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SPP, ‰.p. zvy‰uje od 1. janu-
ára 2001 ceny pre v˘robnú
spotrebu. Dlh‰ie sa v‰ak ho-
vorí o pripravovanej zmene
v ãlenení odberateºsk˘ch

skupín a zavedení prehºad-
nej‰ích cenov˘ch taríf. âo
by mali tieto zmeny priniesÈ
pre odberateºov ?

Zmeny v tarifnom systéme
majú za cieº najmä mapovaÈ
zmeny na trhu so zemn˘m ply-
nom tak, aby sme mohli ‰peci-
fick˘m segmentom odberate-
ºov poskytnúÈ adekvátne pod-
mienky pre ich podnikanie.
V poslednom období sme pra-
covali najmä na systéme umoÏ-
Àujúcom rozvoj v˘roby elektri-
ny a tepla na báze plynu, pre-
toÏe tento odber je pre SPP

ako dodávateºa a prevádzkova-
teºa plynárenskej siete zaují-
mav˘ svojím objemom a hlav-
ne svojou rovnomernosÈou.
RovnomernosÈ odberu je cha-
rakteristika, ktorú sa snaÏíme
ão najviac podporovaÈ vzhºa-
dom na pozitívny technicko-
ekonomick˘ efekt.  Súãasn˘
systém nám neposkytuje dosta-
toãnú flexibilitu pri vytváraní
obchodn˘ch podmienok, a tak
sme pri ponúkaní ceny a flexi-
bility dodávok  neschopní po-
núknuÈ to, ão je u na‰ich kon-
kurentov v Európe samozrej-
mosÈou.
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Spravodaj o kogenerácii a energetike

Príhovor vydavateºa

VáÏení kolegovia,
stojíme pred vskutku v˘nimoã-

nou udalosÈou. Konãí sa tisícroãie.
Pri takej príleÏitosti zvykneme hod-
notiÈ, ão máme za sebou a dávame
si predsavzatia, ão chceme dosiah-
nuÈ. Urãite tomu nebude inak ani
poãas tohtoroãného Silvestra.

Celkom zaujímav˘ môÏe byÈ po-
hºad na uplynulé tisícroãie optikou
energetiky. Veì na jeho poãiatku
ºudia nevedeli napríklad niã o elek-
trine, bez ktorej si dnes Ïivot vôbec
nevieme predstaviÈ. V Európe ne-
poznali uhlie a nevedeli vyuÏiÈ jeho
energetick˘ potenciál. Problémy,
ktoré trápia nás, ako napríklad emi-
sie, boli absolútne vzdialené mysle-
niu stredovek˘ch „energetikov“. 

Muselo uplynúÈ mnoho storoãí,
aby sa ºudstvo ão i len na krok
priblíÏilo k poznaniu základov
jadrovej fyziky. Len o nieão menej
ãasu sme potrebovali, aby sme sa
nauãili vyuÏívaÈ zemn˘ plyn a ropu.
Ak˘ kus cesty ºudstvo pre‰lo! AÏ sa
nám zdá vtedaj‰ia úroveÀ poznania
smie‰na a primitívna.

âo si tak asi budú myslieÈ na‰i
potomkovia o tisíc rokov! Zrejme sa
budú zo srdca smiaÈ z na‰ich jadro-
v˘ch elektrární, tepeln˘ch ãerpa-
diel, kogeneraãn˘ch jednotiek.
Technológie, ktoré sú vrcholom
dne‰n˘ch poznatkov budú vnímaÈ
asi tak, ako sa my dnes pozeráme
na kresadlo, ktor˘m si starí Slova-
nia zapaºovali oheÀ alebo prvé tu-
kové svieãky. 

Vstupujeme do milénia, ktoré
bude ìal‰ou epochou rozvoja civili-
zácie. Nikto z nás nevie, ão bude na
jeho konci. MôÏeme v‰ak ovplyvniÈ,
ak˘ bude jeho zaãiatok. Îelajme si,
aby sa nám vydaril.

Îeláme Vám pokojné 
a ‰tedré Vianoce, 

veºa ‰Èastia, zdravia 
a pracovn˘ch úspechov 

v roku 2001.
Redakcia
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hovorí  Mgr.  Ivan Weiss  – riaditeº  pre s tratégiu SPP
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Stanovisko rozvodn˘ch závodov a z neho vypl˘-
vajúce pripojovacie podmienky sú vÏdy podmie-
nené stavom siete v konkrétnej lokalite. âasto sa
stavia aj tam, kde sa pred pomerne krátkym ãasom
neuvaÏovalo s v˘stavbou v ‰ir‰om meradle a teda
pri návrhu sietí sa s tak˘m vysok˘m odberom ne-
poãítalo. 

Vo v‰eobecnosti je moÏné pouÏitím kogeneraã-
nej jednotky (ìalej aj KJ) problém rie‰iÈ. ZáleÏí na
konkrétnych okolnostiach a navrhovanom spôso-
be rie‰enia. 

Pri mal˘ch v˘konoch sa väã‰inou vyuÏívajú ko-
generaãné jednotky s asynchrónnymi generátormi
pre paralelnú spoluprácu so sieÈou. Tieto KJ väã‰i-
nou nemajú samostatn˘ ‰tartér a ani automatiku
fázovania na sieÈ. Sú ‰tartované tak, Ïe asynchrón-
ny generátor v motorickom reÏime rozbehne spa-
ºovací motor a ten následne preberie záÈaÏ. Prob-
lém spoãíva ale v tom, Ïe rozbehové prúdy
elektromotora sú pomerne vysoké napr. pri 
22 kW-ovom generátore ‰piãka rozbehového prú-
du dosahuje 70 aÏ 80 A. Na rozbehnutie takéhoto
elektromotora je potrebné na vstupe do objektu

umiestniÈ istiã 63 A s motorickou charakteristikou,
ão v mnoh˘ch prípadoch nie je moÏné.

V takomto prípade je moÏné pouÏiÈ KJ so
synchrónnym generátorom, ktoré ‰tartujú pomo-
cou ‰tartéra napájaného zo siete alebo z batérii
a fázujú sa k sieti aÏ po splnení fázovacích podmie-
nok. Tieto KJ sú v‰ak pri mal˘ch v˘konoch o cca
30 - 40% drah‰ie neÏ KJ asynchrónne. Je ich v‰ak
moÏné pouÏívaÈ ako núdzov˘ zdroj elektrickej
energie, tzn. Ïe sú schopné vyrábaÈ elektrinu aj
v prípade v˘padku v rozvodnej sieti.

Veºmi dôleÏit˘m momentom pri návrhu kon-
krétneho rie‰enia je zabezpeãenie odvodu tepla.
Ak chceme maÈ moÏnosÈ v ktoromkoºvek ãase pre-
vádzkovaÈ KJ na maximálny elektrick˘ v˘kon po-
tom musíme zabezpeãiÈ dostatoãn˘ odvod tepla
z jednotky a t˘m umoÏniÈ chladenie spaºovacieho-
motora. Uveden˘ problém je moÏné rie‰iÈ napr.
in‰taláciou núdzového chladiãa. Optimálne je, ak
sme v‰etko vyrobené teplo schopní spotrebovaÈ
v samotnom objekte na vykurovanie, prípravu tep-
lej úÏitkovej vody, ohrev bazéna a pod.

Plánujeme  vybudovaÈ rodinn˘ dom s tromi bytov˘mi jednotkami vrátane vyhrievaného ba-
zéna s plochou cca 80 m2. Na získanie stavebného povolenia máme súhlas v‰etk˘ch dotknut˘ch
organizácií okrem rozvodn˘ch závodov. Projektantom vypoãítan˘ maximálny príkon objektu
je 35 kW. Rozvodné závody nám chcú povoliÈ v‰ak len 10 kW. Bolo by moÏné podºa Vá‰ho ná-
zoru uveden˘ problém vyrie‰iÈ nain‰talovaním kogeneraãnej jednotky?

Vám zabezpečí:

ENERGETICKÝ
AUDIT

● vyhodnotenie stavu ener-
getického hospodárenia

● spracovanie energetickej
bilancie

● identifikovanie potenciálnych úspor
● návrhy energeticky úsporných opatrení
● zhodnotenie návratnosti investičných

prostriedkov
● výber optimálneho variantu riešenia
● poradenstvo pri realizácii navrhnutých

opatrení
● odporučenie najvhodnejších dodávateľov

energeticky úsporných produktov a techno-
lógií

Ponúkame Vám 
predbežný, podrobný 
a prevádzkový audit

Kontakt:
Ing. František Kohányi
Pražská 2,  040 11 Košice
tel.: 095/643 99 21-22 
fax: 095/622 97 10
mobil: 0903 900 201
e-mail: xcontrol@xcontrol.sk

Podstatou dvojzloÏkovej ceny tepla je, na jednej transparentnosÈ pre odberateºa

a na druhej strane garancia dodávateºovi, Ïe investície do v˘stavby, rekon‰trukcie

a modernizácie tepelného systému budú návratné.

Cena tepla sa pochopiteºne neskladá len z nákladov na palivo, ale vstupujú do nej

aj ìal‰ie zloÏky. âasÈ ceny je závislá od spôsobu financovania (dæÏka a spôsob splá-

cania úveru). ëal‰iu zloÏku tvoria náklady súvisiace s prevádzkou – reÏijné náklady

a prevádzkové náklady, nájomné, údrÏba, opravy, mzdy. Poslednou zloÏkou je zisk

prevádzkovateºa. Z t˘chto skutoãností vychádza koncepcia dvojzloÏkovej ceny tep-

la. Tá je tvorená pracovnou a základnou cenou.

Pracovná cena sa úãtuje za GJ tepla, ktor˘ je skutoãne odobrat˘. Tvorí sa na zá-

klade ceny spotrebovaného plynu, elektrickej energie a vody. 

Základná cena je fixná mesaãná (roãná) ãiastka, ktorá je stanovená na základe
predpokladaného mnoÏstva odobrat˘ch jednotiek tepla. Pokr˘va fixné náklady pre-
vádzkovateºa (predov‰etk˘m splátky úveru – finanãná ãasÈ a mzdy, nájomné apod.
– existenãná ãasÈ). Základná cena v podstate zaruãuje prevádzkovateºovi, Ïe bude
schopn˘ pokryÈ svoje náklady súvisiace s existenciou aj v prípade, Ïe v˘roba tepla
je napríklad z dôvodu teplého poãasia, na veºmi nízkej úrovni. Základná cena je mi-
nimálnou cenou, ktorú je odberateº povinn˘ zaplatiÈ, bez ohºadu na odobraté
mnoÏstvo tepla.

Zmena jednotliv˘ch zloÏiek ceny je moÏná len na základe dohodnut˘ch regulaãn˘ch
vzorcov, ão zaruãuje vysokú transparentnosÈ vzÈahov medzi dodávateºom a odbera-
teºom. Pracovná cena môÏe byÈ zmenená len v prípade zmeny ceny plynu a elek-
trickej energie. Finanãná ãasÈ základnej ceny sa mení v závislosti na zmene úrokovej
sadzby alebo pri zmene kurzu, ak je financovanie zabezpeãené v cudzej mene. Exi-
stenãná ãasÈ základnej ceny sa kaÏdoroãne zvy‰uje o roãnú mieru inflácie.

Takto stanovená cena tepla je v˘hodná tak pre dodávateºa ako aj odberateºa. Do-
dávateº má garantované príjmy, ktoré pokr˘vajú jeho fixné náklady. Odberateº má
transparentne stanovenú cenu a je chránen˘ pred vytváraním neprimeraného zisku
zo strany dodávateºa. Regulaãn˘ vzorec mu zabezpeãuje, Ïe je schopn˘ kaÏdé zv˘-
‰enie vstupn˘ch médií preniesÈ do ceny tepla bez ìal‰ieho “nabaºovania” ceny do-
dávateºom.

ââââ OOOO     ZZZZ AAAA UUUU JJJJ ÍÍÍÍ MMMM AAAA     NNNN AAAA ···· IIII CCCC HHHH     ââââ IIII TTTT AAAA TTTT EEEE ªªªª OOOO VVVV

DvojzloÏková cena tepla

Kogenerácia v rodinnom dome

Existenãná ãasÈFinanãná ãasÈ

Poãas pracovnej exkurzie v Ivanãiciach pracovníci prevádzkovateºa tepelného hospodárstva – Teplo Ivanãice informovali o vyuÏíva-
ní dvojzloÏkovej ceny tepla. KeìÏe aj na Slovensku sa uÏ dlh‰ie vedú rôzne diskusie o moÏnosti zavedenia dvojzloÏkovej ceny tep-
la, zaujímala by ma filozofia, ktorá je v Ivanãiciach uplatÀovaná. Ako je tvorená dvojzloÏková cena tepla ?
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Krátko po podpise zmluvy o v˘hradnom zastú-
pení ste avizovali, Ïe pripravujete niektoré or-
ganizaãné opatrenia. Ktoré sa uÏ zrealizovali ?

Na‰ou ambíciou je, aby prevzatie v˘hradného za-
stúpenia ãeského v˘robcu kogeneraãn˘ch jednoti-
ek TEDOM pre Slovensko na‰ou spoloãnosÈou,
pocítili pozitívne najmä zákazníci. Rozhodli sme sa
teda vybudovaÈ sieÈ obchodn˘ch kancelárii pre ob-
lasÈ západného, stredného a v˘chodného Sloven-
ska. S ich prípravou sme zaãali v novembri a od de-

cembra sú v plnej prevádzke. 

Aké by mali byÈ spomenuté pozitíva pre zákazníkov, vypl˘vajúce z tejto no-
vej ‰truktúry ?

Chceme sa predov‰etk˘m priblíÏiÈ záujemcom o kogeneraãné jednotky, aby sme
im mohli poskytovaÈ kvalitné sluÏby a poradenstvo r˘chlej‰ie, ako sme boli schop-
ní doteraz. KaÏdá in‰talácia vyÏaduje hºadanie najvhodnej‰ieho rie‰enia, je
potrebné zozbieraÈ veºké mnoÏstvo vstupn˘ch údajov, viackrát nav‰tíviÈ miesto
in‰talácie apod. To v‰etko vyÏaduje veºa ãasu a hoci Slovensko je relatívne malé,
predsa len sa ukázalo, Ïe nie je moÏné r˘chlo a kvalitne uspokojiÈ v‰etk˘ch zákaz-
níkov z Bratislavy. Poãet záujemcov o kogeneraãné jednotky rastie a my sme uÏ
neboli schopní v‰etk˘m vãas vyhovieÈ. Personálne posilnenie na‰ej spoloãnosti
bolo nevyhnutné a otvorenie obchodn˘ch kancelárii v Brati-
slave, Banskej Bystrici a Pre‰ove je urãite krokom v ú-
strety na‰im zákazníkom. 

Ako je geograficky vymedzené pôsobenie obchodn˘ch kancelárii ?

PôsobnosÈ obchodn˘ch kancelárii je totoÏná s pôsobením jednotliv˘ch energetic-
k˘ch rozvodn˘ch závodov ZSE, SSE a VSE. Zvolili sme tak˘to model, pretoÏe
umoÏÀuje obchodn˘m kanceláriám ‰pecializovaÈ sa na podmienky daného regió-
nu, ktoré z väã‰ej miery závisia práve od pôsobenia energetick˘ch rozvodn˘ch
podnikov. PretoÏe splnenie pripojovacích podmienok kogeneraãn˘ch jednotiek
na sieÈ rozvodn˘ch závodov je ãasto základn˘m úskalím jednotliv˘ch in‰talácii,
sledujeme touto ‰pecializáciou skvalitnenie na‰ich sluÏieb pre zákazníka.

Aké sluÏby môÏu záujemcovia o kogeneraãné jednotky oãakávaÈ od Va‰ich
obchodn˘ch kancelárii ?

Kompletn˘ obchodn˘ servis, tak ako boli doteraz zvyknutí vyÏadovaÈ od centrály
firmy v Bratislave. To znamená od základného poradenstva, cez vypracovanie
technicko-ekonomickej anal˘zy, cenovú ponuku aÏ po samotnú in‰taláciu. Oãa-
kávame, Ïe v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa nám e‰te podarí cel˘ pro-
ces spruÏniÈ a zdynamizovaÈ.

V predchádzajúcom ãísle BLESKu sme informovali o podpise zmluvy o v˘hradnom obchodnom zastúpení firmy TEDOM  spoloãnosÈou INTECH
Slovakia, s.r.o. Bratislava. Táto nová situácia sa premietla aj do organizaãn˘ch zmien v oblasti predaja kogeneraãn˘ch jednotiek. O ich prí-
nose pre zákazníka sme sa porozprávali s Mgr. Ivanom ëuìákom, marketingov˘m riaditeºom firmy.

Adresár INTECH Slovakia, s.r.o.

Riaditeºstvo Obchodná kancelária ZÁPAD Obchodná kancelária STRED Obchodná kancelária V¯CHOD

Ulica Palárikova 31, P.O.Box 232 Palárikova 31, P.O.Box 232 Partizánska cesta 98 Solivarská 28
PSâ 810 00 810 00 974 01 080 01
Mesto Bratislava Bratislava Banská Bystrica Pre‰ov
Telefón 07/63814343 - 4 07/63814343 - 4 088/414 8383 - 4 091/7592991 - 2
Fax 07/63814344 07/63814344 088/414 8384 091/7592992
Mobil 0903/426 535 0903/272 161 0903/272162 0903/272163
E-mail centrum@intechsk.sk zapad@intechsk.sk stred@intechsk.sk vychod@intechsk.sk

Obchodná kancelária
V¯CHOD

Obchodná kancelária
STREDObchodná kancelária

ZÁPAD



S ú ã a s È o u
technické-
ho rie‰enia
projektov
sú zvyãajne
nasledovné
opatrenia:

❒ komplexné nasadenie riadiaceho systému
(s dispeãingom), meranie médií

❒ ekvitermická regulácia vykurovania objektov
❒ regulácia prípravy TÚV
❒ renovácia a riadenie kotolní
❒ hydraulické vyregulovanie teplovodnej vykuro-

vacej siete a termostatizácia
❒ modernizácia osvetlenia
❒ modernizácia v˘menníkov˘ch staníc - kompak-

tné odovzdávacie stanice (KOS)
❒ in‰talovanie kogenerácie – v prípade koncep-

ãnej a prevádzkovej v˘hodnosti
❒ riadenie odberu elektrickej energie, diaºkov˘

odpoãet elektromerov a pod.
❒ ìal‰ie koncepãne efektívne zásahy do techno-

lógie v˘roby a rozvodu tepla
❒ v odôvodnen˘ch prípadoch v˘mena kotlov,

potrubí, alebo ich ãastí

Úspora energie pri t˘chto projektoch je podºa roz-
sahu a úrovne pôvodného stavu v rozpätí 13 – 30 %.

Popis postupu pri projekte EPC.

1. etapa: Základné mapovanie situácie. Posúdenie
moÏnosti rie‰enia, základné oboznámenie sa
s prevádzkou, prieskum základn˘ch energetic-
k˘ch bilancií. V˘sledkom je návrh ìal‰ieho
postupu, zásady financovania, alebo ukonãenie
rokovaní z dôvodu nevyhovujúcich podmienok
pre ktorúkoºvek stranu. Etapa je úspe‰ne
ukonãená oficiálnym vyjadrením súhlasu s navr-
hovan˘mi podmienkami a vyjadrením záujmu
o pokraãovanie v projekte na úrovni ‰tatutárneho
orgánu zákazníka, ktor˘ rozhoduje o projektoch
podobného rozsahu a v˘znamu.

2. etapa: PredbeÏn˘ audit. V rámci tejto etapy je po-
drobnej‰ie pre‰tudovaná problematika, spoloãne
sa zváÏia alternatívy rie‰enia, prerokujú sa po-
drobné pravidlá  spolufinancovania. Vzniknuté
rie‰enie je v˘sledkom spolupráce pracovníkov zá-
kazníka a Landis & Staefa ESCO. Na záver tejto

etapy Landis & Staefa ESCO predloÏí  predbeÏn˘
audit, v ktorom sa upresní rozsah projektu, úspo-
ry energie, predpokladané finanãné objemy.
PredloÏen˘ je následne návrh zmluvy o uzatvore-
ní budúcej zmluvy s upresnením podmienok fi-
nancovania projektu. Podpisom tejto zmluvy sa
zákazník zaviaÏe, Ïe v budúcnosti uzavrie s Landis
& Staefa ESCO zmluvu o dielo za dohodnut˘ch
podmienok a v prípade, Ïe by tak neurobil, za-
platí v‰etky náklady nasledujúcej etapy.

3. etapa: Podrobn˘ audit. V rámci tejto etapy sa za-
bezpeãuje vyprojektovanie. Pripraví sa zmluva
o dielo, v ktorej sa Landis & Staefa ESCO zaviaÏe
garantovaÈ energetické úspory. Landis & Staefa
ESCO vykonáva funkciu zhotoviteºa diela (gene-
rálneho dodávateºa) a garantuje kvalitu diela. Zá-
roven sa podpí‰e úverová zmluva, ktorou sa za-
bezpeãí financovanie projektu. Zákazník sa plat-
bou cash vo v˘‰ke najmenej 10 %, podieºa na fi-
nancovaní investície. Len v odôvodnen˘ch prípa-
doch sa aj táto platba môÏe rozdeliÈ na niekoºko
splátok.

4. etapa: Realizácia. V tejto etape sa realizuje dielo
v súlade s projektovou dokumentáciou a zmlu-
vou o dielo.

5. etapa: Zabezpeãenie dosiahnutia úspor. Po
odovzdaní diela zákazníkovi bude Landis & Stae-
fa ESCO dlhodobo poskytovat servis nov˘ch zari-
adení a podieºat sa na vyhodnocovaní a dosiah-
nutí úspor energie. Landis & Staefa ESCO si re-
kon‰truované energetické systémy neprenajíma,
neodkupuje a ani ich nespravuje (neprevádzku-

je).
Záruka na dosiahnutie úspor 

DôleÏitou ãrtou projektov EPC je garancia dosiah-
nutia energetick˘ch úspor. V prípade, Ïe by sa tak
nestalo, nesie Landis & Staefa ESCO plné finanãné
riziko a nepoÏaduje od zákazníka platby odpoveda-
júce nedosiahnut˘m úsporám. Aby garancia úspor
bola realistická, Landis & Staefa ESCO (Slovensko)
vystupuje v pozícii generálneho dodávateºa. Poãas
splácania projektu je platná servisná zmluva, ktorá
garantuje údrÏbu novoin‰talovan˘ch zariadení a zá-
roveÀ kontrolu, Ïe zákazník bude pouÏívat nové
zariadenia tak, aby to bolo v súlade so zmluvou. V˘-
poãet úspor je definovan˘ v zmluve o dielo. ESCO
vypracúva po kaÏdom ukonãenom roku úsporovej
periódy správu, v ktorej vyhodnotia dosiahnuté
energetické úspory.

Podmienky financovania

Podºa poÏiadaviek vlastníkov ESCO je najmen‰í fi-
nanãn˘ objem projektu 20 mil. Sk. Pritom je moÏné,
aby sa jeden úverovan˘ projekt skladal z „balíka“
jednotliv˘ch men‰ích akcií, za podmienky, Ïe v‰etky
jednotlivé akcie sa realizujú v nie príli‰ dlhom ãaso-
vom rozmedzí (napr. poãas 1 roka, resp. po etapách
2-3 roky).
Zákazník sa podieºa na krytí investiãn˘ch nákladov
projektu vo v˘‰ke najmenej 10 %, zvy‰ok bude úver
poskytnut˘ ESCOm. Splácanie úveru je zvyãajne 
6 rokov (v prípade niekoºk˘ch etáp je kaÏdá etapa
+1rok). Úverové podmienky je moÏné upresniÈ

V roku 1998 zaloÏili Siemens Building Technologies (SBT) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) na Slovensku spoloãn˘ podnik Landis & Staefa

ESCO (Slovensko), ktor˘ je plne zameran˘ na projekty EPC. Systémom Energy Performance Contracting (EPC alebo aj PFC) realizuje a financuje projekty

zamerané na ‰etrenie energie a modernizáciu energetick˘ch systémov. Projekty sú dodávané na klúã, zamerané na komplexnú úsporu energií, financo-

vané dodávateºom s garantovaním energetick˘ch úspor. Typick˘m projektom EPC je zv˘‰enie efektívnosti systému vykurovania. Projekty EPC sú urãené

pre vlastníkov, alebo správcov väã‰ích komplexov objektov. Ide o podniky tepelného hospodárstva v bytovo - komunálnej sfére, bytové druÏstvá, nemoc-

nice, kúpele, priemyselné a obchodné podniky, ‰koly atì. Spoloãnost Landis & Staefa ESCO (Slovensko) má zabezpeãené dlhodobé zdroje a v súãasnosti

má uÏ niekoºko zrealizovan˘ch projektov.

Financovanie projektov zameraných na šetrenie energie
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Kogeneraãné jednotky ãeského v˘robcu TEDOM je moÏné nájsÈ v mnoh˘ch
krajinách vo svete a na ãasto aÏ neuveriteºn˘ch miestach. Jednotu z nich je aj
in‰talácia v slneãnom ·panielsku. To samo o sebe nie je aÏ také neuveriteºné
do chvíle, keì dodáme, Ïe ide o kogeneraãnú jednotku TEDOM CAT 1000 
s elektrick˘m v˘konom 1000 kW umiestnenú uprostred kopcov v lese. Na

mieste, ktoré ukazuje fotografia, by urãite nikto kogeneraãnú jednotku nehºa-
dal. A predsa aj tu dokazuje svoju opodstatnenosÈ, efektívnosÈ  a spoºahlivosÈ. 

Mesteãko Alur leÏí na severov˘chode ·panielska, neìaleko Lagaspi a Pamplo-
ny. Práve v lesoch tohto kraja sa rozhodol Juan Bengolea vybudovaÈ pílu, kto-
rá spracováva drevnú hmotu z okolit˘ch lesov. I‰lo skutoãne o ambiciózny
plán. Za miesto in‰talácie si vybral jeden z kopcov hornatej oblasti. Stavba si
vyÏadovala zrovnaÈ vrchol kopca, aby sa vytvorilo miesto pre nain‰talovanie
technológie, vybudovaÈ cestu a súvisiacu infra‰truktúru. Cel˘ projekt rátal aj
s in‰taláciou kogeneraãnej jednotky. 

Prvé úvahy o in‰talácii kogeneraãnej jednotky v t˘chto podmienkach boli spo-
loãnosti TEDOM predostreté na jar 1997.  Riaditeº zahraniãného obchodu fir-
my TEDOM Ing. Lubo‰ Nedvûdick˘ nám k zaãiatku tohto projektu povedal:
„Pri kaÏdej zahraniãnej ceste nav‰tevujeme niektoré z na‰ich in‰talácii. Na jar
1997 sa uskutoãnila obchodná náv‰teva v ·panielsku, kde sme rokovali o beÏ-
n˘ch obchodn˘ch záleÏitostiach, rozpracovan˘ch projektoch a podpísali sme
zmluvu na dodávku na‰ich jednotiek TEDOM radu MT. Poãas cesty k jednej 
z na‰ich in‰talácii ná‰ ‰panielsky partner naraz zastavil pod kopcom. Pred na-
mi nebolo niã iné len lesy a kopce. Tu prv˘ krát padla zmienka o projekte, kto-
rého vyvrcholením mala byÈ in‰talácia jednej z na‰ich najväã‰ích kogeneraã-
n˘ch jednotiek. V tej chvíli v‰ak málokto z nás veril, Ïe sa nieão také dá urobiÈ.
Znamenalo to vyrúbaÈ les, zrovnaÈ kopec a vytvoriÈ na Àom  plochu pre
v˘stavbu píly. Aj predstava pripojenia plynu a vyvedenia elektrickej energie
bola odváÏna, a to tak finanãne ako aj technicky.“

Napriek urãit˘m pochybnostiam o realizovateºnosti tohto projektu sa zaãalo
hºadaÈ najv˘hodnej‰ie technické rie‰enie. Znamenalo to desiatky hodín tech-
nick˘ch rokovaní. Nakoniec sa na‰la najvhodnej‰ia koncepcia a pre in‰taláciu
bola navrhnutá kogeneraãná jednotka TEDOM CAT 1000 A v ne‰tandardnej
verzii s asynchrónnym generátorom pre paralelnú prevádzku. VyuÏitie verzie
s asynchrónnym generátorom vychádzalo z podmienok pripojenia zdrojov
elektrickej energie na rozvodnú sieÈ v ·panielsku. Stanovené pripojovacie
podmienky pre kogeneraãné jednotky s asynchrónnym generátorom sú pod-
statne menej nároãné ako pri synchrónnych generátoroch.  To je základná

príãina, pre ktorú je väã‰ina in‰talácii v ·panielsku realizovaná v asynchrónnej
verzii.

Medzi najväã‰ie prekáÏky patrilo privedenie plynu a zabezpeãenie vyvedenia
elektrickej energie. Plynová prípojka  sa nachádzala vo vzdialenosti 500 m za
nároãn˘mi terénnymi prekáÏkami. Plyn bolo potrebné priviesÈ hornat˘m teré-
nom z údolia na vrchol kopca. Nemenej nároãné bolo aj pripojenie na roz-
vodnú sieÈ elektriny. NajbliÏ‰ie elektrické vedenie bola vzdialené pribliÏne 400
metrov, ale na protiºahlom kopci z druhej strany údolia. Nakoniec sa údolie
podarilo preklenúÈ vzdu‰nou cestou, káblom zavesen˘m na stoÏiaroch.

Dodávka kogeneraãnej jednotky sa uskutoãnila koncom roku 1998 a na jar
1999 bola uvedená do plnej prevádzky. Pracuje nepretrÏite 16 hodín denne.
Elektrická energia je spotrebovaná priamo na píle, ktorá je vybavená nemec-
kou technológiou a zamestnáva 10-15 ºudí. 

Tepeln˘ v˘kon kogeneraãnej jednotky je prostredníctvom v˘menníkov voda-
vzduch vyuÏívan˘ na su‰enie dreva. Nain‰talované je aj núdzové chladenie,
ktor˘m je odvádzaná ãasÈ tepelného v˘konu v ãase, keì nie je v su‰iãke plne
vyuÏit˘.

Aj táto in‰talácia dokazuje aké ‰iroké je vyuÏitie kogeneraãn˘ch jednotiek. Veì
kto by hºadal kogeneraãnú jednotku s v˘konom 1 MW na vrchole kopca
uprostred lesov v slneãnom ·panielsku ?

Predstavujeme zaujímavé inštalácie 
kogeneračných jednotiek

KOGENERÁCIA V ŠPANIELSKU

Pohºad na miesto in‰talácie

Kogeneraãná jednotka TEDOM CAT 1000 A
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Odkedy sa poãíta so zavede-
ním takéhoto nového systé-
mu ?

O zavedenie nového systému
podporujúceho v˘znamn˘ veº-
koodber sa uÏ snaÏíme viac neÏ
rok, av‰ak zatiaº sme sa nestret-
li s podporou príslu‰n˘ch orgá-
nov ‰tátnej správy. Nakoºko
sme presvedãení o správnosti
ná‰ho postupu, budeme sa
o presadenie na‰ej koncepcie aj
naìalej usilovaÈ.

KeìÏe plo‰ná plynofikácia
je takmer ukonãená, SPP
hºadá ìal‰ie oblasti rozvoja
svojich aktivít. Na ão sa plá-
nujete sústrediÈ?

V rámci rozvoja non-core pod-
nikateºsk˘ch aktivít sa v stratégii
SPP plánuje s rozvojom v˘roby
elektriny a tepla na báze plynu
v dvoch hlavn˘ch kategóriách -
PPC a KJ, ìalej sa plánuje so
vstupom na multiutilitn˘ trh
s produktmi formou outsour-
cigu sluÏieb, rozvoj e-commerce
v jeho rôznych formách od 
e-procurement aÏ po umiestÀo-
vanie komodít a sluÏieb a roz-
voj komplexn˘ch poradensk˘ch
sluÏieb.  Znaãná energia bola in-
vestovaná i do preskúmania
a budovania schopností v oblas-
tiach geotermálnych zdrojov
a pohonu na stlaãen˘ zemn˘
plyn (CNG).  Strategick˘m cie-
ºom SPP na obdobie ìal‰ích 
5 rokov je transformovaÈ súãas-
né kapitálovo nároãné podnika-
nie na podnikanie v oblastiach
s vy‰‰ou pridanou hodnotou
a niÏ‰ou kapitálovou nároãnos-
Èou.  Táto stratégia by mala byÈ
postavená najmä na sluÏbách
zaloÏen˘ch na existujúcom
a získanom know-how.  Tento
trend prechodu z kapitálovo ná-
roãn˘ch a nízko-marÏov˘ch ob-
lastí do podnikania s vysokou
pridanou hodnotou je vo svete
zjavn˘ a zakladá, podºa môjho
názoru, zásadné podmienky
preÏitia v dlhodobom horizonte

podnikania.  Ide tu najmä 
o efekty globalizácie, ktor˘m sa
treba v takomto horizonte pris-
pôsobiÈ.  V tomto zmysle dnes
pracujeme i na preformulovaní
na‰ej dlhodobej stratégie.

Aké miesto má vo va‰ich zá-
meroch rozvoj a podpora ko-
generácie ?

Ako som uÏ spomenul, rozvoj
kogenerácie je súãasÈou na‰ich
plánov a v tejto oblasti disponu-
jeme rozsiahlymi vedomosÈami
o potencionálnych, technicky
vhodn˘ch projektoch po celom
Slovensku, ktoré vychádzajú
z ná‰ho kvalitného poznania
odberateºskej základne.  Tento
trh je pre nás zaujímav˘ najmä
preto, Ïe ide o vysoko efektívny
spôsob spaºovania zemného
plynu, ktor˘ má nesporne svoje
miesto v dlhodobej energetic-
kej koncepcii ‰tátu.  Zo strate-
gického pohºadu teda vlastne
budujeme svoj budúci trh sme-
rom, ktor˘  ako predpokladá-
me, sa dlhodobo etabluje na

Slovensku.  TaktieÏ je pre nás
dôleÏité, aby sme prostredníc-
tvom prítomnosti na tomto seg-
mente mohli efektívne monito-
rovaÈ trendy v malej a strednej
energetike.  T˘mto spôsobom
máme kontinuálny kontakt so
zákazníkmi, ktorí vykazujú vyso-
kú mieru progresívnosti a in-
vencie.

Plánujete konkrétne aktivity
na podporu ‰ir‰ieho vyuÏí-
vania kogeneraãn˘ch tech-
nológii v slovenskej energeti-
ke ?

PriebeÏne pracujeme na vyuÏití
na‰ej rozsiahlej databázy pre-
vádzok, ktoré vykazujú optimál-
ne podmienky pre aplikáciu ko-
generaãn˘ch technológií.  Vy-
tvorili sme za úãelom rozvoja
kogenerácie na Slovensku spo-
loãn˘ podnik s poprednou eu-
rópskou plynárenskou spoloã-
nosÈou Ruhrgas, ktor˘ sa zaobe-
rá aplikáciou zariadení s v˘ko-
nom do 5 MWel.  âo sa t˘ka ob-

chodnej politiky SPP, pracuje-
me na uÏ spomenutom novom
cenovom systéme, ktor˘ by
umoÏnil aktívnej‰iu podporu
v procese rozvoja.

Niektoré ãeské plynárenské
spoloãnosti svojou cenovou
politikou priamo zv˘hod-
Àujú odberateºov, ktorí spa-
ºujú zemn˘ plyn v kogene-
raãn˘ch jednotkách. Neu-
vaÏujete aj o takejto forme
podpory ?

Zatiaº sa snaÏíme presadiÈ zá-
sadnej‰ie zmeny v ponímaní od-
berov˘ch segmentov.  Pokiaº sa
nám to podarí, pôjdeme v na-
‰ich snahách ìalej, smerom
k podpore zákazníka.

O niekoºko mesiacov bude-
me poznaÈ strategického in-
vestora, ktor˘ získa 49% ak-
cii SPP. Zaujímalo by nás,
ako nové majetkové pomery
v SPP pocítia va‰i odberate-
lia. âo môÏeme od tejto zme-
ny oãakávaÈ ?

Privatizáciou sa do urãitej miery
stransparentnia vzÈahy medzi
SPP a ‰tátom, ão sa pozitívne
prejaví vo forme finanãného ria-
denia firmy a následne v ob-
chodnej a investiãnej politike
podniku.  Odbúraním niekto-
r˘ch zákonn˘ch postupov pre
rozvoj nov˘ch aktivít sa taktieÏ
zv˘‰i flexibilita podniku v prís-
tupe k nov˘m projektom
a iniciatívam.  Predpokladáme
taktieÏ, Ïe strategick˘ investor
so sebou prinesie know-how
v oblasti adaptácie prirodzené-
ho monopolu na meniace sa
podmienky európskeho trhu
a s väã‰ím dôrazom bude pre-
sadzovaÈ v˘znamné smery roz-
voja SPP, vrátane kombinovanej
v˘roby elektriny a tepla.

Strana 2
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TECHNICKÉ RIE·ENIE: 

❒ in‰talácia nového parného kotla 16 t/h – 1 ks

❒ in‰talácia kogeneraãn˘ch jednotiek 2 x 190 kWel – TEDOM 190 CAT – 2 ks

❒ modernizácia v˘menníkov˘ch staníc technológiou kompaktn˘ch

odovzdávacích staníc (KOS) – 7 ks
❒ modernizácia ohrevu vody pre rehabilitaãn˘ bazén s filtráciou

❒ komplexná in‰talácia objektovej ekvitermickej regulácie a hydraulického

vyregulovania vrátane termostatizácie objektov s teplovodn˘m vykurova-
ním

❒ modernizácia ãastí vzduchotechniky vrátane regulácie a rekuperácia tepla

❒ in‰talácia centrálneho dispeãingu, systém Unigyr Insight Landis & Staefa

❒ meranie médií

❒ riadenie odberu elektrickej energie

❒ modernizácia osvetlenia

❒ v˘mena ãastí parného vykurovania za teplovodné vykurovanie

❒ v˘mena ãasti vonkaj‰ieho potrubia a vykurovacieho systému star‰ieho ob-

jektu

Projekt bol spusten˘ do prevádzky v decembri roku 1999.
Z hºadiska nepretrÏitej prevádzky, rôznorodej technológie a nároãnosti realizá-
cie sa jedná o najnároãnej‰í projekt. V celkovom systéme zásobovania areálu
NsP teplom bola ponechaná para. Komplexná premena na teplovodn˘ systém

bola z prevádzkového, ale najmä z finanãného hºadiska neúnosná a nerealizo-
vaná. 

V systéme zásobovania teplom je pouÏitá para pre:
❒ technologické úãely (práãovÀa, kuchyÀa, sterilizácie)

❒ pre zásobovanie 7 VS; vykurovanie (teplovodné, critalové),  TÚV a vzdu-

chotechniku
Kogeneraãné jednotky sú z hºadiska tepelného v˘konu pouÏité do spolupráce
s hlavnou VS1, kde je v˘kon prednostne pouÏit˘ na prípravu TÚV a potom do
critalového vykurovania (55/45°C). Zosúladenie odberu vyrobenej elektrickej
energie a tepla vyrovnáva cca 70 m3 akumulácie. Z hºadiska v˘roby elektrickej e-
nergie je táto pouÏitá v˘luãne pre vlastnú spotrebu NsP a je v paralelnej spolu-
práci s verejnou sieÈou. Projekt bol mimoriadne nároãn˘ z hºadiska celkovej
optimalizácie prevádzky i riadiaceho systému, na ktor˘ je cel˘ energetick˘
systém napojen˘. Úspe‰nosÈ projektu sa ukazuje uÏ po 11 mesiacoch od spu-
stenia do prevádzky, keì je moÏné kon‰tatovaÈ prekroãenie garantovan˘ch roã-
n˘ch úspor. Úspe‰nosÈ moÏno pripísaÈ predov‰etk˘m v˘bornej spolupráci so zá-
kazníkom, profesionálnej realizácii, dozoru a monitoringu prevádzky, ako aj
odbornému servisu novoin‰talovan˘ch technológií.

T˘mto vyjadruje spoloãnosÈ  Landis & Staefa ESCO (Slovensko), s.r.o.
poìakovanie v‰etk˘m, ktorí sa akoukoºvek mierou 

podieºali na tomto projekte.
Pripravené sú ìal‰ie projekty.

ìal‰ím rokovaním.
Zrealizované projekty EPC.

❒ Bytes Detva – bytové hospodárstvo;   - projekt bol zrealizovan˘ v roku 1997
❒ Nemocnica s poliklinikou Îilina;

- projekt bol zrealizovan˘ v roku 1999
❒ Kúpele Kováãová;

- projekt bol zrealizovan˘ v roku 1999
❒ TEHO Ko‰ice – bytové hospodárstvo; - projekt je pre svoju veºkosÈ realizaã-

ne rozdelen˘ na 3 etapy (roky) a v súãasnosti je ukoãená jeho druhá etapa
(1999 – 2001)

Realizácia projektu EPC v Nemocnici s poliklinikou Îilina

Kogeneraãné 
jednotky 

TEDOM 190 CAT



Teplárenstvo v trhovom hospodárstve

Energetické centrum Bratislava v spolupráci s Katedrou tepelnej energetiky
Strojníckej fakulty STU, Teplárensk˘m zdruÏením na Slovensku a spoloãnos-
Èou INTECH Slovakia s.r.o.  zorganizovalo v novembri tohto roku odborn˘ se-
minár ”Teplárenstvo v trhovom hospodárstve” s nosnou témou  “Inte-
grácia mal˘ch zdrojov do systému CZT”.

Workshop bol urãen˘ zamestnancom energetiky v oblasti v˘roby, rozvodu
a spotreby tepla a elektrickej energie v projekãn˘ch a v˘skumn˘ch organizá-
ciách, plánovacích a kontroln˘ch orgánoch.

V prv˘ deÀ sa uskutoãnila odborná exkurzia do Ivanãíc v âeskej republike,
kde sa úãastníci oboznámili s tepeln˘m hospodárstvom mesta, zaloÏenom na
báze kogeneraãn˘ch jednotiek. Projektanti a prevádzkovatelia zariadení ob-
jasnili úãastníkom technické a finanãné podmienky realizácie projektu a moÏ-
nosti financovania podobn˘ch projektov na Slovensku. V popoludÀaj‰ích ho-
dinách sa uskutoãnila prehliadka kotolne, v ktorej sú kogeneraãné jednotky
in‰talované. Táto ãasÈ akcie bola pre úãastníkov veºmi zaujímavá; opäÈ sa po-
tvrdilo heslo, Ïe je lep‰ie raz vidieÈ ako stokrát poãuÈ.

Druh˘ deÀ seminár pokraãoval uÏ v Bratislave odborn˘mi predná‰kami
o moÏnostiach kogenerácie na Slovensku, problémoch a bariérach pri ich in-
‰talovaní a skúsenostiach z uÏ realizovan˘ch projektov, napr. v tepelnom
hospodárstve mesta Îilina a Zvolen, v spoloãnosti SPP, ãi v Paroplynovom
cykle Bratislava. So situáciou v Dánsku oboznámil odborníkov pán Nick B.
Andersen. Skúsenosti z Dánska sú pre Slovákov veºmi zaujímavé, ão sa na-
pokon potvrdilo mnoÏstvom otázok, ktoré úãastníci predná‰ateºovi kládli.

V pléne sa rozprúdila veºmi zaujímavá diskusia. Popoludní boli na programe
technické, ekonomické a legislatívne podmienky uplatnenia KGJ v systé-
moch CZT, ktoré prezentoval Ing. Kuãera zo Slovenskej energetickej agentú-
ry v Bratislave a Ing. âunderlík z EGÚ Bratislava. Ing. Procházka zo ZSE Bra-
tislava odborníkov informoval o podmienkach a spôsobe odberu elektrickej
energie z KGJ.

Podºa zúãastnen˘ch najzaujímavej‰ím bodom programu celého
workshopu bola prípadová ‰túdia typického okresného mesta na Slovensku,
ktorú mali úãastníci  za úlohu analyzovaÈ a hºadaÈ v˘chodiská zo súãasného
stavu, a to kombináciou súãasn˘ch zdrojov v meste, in‰talovaním nov˘ch
kotlov a kogeneraãn˘ch jednotiek. Okrem toho bolo úlohou navrhnúÈ
najvhodnej‰í spôsob rekon‰trukcie a modernizácie systému pri zohºadnení
v‰etk˘ch aspektov, zasahujúcich do problematiky integrácie kogeneraãn˘ch
zdrojov do systému CZT. Tento modelov˘ príklad úãastníkov tak zaujal, Ïe
niektorí diskutovali, poãítali, kombinovali aÏ do neskorého veãera. V posled-
n˘ deÀ workshopu bol priestor na prezentáciu jednotliv˘ch rie‰ení, ich po-
rovnávanie a diskusiu o moÏnostiach implementácie do ostatn˘ch miest
a obcí na Slovensku, s podobnou situáciou v energetickom hospodárstve. 

Podºa názoru organizátorov, ale aj zúãastnen˘ch odborníkov, splnil seminár
svoj úãel. Dúfame, Ïe aj budúci rok sa bude Teplárenstvo v trhovom hospo-
dárstve niesÈ v podobnom duchu, hoci s inou nosnou tématikou.
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Sledujte denník SME
Ak máte záujem o ìal‰ie zaujímavé in-

formácie o moÏnostiach kogenerácie,
sledujte denník SME. Energetické cen-
trum Bratislava  pripravuje od zaãiatku
novembra 2000 pre tento denník ‰pecia-
lizovanú rubriku „Energia pre budúc-
nosÈ“. V rámci nej sa ‰esÈ t˘ÏdÀov bude
venovaÈ aj kogenerácii. 

Prv˘ príspevok, ktor˘ sa zameral na
objasnenie základn˘ch princípov koge-
nerácie, ste si uÏ mohli preãítaÈ
15.12.2000.

Nové zaujímavé informácie môÏete
získaÈ v kaÏdom ìal‰om piatkovom vy-
daní denníka SME.

22. 12. 2000 - pouÏitie kogenerácie
v praxi, ako a kde sa vyuÏíva a ak˘ má
vplyv na Ïivotné prostredie

29. 12. 2000 - vyuÏitie kogenerácie
v komunálnej sfére, obytn˘ch a re-
kreaãn˘ch budovách

5. 1. 2000 - vyuÏitie kogenerácie v prie-
myseln˘ch podnikoch

12. 1. 2000 - vyuÏitie kogenerácie v ro-
dinn˘ch domoch – áno, ãi nie ?

19. 1. 2000 - kogenerácia a drevn˘
plyn, splyÀovanie, bioplyn

PPPPoooozzzznnnnaaaaãããã tttt eeee     ssss iiii     ddddoooo     kkkkaaaa llll eeeennnnddddáááárrrraaaa

S príchodom nového roka sa postupne rozbiehajú
prípravy na najv˘znamnej‰ie podujatie v oblasti
energetiky na Slovensku - Racioenergiu. V roku
2001 sa uskutoãní uÏ 11. roãník tohto medziná-
rodného veºtrhu energetickej efektívnosti a racio-
nalizácie vyuÏitia energie.

Rovnako ako kaÏd˘ rok sa na veºtrhu predstavia
aj novinky z ponuky spoloãnosti TEDOM a jej v˘-
hradného zástupcu na Slovensku spoloãnosti
INTECH Slovakia. 

Ná‰ stánok, kde Vám predstavíme kogeneraãné
jednotky TEDOM nájdete v hale B. Tak ako kaÏd˘
rok, pripravujeme pre náv‰tevníkov aj malé pre-
kvapenie.

Nezabudnite si preto poznaãiÈ do kalendára, Ïe

sa bude konaÈ v bratislavskom V˘stavnom a kon-
gresovom centre Incheba v dÀoch
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