd˘ s obsahom
2 100 kg. Zásobník je dodávkou od fy
FLAGA, ktorá zabezpeãuje aj dodávku te-
kutého propánu. 

Dodan˘ propán je v zásobníkoch v te-
kutom stave. Odobrat˘ plynn˘ propán sa
dopæÀa odparovaním z hladiny kvapalné-
ho propánu. Zásobníky sú stabilné tlako-
vé nádoby, vyrobené, skú‰ané a prebera-
né podºa STN 69 00 10, vybavené príslu‰-
nou v˘strojou. Podºa vyh. ÚBPSR ã. 74/96
predstavujú zásobníky tekutého propánu
tlakovú stanicu.

Skú‰obn˘ tlak zásobníka je 2,03 MPa,
max. prevádzkov˘ tlak je 1,56 MPa. Tlak je
redukovan˘ v regulaãnej stanici na hod-
notu 130 kPa. Druhá  redukcia tlaku je sa-
mostatn˘m regulátorom tlaku na hodnotu
4,5 kPa.

Umiestnenie zásobníkov zodpovedá STN
38 64 62 tab. 1 a 2. VzdialenosÈ zásobní-
kov od objektu je 15 m, uloÏené sú na
základovej Ïelezobetónovej doske hrúbky
300 mm,  ukotvené aj proti nadvihnutiu. 

BezpeãnosÈ a bezporuchovosÈ prevádz-
ky zásobníka je zabezpeãená bezpeãnost-
n˘mi a poistn˘mi armatúrami, pouÏitie
ktor˘ch schválila ‰tátna skú‰obÀa.
Ochranné pásmo zásobníkov propánu je
realizované v zmysle zákona NR SR
ã. 70/98 Z.Z. § 27. Územie okolo zásobní-
kov je oplotené, priãom poloha oplotenia
je daná bezpeãn˘mi vzdialenosÈami tak,
Ïe od vonk. obrysu zásobníkov je min.
vzdialenosÈ 3 m. 

Od zásobníkov je potrubie vedené ze-
mou k fasáde objektu, kde je umiestnená
skrinka s HUP, ktor˘ je oznaãen˘ ‰títkom
podºa STN 02 50 80 resp. STN 38 64 60
ãl. 228.

KotolÀa a ohrev TÚV
Rozvodné plynové potrubie je vedené

do objektu cez stenu v ochrannej rúrke.
Vo vnútri objektu je potrubie vedené pod
stropom (v osovej v˘‰ke 2,4 m) k akumu-
laãnému potrubiu (DN 100), z ktorého sú
odboãky ku kotlom (DN 32), kogeneraã-
nej jednotke (DN 15) a plynovému sporá-
ku v kuchyni (DN15).
Odvzdu‰nenie a odplynenie jednotliv˘ch
prípojok je zhotovené samostatne a napo-
jené na spoloãné odvzdu‰Àovacie potru-
bie, ktoré je vyvedené do vonkaj‰ieho
priestoru.

Plynová kotolÀa je III. kategórie. Z tej-
to charakteristiky kotolne vypl˘vajú poÏia-
davky a opatrenia na bezpeãnosÈ práce
a technick˘ch zariadení. Musia byÈ splne-
né v‰etky poÏiadavky STN 07 0703 a vyhl.
ã. 74/96 Z. z. pre túto kategóriu kotolní,
t. j. umiestnenie, vetranie, poÏiadavky na
prívod plynu a plynové zariadenia.

V‰etky zariadenia kotolne sú nové. O-
krem kotlov BUDERUS G 334 X/71 a ko-
generaãnej jednotky TEDOM PLUS 10
je v kotolni umiestnen˘ leÏat˘ zásobníko-
v˘ ohrievák vody OVL 21s objemom 1 600
l (na prípravu TÚV). KotolÀu dopæÀa AT
STANICA Sigma delfín 32 – CVX – 100 –
6 – 4” a chemická úpravÀa vody MÚV 100.
Nov˘ je aj rozdeºovaã a zberaã.
Zabezpeãovacím zariadením v kotolni je
expanzná nádoba EXPANZOMAT. 

Kogeneraãná jednotka TEDOM
PLUS 10 pracuje automaticky len pri
v˘padku vonkaj‰ej siete, a je ju moÏné
spustiÈ kedykoºvek ruãne. Napája spo-

trebiãe kotolne a najdôleÏitej‰ie spo-
trebiãe v objekte. Zapínanie jednotli-
v˘ch el. okruhov, ktoré sú vybraté pre
núdzov˘ reÏim, prebieha postupne
v urãenom poradí a ãasovej pos-
tupnosti podºa prev. predpisu kogene-
raãnej jednotky.

KotolÀa vyrába teplo pre teplovodn˘
vykurovací systém 90 /70 oC a prípravu
TÚV  (55 oC). obeh vykurovacieho média
zabezpeãujú obehové ãerpadlá od fy
GRUNDFOS. Nové potrubie od rozdeºo-
vaãa a zberaãa je napojené na jestvujúci
rozvod ÚK.

KotolÀa zabezpeãuje potrebu tepla pre
ÚK a TÚV :

ÚK 120 kW
TÚV 40 kW

Menovit˘ v˘kon kotolne je 144 kW.
Odvod spalín z kotlov sa realizoval po-

mocou spoloãného dymovodu do pôvod-
ného prieduchu komína. Podobne je rie-
‰en˘ aj odvod spalín z kogeneraãnej jed-
notky do samostatného prieduchu komí-
na. Oba komínové prieduchy sú vyvloÏko-
vané.

Regulácia kotlov je kaskádová v závis-
losti od teploty spoloãnej v˘stupnej vody
z kotlov (udrÏujeme 90 oC). Vratná voda
do kotlov sa reguluje na 70 oC a do koge-
neraãnej jednotky v rozmedzí od 40 oC do
70 oC. Regulácia núdzového chladenia ko-
generaãnej jednotky je súãasÈou dodávky
jednotky. TÚV sa reguluje na 55 oC zap-

nutím resp vypnutím obehového ãerpadla
a elektromagnetického ventilu. 
Tlak sa v systéme reguluje otvorením
a zatvorením elektromagnetického venti-
lu (otvorí pri 90 kPa, ventil zatvorí pri 130
kPa).

Ekologické aspekty
Pôvodná uhoºná kotolÀa produkovala

veºké mnoÏstvo ‰kodlivín – TZL, SO2, CO
a NOX. Pri spaºovaní propánu vznikajú
‰kodliviny s mal˘mi  koncentráciami. Pro-
pán je z hºadiska emisií zo v‰etk˘ch palív,
ktor˘ch pouÏitie prichádza do úvahy naj-
v˘hodnej‰í.    Koncentrácia ‰kodlivín NOx
, CO, SO2 a tuh˘ch látok nepresiahne do-
volené limity podºa vyhlá‰ky ã. 407/92 prí-
lohy ã. 3, ãlánok ã. 4. Zriadením plyno-
v˘ch spotrebiãov  sa jednoznaãne obmed-
zili emisie.

Hladiny hluku v priestoroch kotolne aj
v priºahl˘ch priestoroch vyhovujú max. li-
mitom hluku podºa hygienick˘ch predpi-
sov vyhlá‰ky MZ SR ã 14/1 Zb.z roku 1977.
V‰etky pouÏité zariadenia majú nízku hla-
dinu hluku.

Záver 
PouÏitie kogeneraãnej jednotky ako
zdroja el. energie je veºmi v˘hodné
hlavne v horsk˘ch oblastiach – hote-
loch a chatách, kde je veºk˘ poãet vy-
kurovacích dní v roku ãím je zabezpe-
ãené veºké vyuÏitie KJ.

DôleÏité !
SpoloãnosÈ INTECH SLOVAKIA, s.r.o. si Vás dovoºuje pozvaÈ

na veºtrh RACIOENERGIA do bratislavskej  Inche-

by v dÀoch 28.3. - 1.4. 2000. Najnov‰ie

informácie o kogenerácii a kogeneraãn˘ch jednotkách Vás

ãakajú v stánku TEDOM  hala B, stánok ãíslo 508.

Bude nám pote‰ením sa s Vami stretnúÈ

POZOR !
Pre kaÏdého, kto nás nav‰tívi s vyplnen˘m kupónom, ktor˘

je súãasÈou tejto pozvánky (na ìal‰ej strane), 
sme pripravili veºmi zaujímav˘ darãek. Neoºutujete.

Horská chata ORE·NICA 
Raãkova dolina Tel: 0844/5293232
032 42 Pribylina Tel/fax: 0844/5293738
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la z dôvodu, Ïe im ‰tát dotáciu
ako rozdiel v max. cene pre do-
mácnosti a pre v˘robcu neuhradil
v plnej v˘‰ke. Takto sa vlastne v˘-
robcovia a dodávatelia tepla do-
stali do druhotnej platobnej ne-
schopnosti a nie sú schopní v pl-
nom rozsahu zabezpeãiÈ nákup
primárnych energií, zabezpeãiÈ
riadnu údrÏbu technologick˘ch
zariadení a investovaÈ do techno-
lógií, ão by prinieslo efektívnej‰iu
a hospodárnej‰iu v˘robu a do-
dávku tepla.

Podºa na‰ich odhadov (presné
ãíslo by mali vedieÈ na Ústred-
nom daÀovom riaditeºstve, ako
správca dotácií), ch˘ba za roky
1997-1999 cca 1,3 mld. Sk. Rie‰e-
ní je niekoºko, ale v‰etky pot-
rebujú voºné finanãné zdroje a je
potrebné v prvom rade, aby MF
SR rozhodlo o rie‰ení tohto pro-
blému.

Sú uÏ prípady vyhran˘ch súd-
nych sporov s odberateºmi tepla
(spoloãenstvá, správcovia,
OSBD), v ktor˘ch sa kon‰tatuje,
Ïe odberateº je povinn˘ za riadnu
dodávku tepla zaplatiÈ v cene sta-
novenej ‰tátom pre v˘robcu tepla
a odberateº nech Ïaluje ‰tát za ne-
vyplatené dotácie. Podºa ná‰ho
názoru sú to zbytoãné súdne spo-
ry, av‰ak v˘robcovia tepla uÏ ne-
majú inú moÏnosÈ, nakoºko sa im
uÏ jedná o existenciu.

ëal‰ou problematickou oblas-
Èou pre systémy CZT sú ceny
palív. Odpájanie sa odberate-
ºov a budovanie individuál-
nych tepeln˘ch zdrojov priná-
‰a v˘robcom tepla mnoho ÈaÏ-
kostí. Ako sa vyrovnáte s t˘m-
to problémom ?

Cena primárnych palív - hlavne
plyn je kºúãov˘m rie‰ením pri
rozhodovaní o budovaní mal˘ch
lokálnych kotolní. Dnes e‰te stále
platia „kríÏové dotácie“ t.z., Ïe
veºkoodber (plyn) vykr˘va nízku
cenu pre maloodber a domácnos-

ti, priãom v zahraniãí je to nao-
pak - najmen‰í odber - najvy‰‰ia
cena. Je potrebné si uvedomiÈ, Ïe
ceny maloodberu budú naìalej
stúpaÈ a ceny veºkoodberu prak-
ticky stagnovaÈ. In˘mi slovami, to
ão je dnes ekonomicky v˘hodné,
bude o päÈ rokov stratové. Neho-
vorme uÏ o cene tepla za 1 GJ, ale
o roãn˘ch platbách za tepelnú e-
nergiu v domácnosti. Roãné plat-
by domácnosti rastú podstatne
pomal‰ie ako max. cena 1 GJ. Pre-
javujú sa tu úspory, ‰etrenie a e-
fektívne vyuÏívanie tepla. Pri cene
300,- Sk/GJ a spotrebe 65 GJ/rok,
je roãná platba 19.500,- Sk. Pri ce-
ne 350,- Sk/GJ a spotrebe 50
GJ/rok, je roãná platba 17.500,-
Sk. T.z., Ïe niÏ‰ia cena za 1 GJ bu-
de znamenaÈ vy‰‰iu roãnú platbu,
ako pri vy‰‰ej cene. Ak v‰ak bude-
me ‰etriÈ, zateplíme dom, utesní-
me okná, ‰etríme teplú vodu, za-
platíme aj pri vy‰‰ej cene za GJ
menej za cel˘ rok.
Budovatelia mal˘ch kotolní pri

v˘poãte efektívnosti pouÏívajú
„neúplnú ekonomiku“. Vynáso-
bia cenu plynu s vyroben˘mi GJ
a to je pre nich cena tepla. Nerá-
tajú v‰ak s investíciou, odpismi,
údrÏbou, el. energiou, opravami,
revíziami a pod., Priãom ich hra-
dia z in˘ch poloÏiek (fond opráv,
spoloãné osvetlenie a pod.) a na-
jmä sa nezaoberajú vplyvom ko-
tolne na Ïivotné prostredie a li-
mity zneãisÈovania ovzdu‰ia.
T˘mto si skresºujú pohºad na ce-

nu tepla a vôbec sa nezaoberajú
zníÏením spotreby.

âo podºa Vás ãaká v˘robcov
tepla z hºadiska zv˘‰enia
efektívnosti v˘roby a distribú-
cie tepla  v najbliÏ‰ej dobe ?

Rozhodujúcim kritériom pre ìal-
‰ie zefektívnenie v˘roby a dodáv-
ky tepla sú investície zamerané
na kvalitnú meraciu a regulaãnú
techniku, vysokoúãinné kotle, re-
kon‰trukciu primárnych a sekun-
dárnych rozvodov - predizolova-
né potrubia a pod. V‰etko v‰ak
vyÏaduje finanãné zdroje, ktor˘ch
dnes niet. Preto je potrebné vy-
tvoriÈ dobré podnikateºské prost-
redie v oblasti v˘roby a dodávky
tepla s finanãn˘mi úºavami, daÀa-
mi tak, aby bolo zaujímavé pre
podnikateºov vkladaÈ finanãné
prostriedky do rozvoja CZT. Je
potrebné zároveÀ zrovnoprávniÈ
podnikanie v tepelnom hospo-
dárstve s podmienkami podnika-
nia v oblasti napr. plyn, el. ener-
gia a pod. Ako príklad uvediem -

ceny el. energie, plynu pre do-
mácnosÈ, vodného a stoãného, sú
urãené ako maximálne. Av‰ak
nikto nevydal predpis, Ïe ich roã-
ne treba zúãtovaÈ v súvislosti so
skutoãn˘mi nákladmi. Cena tepla
je tieÏ stanovená ako maximálna,
av‰ak túto treba roãne zúãtovaÈ.
Je to rovnaké prostredie v podni-
kaní?
V‰eobecne sa pokladá ‰ir‰ie
vyuÏívanie kogenerácie za
jedno z rozhodujúcich opatre-

ní pri ìal‰om zefektívnení
CZT. Ak˘ je súãasn˘ postoj v˘-
robcov tepla k vyuÏívaniu ko-
generaãn˘ch jednotiek ?
V ãom vidíte najväã‰ie v˘hody
kogenerácie – zdruÏenej v˘ro-
by tepla a elektriny ?

V˘hody kogenerácie sú nespor-
né. Jednoznaãne najefektívnej‰ie
dokáÏu zhodnotiÈ primárne mé-
dium - plyn. Je v‰ak otázkou dnes
e‰te nedorie‰enou, kºúãovanie
nákladov na v˘robu el. energie
a tepla z kogeneraãnej jednotky.
·tát je tu v mnohom dlÏn˘ a to
najmä v legislatíve, z pohºadu
podpory budovania kogeneraã-
n˘ch jednotiek v˘kupnej ceny el.
energia a pod. V prípade nízkej
v˘kupnej ceny el. energie nena-
stáva efekt lacného odpadového
tepla a preto dnes na Slovensku
je e‰te stále pomerne drahé teplo
z kogenerácie. Veríme v‰ak, Ïe aj
tu nastanú veºmi r˘chlo pozitívne
zmeny. 

Prednedávnom sa otvorili
vstupné rozhovory o priãlene-
ní na‰ej krajiny k EÚ. âaká
nás nevyhnutná modernizá-
cia v celom hospodárstve. Aké
zásadné kroky musí urobiÈ
‰tát a aké v˘robcovia tepla,
aby sa aj oblasÈ zásobovania
teplom dostala na úroveÀ po-
rovnateºnú s vyspel˘mi kraji-
nami ?

Pred vstupom do Európskej únie
musíme dokonãiÈ legislatívny
proces v oblasti zásobovania tep-
lom, vytvoriÈ rovnaké podmienky
pre podnikanie v tepelnom hos-
podárstve, liberalizovaÈ ceny pri-
márnych energií, odstrániÈ „kríÏo-
vé dotácie“ tak, aby v koneãnom
dôsledku rozhodol trh, o akú
efektívnu energiu bude maÈ záu-
jem. V˘robcovia tepla musia byÈ
zároveÀ technicky pripravení na
vstup zahraniãn˘ch firiem v tejto
oblasti, aby im po technickej ale
i ekonomickej stránke boli pri-
pravení rovnocenne konkurovaÈ.

Strana 2
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PREDSTAVENIE FIRMY
Firma bola zaloÏená v roku 1995 a zaoberá sa ãinnosÈou hlav-
ne v oblasti pozemn˘ch a inÏinierskych objektov, kde posky-
tuje komplexné sluÏby v oblasti projekãnej, inÏinierskej a do-
dávateºskej. Firma sa zaoberá racionálnym vyuÏívaním energií
so zameraním na komplexné rie‰enie energetickej problema-
tiky objektov ( projekt, dodávka – realizácia) pre v˘robné ha-
ly, priemyselné objekty, administratívne budovy, obchody,
zdravotné strediská, nemocnice, hotely, rodinné domy atì. 

PPrreeddssttaavvuujjeemmee ssppoolluupprraaccuujjúúccee ssppoollooããnnoossttii

PREDMET âINNOSTI:
❒ PROJEKâNÉ PRÁCE
❒ INÎINIERSKA A

PORADENSKÁ âINNOSË
❒ DODAVATEªSKÁ âINNOSË

1. Pozemné a inÏinierske objekty
● plynovody

● ãerpacie stanice PB

2. Zdroje tepla parné, horúco-
vodné a teplovodné
● na tuhé palivo

● plynové

● elektrické

● v˘menníkové stanice

● kogeneraãné jednotky

3. Ústredné kúrenie
● klasick˘mi konvekãn˘mi tele-

sami parn˘mi, teplovodn˘mi
alebo elektrick˘mi

● teplovzdu‰né

● sálav˘mi Ïiariãmi

● podlahové

4. Rozvody tepla parné, horúco-
vodné a teplovodné
● kanálové

● bezkanálové

● vnútorné

5. Rozvody plynov
● zemn˘ plyn

● propán-bután

Pri zavádzaní nov˘ch technológií do v˘roby elektrickej energie na Slovensku vznikol v ne-
dávnej minulosti pomerne vysok˘ tlak na prevádzkovateºov distribuãn˘ch sietí elektrickej
energie. Na území Slovenskej republiky vlastníkom a prevádzkovateºom distribuãn˘ch
sietí napäÈovej úrovne 110 kV a menej sú  tri rozvodné energetické podniky, t. j. Zápa-
doslovenské energetické závody, ‰. p. Bratislava, Stredoslovenské energetické závody, ‰.
p. Îilina a V˘chodoslovenské energetické závody, ‰. p. Ko‰ice. Tieto pôsobia v rámci prí-
slu‰ného regiónu to znamená, Ïe stanovujú technické podmienky na pripojenie v‰etk˘ch
energetick˘ch zdrojov na príslu‰nú rozvodnú energetickú sieÈ. ZároveÀ vykonávajú ná-
kup elektrickej energie zo v‰etk˘ch zdrojov a distribúciu elektrickej energie koncov˘m
odberateºom na príslu‰n˘ch napäÈov˘ch úrovniach.
Kogenerácia, t. j. kombinovaná v˘roba elektriny a tepla (KVET), sa ako jedna z pokroko-
v˘ch technológií vo v˘robe elektrickej energie a tepla pouÏíva uÏ pomerne dlh˘ ãas, ne-
bola jej v‰ak venovaná patriãná pozornosÈ. Kogeneraãná technológia v˘roby sa v energe-
tick˘ch zdrojoch pouÏívala uÏ na území b˘valého âeskoslovenska, av‰ak do povedomia
laickej verejnosti sa dostala aÏ po roku 1989. V tom ãase sa zaãali vo väã‰ej miere pre-
zentovaÈ nové technológie zo ‰tátov Západnej Európy. ZároveÀ sa zaãalo viac upozorÀo-
vaÈ na technológie zamerané na efektívnej‰ie zhodnocovanie energií, medzi ktoré koge-
neraãná v˘roba nepochybne patrí, nakoºko spæÀa niekoºko základn˘ch kritérií :
❒ v˘roba elektriny a tepla s maximálnou úãinnosÈou

❒ minimálna doba nábehu v˘roby elektriny a tepla 

❒ moÏnosÈ v˘roby elektriny a tepla s rôznych druhov plynu (zemn˘ plyn, bioplyn)

❒ moÏnosÈ v˘roby elektriny a tepla pre oblasti s obtiaÏnym zásobovaním

❒ v˘roba elektriny a tepla s dosiahnutím minimálnych emisn˘ch limitov

Podºa niektor˘ch dostupn˘ch zdrojov sa uvádza, Ïe napr. v Dánsku 50%, v Holandsku
40% a v âeskej republike 20% celkovej vyrábanej elektriny, je v súãasnej dobe dodávanej
z kogeneraãn˘ch zdrojov. Samozrejme je potrebné pripomenúÈ, Ïe sa poãíta s v˘robou
v tzv. veºkej i malej kogenerácii. Z uvedeného vypl˘va, Ïe je v tom zahrnutá v˘roba s ma-
l˘mi kogeneraãn˘mi jednotkami pre domácnosti a malé firmy, ale i s veºk˘mi paro-ply-
nov˘mi turbínami v priemysle. Pokiaº sa t˘ka uvádzaného percenta v˘roby elektriny v ko-
generácii za âeskú republiku, má na Àom pomerne veºkú zásluhu domáca v˘robná firma
TEDOM, s.r.o. Tfiebíã.
Na Slovensku sa v˘roba elektrickej energie z kogenerácie, t. j. v kogeneraãn˘ch motoroch
a paroplynov˘ch cykloch, pohybuje okolo 10%. V Západoslovenskom regióne sa najväã-
‰ie mnoÏstvo elektriny vyrába v nasledovn˘ch zdrojoch :
◆ Paroplynov˘ cyklus, a. s. Bratislava in‰talovan˘ v˘kon   218 000 kWel
◆ Amylum Slovakia, s.r.o. Boleráz in‰talovan˘ v˘kon    5 600 kWel

◆ Slovensk˘ plynárensk˘ priemysel, ‰. p. Bratislava in‰ta-

lovan˘ v˘kon   936 
kWel

V Západoslovenskom regióne sú okrem vy‰‰ie uveden˘ch
kogeneraãn˘ch zdrojov uÏ niekoºko rokov nain‰talované
a v spoºahlivej prevádzke kogeneraãné jednotky typovej ra-
dy TEDOM 22 kWel. Tieto kogeneraãné jednotky pokr˘vajú
vlastnú spotrebu elektriny a tepla v objektoch Mestského
podniku cestovného ruchu Komárno a nemocnice ·amorín. Prebytok vyrobenej elektric-
kej energie je dodávan˘ do rozvodnej energetickej siete Západoslovensk˘ch energetic-
k˘ch závodov, ‰. p. Bratislava.
V˘kup elektrickej energie v Západoslovensk˘ch energetick˘ch závodov, ‰. p. Bratislava je
v súlade so zákonmi ã. 70/98 Z. z. § 18 (Zákon o energetike … .), ã. 18/96 Z. z. (Zákon
o cenách … .), ostatn˘mi súvisiacimi predpismi a STN, upraven˘ dvomi vnútropodniko-
v˘mi smernicami :
a) ã. 2/99 - „Pripojovanie mal˘ch energetick˘ch zdrojov na rozvodné zariadenia ZSE.“.
b) ã. 19/99 - „Vnútropodnikové ceny pre  malé energetické zdroje (MEZ) - malé vodné

a veterné elektrárne (MVE a VET), kombinovaná v˘roba elektriny a tepla (KVET), zá-
vodné elektrárne (ZE), apod.“.

Prebytky elektrickej energie sú z kogeneraãn˘ch zdrojov vykupované v Západosloven-
skom regióne nasledovne :

do napäÈovej úrovne nn 1,30 Sk/kWh
do napäÈovej úrovne vn VT - 1,25 Sk/kWh NT - 1,20 Sk/kWh

Vzhºadom na úpravu maximálnych cien elektrickej energie MF SR od 1. februára 2000 pre
koncov˘ch zákazníkov, bola zv˘‰ená nákupná cena elektriny i pre Západoslovenské ener-
getické závody, ‰. p. Bratislava od najväã‰ieho dodávateºa, ktor˘m sú Slovenské elektrár-
ne, a.s. Bratislava. Z uvedeného dôvodu Západoslovenské energetické závody, ‰. p. Brati-
slava pristúpia v najbliÏ‰om ãase k úprave nákupn˘ch cien elektriny z kogeneraãn˘ch jed-
notiek, av‰ak aÏ po uzatvorení novej kúpnej zmluvy so Slovensk˘mi elektrárÀami, a.s. Bra-
tislava, nakoºko sa jedná o zmluvnú cenu.
Na záver je potrebné uviesÈ, Ïe Západoslovenské energetické závody, ‰. p. Bratislava pos-
tupujú pri pripájaní nov˘ch kogeneraãn˘ch zdrojov do rozvodnej energetickej siete a nás-
ledne k v˘kupu elektrickej energie z nich ‰tandartn˘m spôsobom a v súlade s platn˘mi
vnútropodnikov˘mi smernicami ã. 2 a 19/1999. KaÏd˘ kogeneraãn˘ zdroj je v‰ak posu-
dzovan˘ samostatne a nákupná cena elektriny môÏe byÈ stanovená individuálne. Západo-
slovenské energetické závody, ‰. p. Bratislava podporujú v˘stavbu a prevádzku kogene-
raãn˘ch zdrojov, následne i dodávku elektriny z nich do rozvodnej energetickej siete v‰a-

Rozširovanie a stav kogenerácie 
na území Západoslovenského regiónu

ENERGIA  project  design  s.r.o.
Skuteckého 32

974  01  BANSKÁ  BYSTRICA
tel.: 088 4142 110, tel./fax.: 088 4142 109

e-mail : eproject@isternet.sk
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INTECH 
SLOVAKIA 

na internete
R˘chla a kvalitná informácia sa stáva zá-
kladnou konkurenãnou v˘hodou v dne‰-
nej dobe. Dodávateº kogeneraãn˘ch jed-
notiek TEDOM, spoloãnosÈ INTECH
SLOVAKIA, si uvedomuje túto skutoã-
nosÈ a preto sa rozhodla uºahãiÈ svojim
obchodn˘m partnerom prístup k informá-
ciám o kogeneraãn˘ch jednotkách a svo-
jich aktivitách na Slovensku.  Od marca je
v prevádzke zmodernizovaná web strán-
ka spoloãnosti INTECH SLOVAKIA, kde
získate v‰etky potrebné informácie.

Staãí nav‰tíviÈ adresu
www.intechsk.sk

Príìte na RACIOENERGIU
V tomto roku sa od 28. marca do 1. apríla uskutoãní uÏ 10. roãník Medzinárodného veºtrhu energetickej

efektívnosti a racionalizácie vyuÏitia energie RACIOENERGIA v bratislavskej Inchebe. Na veºtrhu nebudú
ch˘baÈ ani kogeneraãné jednotky TEDOM. V hale B v stánku ãíslo 508 bude vystavovaÈ tento najväã‰í
ãesk˘ v˘robca kogeneraãn˘ch jednotiek spolu s firmou INTECH SLOVAKIA, s.r.o., ktorá ho zastupuje na
slovenskom trhu. 

V stánku sa budete môcÈ oboznámiÈ s najnov‰ími
v˘vojov˘mi trendmi vo v˘robe kogeneraãn˘ch jed-
notiek TEDOM, získaÈ technické a obchodné infor-
mácie o moÏnostiach vyuÏitia jednotiek TEDOM na
Slovensku. 

SpoloãnosÈ INTECH SLOVAKIA, s.r.o. zároveÀ pripravila pre ãitateºov BLESKu malé prekvapenie. KaÏ-
d˘, kto nav‰tívi v˘stavnú expozíciu TEDOM a odovzdá vyplnen˘ kupón, ktor˘ nájdete vo vnútri tohto ãís-
la, získa priamo na v˘stavisku mal˘ darãek. KeìÏe ide o prekvapenie, neprezradíme ão je pre náv-
‰tevníkov pripravené, ale napovieme Vám, Ïe sa oplatí prísÈ. 

Te‰íme sa na spoloãné stretnutie. 

BLESK, spravodaj o kogenerácii a energetike, Vydáva: INTECH SLOVAKIA,
s.r.o., Palárikova 31, P.O.Box 232, Bratislava, tel./fax: 07/63 81 43 43, 07/63 81 43
44, mobil: 0903/426 535, e-mail: intechsk@intechsk.sk. Zodpovedn˘ redaktor:
Mgr. Ivan ëuìák, Registraãné ãíslo 2050/99

Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe ãoraz viac slovensk˘ch pro-
jektantov sa v praxi stretáva s rie‰ením konkrétnych prob-
lémov súvisiacich s prípravou in‰talácie kogeneraãn˘ch
jednotiek, bolo potrebné pripraviÈ relevantné informácie
pre ich prácu. 

Pre projektantov sú uÏ v tomto ãase k dispozícii pro-
jekãné podklady kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM.  Pre-
hºadne usporiadan˘ materiál poskytuje informácie o ty-
poch kogeneraãn˘ch jednotiek, základn˘ch parametroch,
palivovej trase, elektrickej a tepelnej ãasti, odvode spalín
a kondenzátu, ventilácii, hluãnosti, riadení a regulácii
a manipulácii. Pre projektantov sú sumárom potrebn˘ch
informácií pre prípravu projektov in‰talácie kogeneraã-
n˘ch jednotiek TEDOM.  

Projekãné podklady získate na adrese spoloãnosti
INTECH SLOVAKIA, s.r.o. 

INTECH SLOVAKIA, s.r.o. Hradené v hotovosti
Palárikova 31, P.O.Box 232 810 02 Bratislava 12
810 00 Bratislava
„âasopisy“
49-R/12/99

Projekãné podklady sú k dispozícií


