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OO  KKOOGGEENNEERRÁÁCCIIII  VV  KKOOMMUUNNÁÁLLNNEEJJ
EENNEERRGGEETTIIKKEE

VáÏení kolegovia,
vykurovacia sezóna sa blíÏi ku koncu

a málokoho z v˘robcov tepla asi pote‰ila.
Rekordné teploty v januári a februári tohoto
roku zlomili v‰etky dlhodobé rekordy.
A keìÏe na svoje si nepri‰li ani lyÏiari a de-
ti, zima bola asi sklamaním pre v‰etk˘ch.
Bez ohºadu na to, ãi s rastom teploty úmer-
ne klesá ich v˘roba alebo len nálada.

Vy‰‰ie sa v‰ak nevy‰plhali len teploty,
ale od februára aj ceny plynu, elektriny
a pochopiteºne v náväznosti na to cena tep-
la. A keìÏe sa v tomto roku ãrtá aj vyrie‰e-
nie dlhov ‰tátu na dotáciách pre v˘robcov
tepla z privatizácie SPP, blíÏia sa hádam
lep‰ie ãasy. UÏ len aby primrzlo.

Horúco v‰ak v sektore energetiky bude
cel˘ rok. Predov‰etk˘m vìaka privatizácii.
UÏ tento rok by sme mali poznaÈ strategic-
kého investora v SPP a prebehnúÈ by mala
aj rozhodujúca prípravná fáza privatizácie
Slovensk˘ch elektrární a rozvodn˘ch pod-
nikov. Karty sa riadne zamie‰ajú a dnes
môÏeme len odhadovaÈ, ão v‰etko to prine-
sie.

âaká nás aj ìal‰ia novinka. V priebehu
roka vznikne regulaãn˘ úrad, ktor˘ postup-
ne prevezme aj právomoci v oblasti regulá-
cie cien v energetike. PredchádzaÈ mu bu-
de zmena zákona o energetike a podºa
niektor˘ch informácii sa tento zákon v roku
2001 zmení aÏ dvakrát. Je moÏné, Ïe sa
koneãne doãkáme aj zákona o efektívnom
hospodárení s energiou. 

Takmer v‰etky pripravované zmeny sa
viac ãi menej dot˘kajú aj rozvoja kogenerá-
cie. Prezentované zámery naznaãujú, Ïe
môÏeme oãakávaÈ ìal‰ie zv˘raznenie prí-
nosov tejto technológie pre prevádzkovate-
ºov. Nakoniec uÏ zrealizované zvy‰ovanie
cien zv˘raznilo efektívnosÈ a opodstatne-
nosÈ kombinovanej v˘roby elektriny a tepla. 

Zaãína sa jar, ktorá je najkraj‰ím obdo-
bím roka. Tak si ju primerane uÏime. MoÏ-
no by sme mohli zaãaÈ vzájomn˘m stretnu-
tím poãas Racioenergie. Te‰íme sa na
Vás. Vydavateº

s Ing. Natáliou Banduriãovou, 
SPRAVBYT, s.r.o. Bardejov

Spravbyt Bardejov je prv˘ komunálny
v˘robca tepla na Slovensku, ktor˘ za-
radil do svojho systému kogeneraãné
jednotky na báze plynov˘ch spaºova-
cích motorov. âo Vás vtedy viedlo
k takémuto priekopníckemu kroku ?

Mesto Bardejov v spolupráci s prevádz-
kou tepelného hospodárstva Spravbytu
s.r.o. Bardejov dlh‰í ãas zvaÏovalo moÏ-
nosÈ v˘stavby kogeneraãného zdroja.
Bola spracovaná ‰túdia, ktorá jedno-
znaãne potvrdila progresívnosÈ tejto my‰-
lienky. Garantom celej akcie bolo mesto
Bardejov, ktoré si na realizáciu tohoto
cieºa zobralo úver. Hlavnou my‰lienkou
bolo drÏaÈ krok s pokrokom a racionál-
nej‰ie vyuÏívaÈ u‰ºachtilé palivo.

Rozhodli ste sa pre tri kogeneraãné
jednotky TEDOM MT 400. Ako ste ich
zaradili do systému a aké je ich vyuÏi-
tie ?

Kogeneraãn˘ zdroj s v˘konom 3 x 400

kWel bol uveden˘ do prevádzky 26. mar-

ca 1996. Z celkového v˘konu je cca 40%

v˘roba elektrickej energie a 60% tepla.

Kogeneraãná jednotka TEDOM MAN 65 v SPP Michalovce
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NÁVRATKA
Meno a priezvisko: ........................................................................................

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

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

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

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

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

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

Napriek tomu, Ïe väã‰ina ºudí, ktorí sa
s kogeneráciou stretli len okrajovo, by od-
povedala záporne, je to technicky moÏné.
Vzhºadom na kvalitu tepla z chladenia mo-
tora a spalín je moÏné paru vyrábaÈ iba zo
spalín. Teplo získavané chladením motora
sa na v˘robu pary nedá pouÏiÈ a zostáva
v kvapalinovom chladiacom okruhu.
Následne je jeho vyuÏitie klasické – na vy-
kurovanie a ohrev TÚV. Pri technickom rie-
‰ení s v˘robou pary je jednotka rie‰ená bez
spalinového v˘menníka a neobsahuje ani tl-
miã v˘fuku. Spalinov˘ v˘menník sa nahra-
dzuje vyvíjaãom pary a tlmiã v˘fuku sa in-
‰taluje aÏ za tento vyvíjaã. Tepeln˘ v˘kon
v pare závisí na parametroch pary a je niÏ-
‰í neÏ tepeln˘ v˘kon, ktor˘ by bol odovzdá-
vaní do kvapaliny v spalinovom v˘menníku. 

Ako príklad rie‰enia v˘roby pary v koge-
neraãnej jednotke je moÏné uviesÈ paramet-
re kogeneraãnej jednotky TEDOM CAT 770
SPE FTN.  Tabuºka znázorÀuje porovnanie
parametrov ‰tandardnej verzie kogeneraã-
nej jednotky TEDOM CAT 770 SPE a tej
istej jednotky vo verzii pre v˘robu pary.

Samozrejme na Ïelanie zákazníka je
moÏné navrhnúÈ parn˘ vyvíjaã, ktor˘ bude
vyrábaÈ paru tak˘ch parametrov, aké sú po-
Ïadované.

ëal‰ím spôsobom pokrytia poÏiadavky
na paru v tepelnom hospodárstve pri pouÏi-
tí kogeneraãn˘ch jednotiek je in‰talácia
r˘chlovyvíjaãov pary. V prípade spolupráce
kogeneraãnej jednotky a parného vyvíjaãa,
vzhºadom na rozdielne tepelné parametre,

je potrebné zabezpeãiÈ samostatné tepelné
okruhy.

Parn˘ vyvíjaã je v podstate parn˘ kotol
s mal˘m objemom spaºovacieho priestoru
a objemom vody. V˘robcami sú ponúkané
v˘konové rady, ktoré sa pohybujú od 8 kg
pary aÏ po 5 t pary za hodinu.

Ako palivo je moÏné vo vyvíjaãoch pary
pouÏiÈ zemn˘ plyn, skvapalnen˘ plyn, pro-
pán-bután, vykurovací olej, prípadne ich
kombinácie. Vyvíjaãe men‰ích v˘konov sú
ponúkané aj v elektrickej verzii.

V˘hodou parn˘ch vyvíjaãov je r˘chly ná-
beh zo studeného stavu do menovitého v˘-
konu, ktor˘ sa pohybuje do 5 minút (skúse-
nosti z prevádzky hovoria o krat‰ích ãa-
soch). To zniÏuje prevádzkové náklady po-
trebné na ‰tart technológie. Vyvíjaãe je
moÏné regulovaÈ v celom rozsahu, priãom
regulácia je pruÏná a zmeny na poÏadova-
n˘ v˘kon smerom hore alebo dole sú se-
kundové. V˘hodou vyvíjaãov pary je moÏ-
nosÈ okamÏitého odstavenia z dôvodu ma-
lého objemu spaºovacieho priestoru, ão u-
moÏÀuje r˘chle vychladenie  v prípade  po-
treby servisu.

ëal‰ou v˘hodou parn˘ch vyvíjaãov sú
malé rozmery a hmotnosti. Dajú sa umiest-
niÈ aj  do kotolní, kde je problém s voºn˘m
miestom, resp. existuje moÏnosÈ ich umiest-
nenia ão najbliÏ‰ie k spotrebiãu pary. Takti-
eÏ je moÏné zapojenie viacer˘ch vyvíjaãov
do jedného odberného miesta. V˘hodou ta-
kéhoto rie‰enia je okrem nadimenzovania

potrebného parného v˘konu aj moÏnosÈ
pouÏitia jednej napájacej nádrÏe.

Z hºadiska bezproblémovej prevádzky
treba venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ kvalite
napájacej vody. DôleÏité je odplynenie,
pretoÏe kyslík a volná kyselina uhliãitá
pôsobia silne korozívne.

Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe vyrobená
s˘ta para obsahuje ãastice vody, ktoré sú
parou uná‰ané a spôsobujú koróziu je po-
trebné medzi vyvíjaã a prívod pary k spo-
trebiãom in‰talovaÈ separátor (su‰iã pary).

Referencie viacer˘ch dodávateºov vyví-
jaãov pary ukazujú, Ïe táto technológia si
na‰la svoje umiestnenie v rôznych typoch
prevádzky, kde sa objavuje potreba pary,
ako sú potravinárstvo, priemysel, ãistiarne,
nemocnice, práãovne a iné. 

Ing. Peter ·volík
INTECH SLOVAKIA, s.r.o.

odporúãa:
pre malé a stredné podniky

Energetick˘ 
minidispeãing

vysokokvalitn˘ modulárny
systém s moÏnosÈou roz‰í-
renia o ìal‰ie merania
energií a ich reguláciu

Získate: - presnú evidenciu spotreby
v‰etk˘ch druhov energií 

- kalkulácie ceny energií 
- podklady pre plánovanie a roz-

poãty odberu energií 
- informácie o príãinách nadspo-

treby, racionalizáciu odberov 

Totálna kontrola nad spotrebou energií 
- voda, plyn, para, elektrická energia, iné

energie

Dodáva:
X CONTROL s.r.o. , PraÏská 2 

040 11 Ko‰ice
tel.: 095/643 99 21, fax: 095/622 97 10 

mobil: 0903 900 201
xcontrol@xcontrol.sk

www.xcontrol.sk

Kogeneraãné jednotky a para
Pri navrhovaní nasadenia kogeneraãn˘ch jednotiek sa nám ãasto stáva, Ïe v systéme
tepelného hospodárstva treba rie‰iÈ potrebu pary. âasto sa to Ïiada v nemocniciach,
kde je para potrebná na sterilizáciu, v práãovniach, resp. v priemyseln˘ch podnikoch,
kde je potreba pary daná samotnou technológiou. Je moÏné vyrábaÈ paru pouÏitím ko-
generaãn˘ch jednotiek? 

TEDOM CAT 770 SPE TEDOM CAT 770 SPE FTN

Max. elektrick˘ v˘kon 770 kW 770 kW

Max. tepeln˘ v˘kon – voda 90oC 1.032 kW 497 kW

Spotreba plynu 219 m3 219 m3

MnoÏstvo vyrobenej pary 0 t/hod 0,602 t/hod

Teplota vyrobenej pary - 185 oC

Pretlak vyrobenej pary - 0,6 MPa

âO ZAUJÍMA NA·ICH âITATEªOV
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Riaditeºstvo

Palárikova 31, P.O.Box 232
810 00
Bratislava
07/6381 4343-4
07/6381 4344
0903/426 535
centrum@intechsk.sk

Obchodná kancelária
ZÁPAD
Palárikova 31, P.O.Box 232
810 00
Bratislava
07/6381 4343-4
07/6381 4344
0903/272 161
zapad@intechsk.sk

Obchodná kancelária
STRED
Partizánska cesta 98
974 01
Banská Bystrica
088/414 8383-4
088/414 8384
0903/272 162
stred@intechsk.sk

Obchodná kancelária
V¯CHOD
Solivarská 28
080 05
Pre‰ov
091/759 2991-2
091/759 2992
0903/272 163
vychod@intechsk.sk

Ulica
PSâ
Mesto
Telefón
Fax
Mobil
E-mail

V˘hradné zastúpenie na Slovensku

KOGENERAâNÉ JEDNOTKY

NNOOVVIINNKKAA  VV  MMEESSTTEE  SSVVIITTAAVVYY
Zaãiatkom tohto roka uviedla
spoloãnosÈ TEDOM do pre-
vádzky prvú kogeneraãnú
jednotku TEDOM CAT 2000
v âeskej republike. KeìÏe
vo februári 2001 nav‰tívil tú-
to in‰taláciu Ing. Ján Sadlek
zo Západoslovensk˘ch ener-
getick˘ch závodov, poÏiadali
sme ho o jeho odborn˘

pohºad na túto zaujímavú in‰taláciu.
V januári 2001 spoloãnosÈ TEDOM Tfiebíã

uviedla do prevádzky technickú novinku v ob-
lasti kogenerácie na ãeskom trhu. Konkrétne
ide o aplikáciu 2 motorov Caterpillar 3516 na
spoloãnom ráme  s oznaãením Caterpillar 3532
s jedn˘m generátorom. Sústrojenstvo je spoje-
né hriadeºom v zapojení motor - motor - gene-
rátor a vyhotovené spolu s príslu‰enstvom ako
kontajner.

Kogeneraãná jednotka je umiestnená v ko-
tolni, ktorá zásobuje teplom bytovo - komunál-
ny sektor v ãasti mesta Svitavy. Spolu s dvojiã-
kou motorov boli in‰talované 2 kotly LOOS
s horákmi ICL o menovitom v˘kone á 6,2 MWt.

V zdroji je palivom zemn˘ plyn a teplonos-
n˘m médiom teplá voda. Oproti pomerom na
Slovensku sa platba za zemn˘ plyn
uskutoãÀuje v dvojzloÏkovej sadzbe. Z tohto
dôvodu prevádzkovateº zatiaº nepristúpil k likvi-
dácii pôvodn˘ch kotlov na tuhé palivo, aby bo-
lo moÏné zníÏiÈ platbu za ‰piãkov˘ odber.

V˘konovo je nov˘ zdroj tepla nadimenzova-
n˘ podºa potrieb odberateºov a veºkosÈ

kogenerácie kore‰ponduje s potrebn˘m
v˘konom pre TÚV. 
Pri fyzickej obhliadke zdroja bolo moÏné zistiÈ
nasledovné skutoãnosti:

➬ relatívne nízka hladina hluku a to aj pri
otvorení ãasti kapoty 

➬ v˘‰ka budovy umoÏnila bezproblémové rie-
‰enie vzduchotechniky a odvodu spalín 

➬ stavebné úpravy zatiaº neboli dokonãené
ale sústrojenstvo uÏ bolo v prevádzke (77
motohodín, pln˘ v˘kon 2 MWel) 

➬ pri vonkaj‰ej teplote + 4 °C bol v prevádzke
aj 1 kotol 

➬ pre kogeneráciu a plynové kotly boli prive-
dené samostatné plynové prípojky (pre ko-
generáciu je poskytovaná zºava z ceny zem-
ného plynu)

➬ základová doska bola
mechanicky oddelená
od objektu kotolne

➬ pohodln˘ servisn˘ prís-
tup k sústrojenstvu
a v˘menníkom 

Rie‰enie s kogeneraã-
nou „dvojiãkou“ je pries-
torovo úspornej‰ie ako pri
2 samostatn˘ch jednot-
kách. Jedin˘m zariadením
mimo kontajnera je spali-
nov˘ v˘menník, ktor˘ bol
situovan˘ vedºa kontajne-
ra na tej istej v˘‰kovej

úrovni.
Finanãná úspora spoãíva vo vyuÏití len jedné-
ho generátora a nerealizovaní ãasti kontajnera.
Na druhej strane je moÏné predpokladaÈ urãité
nev˘hody: 

➬ pri poruche na 1 motore je nutné odstaviÈ celé
„dvojãa“ 

➬ väã‰ia hmotnosÈ a rozmery sÈaÏujú in‰taláciu
a samotnú dopravu na miesto urãenia 
Z hºadiska servisu strojov je v˘hodné pouÏi-

tie „dvojiãky“, pretoÏe aplikácie s motormi Ca-
terpillar 3516 sú uÏ beÏne zvládnuté a servisná
firma má potrebné technické vybavenie. 

V uvedenej prevádzke by bolo moÏné nain-
‰talovaÈ aj 2 samostatné jednotky á 1 MWel.
Pre prevádzky s mal˘m pouÏiteºn˘m priesto-
rom je v‰ak referencia vo Svitavách podnetom
na zamyslenie.

Ing. Ján Sadlek 
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M O D E R N I Z Á C I A   E N E R G E T I C K É H O  
H O S P O D Á R S T V A

Majiteºom  a prevádzkovateºom hotela
HUBERT nachádzajúceho  sa  v Gerlacho-
ve  je spoloãnosÈ Hubertus, s r.o. Hotel sto-
jí v nadmorskej v˘‰ke 900 m n.m. v nád-
hernom  prostredí Vysok˘ch Tatier, na ú-
pätí najvy‰‰ieho vrchu Slovenska - Ger-
lachovského ‰títu. Nad‰tandardn˘ ‰tvor-
hviezdiãkov˘ hotel s celoroãnou prevádz-
kou získal v súÈaÏi o Stavbu roka 1999 prvé
miesto. 

V hoteli je re‰taurácia, kaviareÀ, vinotéka,
terasa, poºovnícky salónik, konferenãná sá-
la, relaxaãné centrum  s bazénom, saunou,
posilÀovÀou, kozmetika a biliard. V dvoj-
hektárovom areáli  sa nachádza kaplnka,
Gerlachovská chalupa, jazierko s rybami.
tenisov˘ kurt, detské ihrisko, turistické a ly-
Ïiarske beÏecké trate, cykloturistické chod-
níky. V ponuke je moÏnosÈ jazdy na koni 
a v koãi. 

Hotel bol postaven˘ v rokoch 1997-1998.
V rámci stavby bolo vybudované energo-
centrum. Jeho súãasÈou je transformátor
400 kVA, dva plynové kotly  s v˘konom 300
a 350 kW a dve kogeneraãné jednotky
TEDOM MT 75 S. In‰talovan˘ elektrick˘ v˘-
kon kaÏdej jednotky je 75 kWel. Príprava
a realizácia v˘stavby kogenerácie prebie-
hala od mája 1997 do augusta 1998 a ko-
generaãné jednotky boli uvedené do
prevádzky v septembri 1998.  Celkové in-
vestiãné náklady na kotolÀu s kogeneraã-
n˘m jednotkami boli 4,6 mil. Sk.           

Elektrická energia vyrobená kogeneraãn˘-
mi jednotkami sa prednostne vyuÏíva pre
pokrytie vlastnej spotreby areálu. Vyrobené
teplo sa vyuÏíva na vykurovanie hotela a vo
vzduchotechnike, na prípravu teplej úÏitko-
vej vody a na ohrev bazénovej vody. 

Kombinovanou v˘robou tepla a elektrickej
energie prostredníctvom kogeneraãn˘ch
jednotiek sa podstatne zlep‰ila technická
úroveÀ energetického bloku areálu a do-
siahli sa v˘razné úspory a ekonomick˘
efekt pre prevádzku hotela.

In‰talovanie kogeneraãn˘ch jednotiek pri-
nieslo úspory predov‰etk˘m v nákupe elek-
trickej energie. Vìaka vlastnej v˘robe elek-
triny bolo moÏné zaradiÈ hotel do sadzby
B 13. Bez vyuÏívania kogeneraãn˘ch jed-
notiek by hotel odoberal elektrickú energiu
v sadzbe B 5 s predpokladan˘m technic-
k˘m maximom na úrovni 140 kW. Takto od-
padajú poplatky za dohodnuté a namerané
maximá. 

Z údajov uveden˘ch v tabuºke jednoznaãne
vypl˘va, Ïe rozhodujúcim faktorom pri do-
sahovaní uspor sú  nain‰talované kogene-
raãné jednotky a ãím vy‰‰ie je ich vyuÏitie,
t˘m vy‰‰ie sú aj úspory. Vychádzajú z fak-
tu, Ïe elektrická energia vyrobená v koge-
neraãn˘ch jednotkách sa vyuÏíva pred-
nostne v areáli a kryje prakticky
85 % spotreby hotela. Takúto
prevádzku umoÏÀuje nain‰talo-
van˘ koncentrátor, ktor˘ zabez-
peãuje automatick˘ ‰tart jedno-
tliv˘ch strojov, riadenie v˘konu
podºa okamÏitej spotreby objek-
tu, riadenie cos fí a ostrovnú
prevádzku pri v˘padku siete
a spätné prifázovanie po obno-
vení napätia. Tak˘to reÏim
umoÏÀuje plynulé zásobovanie
hotela elektrinou z kogeneraã-
n˘ch jednotiek aj v ãase v˘pad-
ku verejnej siete. 

Na základe celkovej v˘roby elektrickej
energie a tepla, spotrebovaného zemného
plynu a nákladov na servis za dva roky pre-
vádzky uvádza prevádzkovateº náklady ko-
generaãn˘ch jednotiek na v˘robu 1 kWh
elektrickej energie 0,703 Sk a na 1 GJ tep-
la 122,58 Sk. Za tú dobu boli kogeneraãné
jednotky v prevádzke viac ako 20 000 mo-
tohodín a spotrebovali 375 658 m3 zemné-
ho plynu. Celková dvojroãná úspora pred-
stavuje sumu 4 460 000 Sk.

Neoddeliteºnou súãasÈou úspe‰nosti pro-
jektu kogenerácie v hoteli Hubert a zárukou
dosahovan˘ch úspor je odbornosÈ a kvalita
obsluhy, o‰etrovania a servisu. V tomto prí-
pade moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe odborná ob-
sluha je na mimoriadnej úrovni, ão sa od-
zrkadºuje v spoºahlivosti chodu kogeneraã-
n˘ch jednotiek a ich optimálnom vyuÏití pri
dosahovaní vynikajúcej prevádzkovej efek-
tívnosti.

Nasadenie kogenerácie vo vysokohorsk˘ch
podmienkach hotela Hubert a jej doteraj‰ie
dvojroãné vyuÏívanie potvrdzuje jej opod-
statnenosÈ. Hlavn˘m dôvodom nasadenia
kogenerácie v hoteli Hubert bolo zabezpe-
ãenie nepretrÏitej a spoºahlivej dodávky
elektrickej energie nezávisle na prípadn˘ch
v˘padkoch siete za dodrÏania prísnych po-
Ïiadaviek na ekológiu v podmienkach Tat-
ranského národného parku. 

1999 2000

Celková spotreba elektriny v hoteli 574.500 660.000 kWh
Elektrina nakúpená zo siete 96.000 91.000 kWh
Elektrina vyrobená v KJ 490.500 584.000 kWh
Dodávka elektriny do siete 12.000 15.000 kWh
Teplo vyrobené v KJ 4.072 4.795 GJ
Náklady na prevádzku KJ (plyn, servis) 775.000 1.067.000 Sk
Úspory na elektrine 1.290.000 1.396.000 Sk
Úspory na teple 815.000 959.000 Sk
Úspory celkom 2.105.000 2.355.000 Sk

Dosiahnuté parametre odberu a v˘roby elektriny a tepla a dosiahnuté úspory

Hotel HUBERT  Vysoké Tatry - Gerlachov

Kogeneraãná jednotka TEDOM MT 75 S v hoteli Hubert

Hotel pre Va‰e zdravie

GERLACHOV
V Y S O K É  T A T R Y

HUBERT

059 42 Gerlachov 302
tel.: 00421/969 442 52 62-65

fax: 00421/969 442 27 34
e-mail: hubert@isternet.sk



3BLESK - SPRAVODAJ O KOGENERÁCII A ENERGITIKE

VYUÎITIE GEOTERMÁLNEHO PLYNU 
V KOGENERAâN¯CH JEDNOTKÁCH

Mestsk˘ podnik cestovného ruchu v Ko-
márne prevádzkuje v rôznych prevádz-
kach 5 kusov kogeneraãn˘ch jednotiek
TEDOM s elektrick˘m v˘konom 
22 kWel. 

Naj‰ir‰ie uplatnenie pouÏitia kogene-
raãn˘ch jednotiek je vykázané v komplexe
zariadení Termálne kúpalisko – ·portová
hala – Hotel Panoráma a Autokemping
v Komárne. Dve jednotky zabezpeãujú do-
dávku ÚK, TÚV a elektrickej energie para-
lelne s existujúcimi sieÈami do t˘chto ob-
jektov. Kogeneraãné jednotky sú umiest-
nené pri geotermálnom vrte M-2. Sú pohá-
Àané geotermálnym plynom. Tento plyn
obsahuje 71,56% metánu, 0,01% etánu,
13,80% dusíka a 14,63% CO2. Celková v˘-
datnosÈ vrtu je pribliÏne 22 m3 plynu za ho-
dinu a cca 18 m3 termálnej vody.

Základn˘m rie‰en˘m problémom bolo od-
plyÀovanie termálnej vody. Pôvodné rie‰e-
nie vyuÏívalo zastaral˘ systém kaskádovité-
ho odplyÀovaãa v otvorenom systéme. Bolo
to nev˘hodné, pretoÏe dochádzalo k znaã-
nému ochladeniu odchádzajúcej termálnej
vody do bazénov z 42 oC na 30 oC. ëal‰ím
nedostatkom bolo vysoké zneãistenie vody
baktériami  a z toho vypl˘vajúca zdravotne
nevyhovujúca kvalita vody. Pôvodn˘ pre-
vádzkovateº kúpaliska rie‰il situáciu zlikvi-
dovaním odplyÀovacieho zariadenia a pria-
mym napojením vychádzajúcej termálnej
vody do bazénov˘ch rozvodov. T˘m sa
v‰ak plyn dostal do termálnych rozvodov
a spôsoboval de‰trukciu potrubí v spojoch.
PrítomnosÈou plynu v priestoroch uzatvore-
n˘ch bazénov vznikalo nebezpeãenstvo
otravy a v˘buchu.

Mestsk˘ podnik cestovného ruchu, aby

sa vyhol t˘mto problémom a súãasne mohol

vyuÏiÈ geotermálny plyn, vybudoval viac-

úãelové tlakové odplyÀovacie zariadenie

priamo pri vrte M-2, ktoré zároveÀ slúÏi ako

v˘menník tepla.

Odlúãen˘ plyn z odplyÀovaãa poháÀa ko-
generaãné jednotky. Tlak plynu v nádrÏi je
70 aÏ 80 kPa a je následne regulovan˘ na
nízkotlak 2 kPa, ão je vstupn˘ tlak do koge-
neraãn˘ch jednotiek. Termálna voda od-
chádzajúca z odplyÀovacieho zariadenia je
e‰te pred vypustením do bazénov vyuÏitá
na ohrev TÚV vo v˘menníku priamo v od-
plyÀovaãi. V˘menník zohráva e‰te jednu
dôleÏitú úlohu. Reguluje teplotu vratnej vo-
dy pred vstupom do kogeneraãn˘ch
jednotiek.

Tento systém je v neustálom v˘voji, stále

sa zdokonaºuje a upravuje. Cel˘ systém bol

odskú‰an˘ v zimn˘ch aj letn˘ch reÏimoch

za rôznych odberov˘ch podmienok.

Aby bol zabezpeãen˘ maximálny odbyt
vyrobenej elektrickej energie z kogeneraã-
n˘ch jednotiek, bolo potrebné vybudovaÈ
spoloãné odberné miesto pre v‰etky objek-
ty termálneho kúpaliska, ‰portovú halu, ho-
tel Panoráma a autokemping s jedn˘m spo-
loãn˘m meraním. T˘mto sme vytvorili jeden
energetick˘ celok, ktor˘ funguje paralelne
s existujúcou sieÈou, kde do meraného úse-
ku dodávame nami vyrobenú elektrickú
energiu. V prípade väã‰ej potreby elektriny
ju nakupujeme z verejnej siete. Rovnako
bol prepojen˘ aj systém  dodávky TÚV
a ÚK.

SpoloãnosÈ TEDOM,  s.r.o. Tfiebíã 
a INTECH SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava

si Vás dovoºujú pozvaÈ na veºtrh RACIOENERGIA
do bratislavskej  Incheby v dÀoch 3. - 7. 4. 2001.

V‰etky nové informácie o kogenerácii 
a kogeneraãn˘ch jednotkách 

Vás ãakajú v na‰om stánku ãíslo 301 v hale B.

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 aj tento rok pripravili veºmi zaujímav˘ darãek. Neoºutujete.

Skúsenosti Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne

Dô
le

Ïi
té

 !
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Elektrická energia je vyuÏívaná ãiastoãne

pre vlastnú spotrebu, ale nosnú ãasÈ

v˘roby elektriny tvorí predaj do rozvodnej

siete VSE, ‰.p. Vyrobené teplo sa vyuÏí-

va na vykurovanie 800 bytov, obãianskej

vybavenosti a na v˘robu TÚV.

Aby bol kogeneraãn˘ zdroj vyuÏit˘ v ma-

ximálnej miere aj v letn˘ch mesiacoch,

bol vybudovan˘ prepojovací teplovodn˘

kanál k susediacej kotolni. T˘m sme

dosiahli, Ïe v lete slúÏi táto kotolÀa ako

v˘menníková stanica na prípravu a distri-

búciu TÚV, priãom teplo potrebné na jej

prípravu je privádzané prepojovacím

kanálom z kogeneraãného zdroja. Takto

sme dosiahli zásobovanie TÚV pre 2000

bytov.

Po piatich rokoch prevádzky uÏ cel-

kom urãite môÏete hodnotiÈ efektív-

nosÈ prevádzky. Aké dosahujete

v˘sledky ?

Po piatich rokoch prevádzky kogeneraã-

ného zdroja sa prejavili rôzne nedostat-

ky, ktoré pri príprave ‰túdie nebolo moÏ-

né predpokladaÈ. In‰talované kogeneraã-

né jednotky vyuÏívajú lodné motory âKD

prerobené na spaºovanie plynu. I‰lo

o prototypy a neboli vyskú‰ané na spaºo-

vanie zemného plynu, preto sa zaãali

prejavovaÈ rôzne závady, napríklad pras-

kali hlavy valcov, po niekoºk˘ch hodinách

odchádzali zapaºovacie svieãky, rozdeºo-

vaãe apod. Aj napriek spomenut˘m pro-

blémom sme aj naìalej pokraãovali

v prevádzkovaní jednotiek. Po dvoch ro-

koch sa zaãala prejavovaÈ efektivita a do-

stavili sa kladné v˘sledky.

Servis je rozhodujúcim ãiniteºom ov-

plyvÀujúcim plynulú prevádzku. Ako

ho zabezpeãujete ?

Veºkú zásluhu na tom, Ïe agregáty boli

aÏ na malé v˘nimky v ãinnosti, má ser-

visná firma Tedom Slovakia s.r.o., s kto-

rou máme uzatvorenú servisnú zmluvu.

Svojimi servisn˘mi zákrokmi majú veºk˘

podiel na mnoÏstve vyrobenej elektriny

a tepla.

Niektorí prevádzkovatelia CZT stále

pokladajú kogeneráciu za málo zaují-

mavú a uvádzajú rôzne dôvody, pre

ktoré sa uplatneniu kogeneraãn˘ch

jednotiek bránia. Ak˘ je Vá‰ pohºad na

perspektívu kogenerácie v komunál-

nej sfére ?

Mesto Bardejov ako vlastník tepeln˘ch

zdrojov aj v tomto roku schválilo investiã-

nú akciu rekon‰trukcie kotolne, v ktorej

budú in‰talované 2 kogeneraãné jednot-

ky s elektrick˘m v˘konom 2 x 140 kWel.

Myslím, Ïe táto skutoãnosÈ svedãí o na-

‰om názore na kogeneráciu a vidíme

v nej budúcnosÈ systémov CZT.

Aké sú základné bariéry v rozvoji ko-

generácie v systémoch CZT ?

Energetické závody sú monopoln˘m do-

dávateºom elektrickej energie. T˘m, Ïe

vlastnia rozvodné siete sú aj rozhodujú-

cim ãiniteºom pri urãovaní v˘kupnej ceny

elektriny. ëal‰ím problémom je úãtovanie

v˘‰ky ceny elektriny pre vlastnú spotre-

bu. Ministerstvo financií SR rozhodlo, Ïe

do ceny môÏu byÈ úãtované náklady na

spotrebu elektrickej energie vo v˘robnej

v˘‰ke. Limitujúcim faktorom je aj maxi-

málna v˘‰ka ceny tepla na v˘stupe zo

zdroja stanovená okresn˘m úradom.

âo na základe Va‰ich skúseností po-

vaÏujete za základné prednosti koge-

nerácie v systémoch CZT?

V súãasnej dobe je ÈaÏko hovoriÈ o pred-

nostiach kogenerácie. Opierame sa len

o anal˘zy, ktoré plne podporujú kogene-

ráciu. Aby v budúcnosti bolo zavádzanie

kogenerácie do systémov CZT zaujíma-

vé pre vlastníkov a prevádzkovateºov

zdrojov, je potrebné zo strany ‰tátu viac

ústretov˘ch krokov a to vo forme podpor-

n˘ch programov. Zo strany energetic-

k˘ch závodov by mal nastaÈ pozitívnej‰í

pohºad na takto získanú elektrickú ener-

giu a ponuka vy‰‰ej v˘kupnej ceny.

Tento rok vo va‰ich kotolniach pri-

budnú ìal‰ie kogeneraãné jednotky.

Urãite ste pri príprave tejto in‰talácie

uplatnili získané skúsenosti. V ãom

bude tento projekt in˘ v porovnaní

s predchádzajúcou aplikáciou koge-

neraãn˘ch jednotiek ?

Pri projektovaní ìal‰ej kogeneraãnej ko-

tolne sme zvaÏovali rôzne alternatívy pre

veºkosÈ kogeneraãn˘ch jednotiek. Naje-

fektívnej‰ou a najekonomickej‰ou sa sta-

la alternatíva, kde veºkosÈ kogeneraã-

n˘ch jednotiek bola prepoãítaná na po-

trebu mnoÏstva tepla pre v˘robu TÚV

v letn˘ch mesiacoch.Kogeneraãné jednotky TEDOM MT 400 
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Komplexné informácie o AEE - asociácii
energetikov je moÏno získaÈ na Web Site
adrese www.aeecenter.org. V rámci tejto
adresy má kaÏdu poboãka AEE svoju vlast-
nú Web stránku, na ktorej si uverejÀuje
svoje informácie o ãinnosti, termíny a prog-
ram pravideln˘ch stretnutí. Na‰a stránka je
ºahko dostupná po nav‰tívení hlavnej strán-
ky na uÏ spomínanej adrese, kliknutím na
“Chapters”, potom na “International Cha-
pters” kde sú v‰etky medzinárodné poboã-
ky zoradené podºa abecedy. ëal‰ím kliknu-
tím na modr˘ obdæÏnik “Chapter Info” na zá-
kladnej stránke Slovak Chapter sa dos-
tanete do vnútra na‰ej stránky, kde
uverejÀujeme aktuálne informácie. Na tejto
stránke je napríklad moÏné nájsÈ aj kom-
pletn˘ zborník predná‰ok z medzinárodnej
konferencie a v˘stavy ENEF 2000, na or-
ganizácii ktorej sa ãlenovia na‰ej poboãky
aktívne podielali. Zborník sa zobrazí kliknu-
tím na “ENEF2000”.V prípade bliÏ‰ieho zá-
ujmu o na‰u ãinnosÈ alebo získania ìal‰ích
informácií, kontaktujte nás na e – mail ad-
rese: viglasky@vsld.tuzvo.sk 

Na zaãiatok by bolo najlep‰ie va‰u aso-
ciáciu bliÏ‰ie predstaviÈ. TakÏe ão sa
skr˘va za skratkou AEE ?

AEE – Asociácia energetikov je medziná-
rodná profesná organizácia zdruÏujúca od-
borníkov z oblasti energetiky s celosveto-
vou pôsobnosÈou. Sídli v USA. Svoju ãin-
nosÈ zaãala pred 25 rokmi v Atlante a v sú-
ãasnosti zdruÏuje viac ako 8000 kolektív-
nych a individuálnych ãlenov v 77 krajinách.
Hlavn˘m poslaním AEE je podporovaÈ ve-
decké a vzdelávacie aktivity, ktoré súvisia
s problematikou energetiky a ochrany Ïivot-
ného prostredia, vydáva publikácie, organi-
zuje konferencie, sympózia a semináre,
vzdelávacie programy, certifikaãné progra-
my, poskytuje ‰tipendia a prácu v celosve-
tovej sieti odborníkov zdruÏen˘ch v tejto or-
ganizácii.

MôÏete bliÏ‰ie predstaviÈ kºúãové aktivi-
ty asociácie ?

KaÏdoroãne je v októbri organizovan˘
v Atlante svetov˘ kongres AEE, na ktorom
odzneje okolo 200 odborn˘ch predná‰ok.
SúãasÈou tohto podujatia je sprievodná v˘s-
tava, kde sa kaÏdoroãne prezentuje okolo
450 vystavovateºov. V roku 1999 sa dvaja
na‰i ãlenovia zúãastnili na tomto veºkole-
pom podujatí.

V rámci ‰tipendijného programu, kaÏdá
poboãka má právo navrhnúÈ jedného ‰tu-
denta na jednoroãné ‰túdium na vybranej
univerzite v USA. Nominácie s príslu‰n˘mi
dokladmi a odporuãeniami sú predkladané
kaÏdoroãne do konca apríla. AEE ponúka
tieÏ veºk˘ poãet certifikaãn˘ch programov,
z ktor˘ch si najväã‰ie uznanie získal prog-
ram CEM – Certified Energy Manager.
V súãasnosti vlastní tento certifikát viac,
ako 2200 odborníkov. Certifikát prezentuje
skutoãne “kto je kto v manaÏmente energe-
tiky”. V USA je v niektor˘ch pozíciách v ‰tát-
nych sluÏbách dokonca bezpodmieneãne
nutn˘ pre získanie danej funkcie. Americká
agentúra pre medzinárodn˘ rozvoj (USAID)
podporuje zavádzanie programu CEM
v krajinách strednej a v˘chodnej Európy.

Aké sú aktivity AEE na Slovensku ?

Slovenská poboãka AEE bola zaloÏená
v júni 1999 ako samostatná odborná skupi-
na pracujúca v Asociácii energetick˘ch ma-
naÏérov (ASENEM). Sídlo poboãky je vo
Zvolene v priestoroch Technickej univerzity.
V súãasnosti má slovenská poboãka AEE
15 ãlenov, ktorí sa schádzajú minimálne 4
krát do roka na spoloãn˘ch stretnutiach.
Formálne ju zastupujú 4 funkcionári - pred-
seda, podpredseda, tajomník a pokladník.

Na‰a poboãka v súãasnosti pripravuje
‰tudijné podklady pre certifikáciu spomenu-

tého programu CEM na Slovensku. Predpo-
klad poskytovania ‰pecializovan˘ch kurzov
s následn˘m získaním certifikátu CEM je od
zaãiatku budúceho kalendárneho roku. UÏ
teraz v‰ak moÏno prejaviÈ záujem, ktor˘ bu-
deme evidovaÈ pre zaradenie do prv˘ch or-
ganizovan˘ch kurzov.

V rámci “Twinning” programu spolupra-
cujeme so sesterskou poboãkou AEE “East
Michigan” so sídlom v Detroite.  Spolupráca
spoãíva zatiaº vo vzájomnej v˘mene infor-
mácií. Kolegovia z Michiganu vydávajú me-
saãne e-noviny,  ktoré nám cez internet pra-
videlne zasielajú.

Získavajú ãlenovia slovenskej poboãky
asociácie, okrem moÏnosti participácie
na uveden˘ch aktivitách, aj nejaké ìal-
‰ie v˘hody ?

Po zaplatení ãlenského poplatku majú
na‰i ãlenovia bezplatn˘ prístup k ‰tyrom
profesionálnym periodikám:
❒ Energy Engineering (energetika) – vydá-

va sa uÏ od roku 1904 v rozsahu 80
strán, 6 krát do roka

❒ Strategic Planning for Energy and Envi-
ronment (Strategické plánovanie 
v energetike a Ïivotnom prostredí) – vy-
dáva sa 4 krát do roka

❒ Energy User News (Noviny spotrebiteºov
energie) – vydáva sa ako mesaãník

❒ AEE Energy Insight (Zaostrené na ener-
getiku cez AEE) – vydáva sa 2 krát do
roka.
Hodnota predplatného na rok pre uvede-

né publikácie je 299,50 USD, ão predstavu-
je 10 – násobok ná‰ho individuálneho ãlen-
ského poplatku.

Ak majú na‰i ãitatelia záujem o podrob-
nej‰ie informácie, kam sa môÏu obrátiÈ ?

AEE – cesta k  získavaniu informácií a vzdelania
Od júna 1999 pôsobí na Slovensku poboãka medzinárodnej organizácie AEE – Asociácie
energetikov. O jej aktivitách, cieºoch a plánoch sme sa porozprávali s predsedom slovenskej
poboãky Ing. Mariánom Rut‰ekom.

UplatÀovanie kogeneraãn˘ch technológií, najmä ko-
generaãn˘ch jednotiek na v˘robu elektriny a tepla
nie je len záleÏitosÈou technickej úrovne zariadenia
a vhodného projektového osadenia do prevádzko-
v˘ch podmienok, ale tieÏ (a v súãasnom období naj-
mä) otázkou rie‰enia „ makropodmienok“ t.j. pod-
mienky prístupu k sieti, tarifné a cenové podmienky,
daÀová, fiskálna a environmentálna politika. 
Na rie‰enie t˘chto problémov existuje veºa rôznoro-
d˘ch názorov, niekedy protikladn˘ch, jedno je v‰ak
isté, problematika sa musí rie‰iÈ a kompromisom sa
musí hºadaÈ optimálne rie‰enie. 
Medzinárodná konferencia COGEN V4, ktorá sa bu-
de konaÈ v dÀoch 31.5.-1.6. 2001 v Komárne si kla-
die za úlohu prispieÈ k rie‰eniu t˘chto problémov.
Pre získanie lep‰ieho obrazu o tom, ako sa darí roz-
voju kogenerácie v âeskej republike, Maìarsku, Po-

ºsku a na Slovensku odznejú za kaÏdú krajinu sú-
hrnné referáty s poukázaním na hlavné problémy.
Následne potom v 4 panelov˘ch diskusiách sa budú
tieto problémy analyzovaÈ a hºadaÈ moÏné spôsoby
rie‰enia. Sumarizáciou v˘stupov vyplynú závery,
ktoré by sa mali postupne premietaÈ do legislatív-
nych, cenov˘ch, daÀov˘ch a environmentálnych
opatrení. 
Konferencia dáva samozrejme priestor aj firmám,
ktoré zabezpeãujú v˘robu kogeneraãn˘ch zariadení
údrÏbu, technick˘ servis a spôsoby pripojenia na
siete. Táto oblasÈ sa v zahraniãí zjednodu‰ene na-
z˘va „priemysel kogenerácie“. 
Konferencia bude maÈ pracovn˘ charakter. Poz˘va-
me na Àu v‰etk˘ch, ktorí pracujú v tejto oblasti
a majú záujem prispieÈ k posunu v celkovom rie‰ení.

Ing. ªudovít Mikula, predseda SENES

Prizvanie k spolupráci 
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ENERGETICKÁ
EFEKTÍVNOSË

Maìarská poboãka AEE v spolupráci
s Vedeck˘m in‰titútom energetického
manaÏmentu pripravila konferenciu
pod názvom: 
Energetická efektívnosÈ, energe-
tické trhy a ochrana Ïivotného
prostredia v novom miléniu.

Podujatie sa bude konaÈ 
13. - 15. júna 2001 

v maìarskej Soproni.

Konferencia sa bude zaoberaÈ nasle-
dujúcimi témami:
�� Energetické zmluvy, smernice ener-

getickej efektívnosti a skúsenosti
z ich aplikácií 

�� Energetické trhy, ‰truktúry cien,
dane, predpokladané zmeny 

�� Dopady deregulácie na ceny a úãin-
nosÈ 

�� MoÏnosti zv˘‰enia úãinnosti vo
v˘robe a prenose 

�� MoÏnosti zv˘‰enia úãinnosti koneã-
nej spotreby v rôznych sektoroch
/priemysel, in‰titúcie, obyvateºstvo/ 

�� Skúsenosti z vyuÏitia odpadového
tepla v priemysle a obnoviteºné
zdroje 

�� Environmentálne efekty energetic-
kého manaÏmentu 

�� MoÏnosti financovania projektov
energetickej efektívnosti /modely
ESCO a ich funkcia/ 

�� Programy medzinárodn˘ch a ná-
rodn˘ch nadácií, profesn˘ch zdru-
Ïení a skupín pre ochranu spotrebi-
teºov 

BliÏ‰ie informácie môÏete získaÈ na
adrese: 
Mrs. Tunde Székely May 
H-1026 Budapest
Szilágyi E. fasor 79, Hungary 
Tel.: +36 1 212 0056, 
Fax: +36 1 3556 6581 
E - mail: congress@congress.hu 
alebo na web stránke: www.rit.bme.hu

Príìte na Racioenergiu
O niekoºko dní zaãína najv˘znamnej‰ie podujatie v oblasti energetiky 

na Slovensku - RACIOENERGIA.

Zaãiatkom apríla sa uskutoãní uÏ 11. roãník tohto medzinárodného veºtrhu energetickej efektív-
nosti a racionalizácie vyuÏitia energie. Rovnako ako kaÏd˘ rok sa na veºtrhu predstavia aj no-
vinky z ponuky spoloãnosti TEDOM a jej v˘hradného zástupcu na Slovensku spoloãnosti
INTECH Slovakia. NajdôleÏitej‰ou novinkou bude uvedenie nového v˘konového radu kogene-
raãn˘ch jednotiek na slovensk˘ trh. Príìte sa pozrieÈ do ná‰ho stánku na kogeneraãnú jednotku
TEDOM Premi 22. Predstavíme Vám novú koncepciu vo v˘robe mal˘ch kogeneraãn˘ch jednoti-
ek. 
Ná‰ stánok, kde Vám predstavíme kogeneraãné jednotky TEDOM nájdete v hale B, ãíslo 301.
Tak ako kaÏd˘ rok, pripravujeme pre náv‰tevníkov aj malé prekvapenie.

Nezabudnite, ãakáme na Vás na veºtrhu

v bratislavskom V˘stavnom a kongresovom centre Incheba v dÀoch
3. - 7. apríla 2001

5. odborn˘ seminár
KOGENERAâNÉ JEDNOTKY A TRIBOTECHNIKA

Novoin‰talované kogeneraãné jednotky TEDOM Plus 22 v Mestskom kúpeli v Nitre

Dom techniky ZSVTS Bratislava organizuje
tento rok v poradí uÏ piaty roãník odborné-
ho seminára venovaného kogeneraãn˘m
jednotkám. Tento rok bude problematika
roz‰írená o tribotechniku. V organizácii se-
minára nastali oproti predchádzajúcim roã-
níkom niektoré zmeny. Predov‰etk˘m sa
zmenil dátum konania. Doteraz sme boli
zvyknutí na februárov˘ termín, ale v roku
2001 sa seminár uskotoãní ako sprievodn˘
program medzinárodného veºtrhu energe-
tickej efektívnosti a racionalizácie – Racio-
energie. Spojením oboch podujatí sa aj mi-
esto konania seminára prená‰a do areálu
v˘staviska.

Program piateho roãníka, ktor˘ sa uskutoã-
ní pod názvom KOGENERAâNÉ
JEDNOTKY A TRIBOTECHNIKA, sa ãlení
na tri základné okruhy. V prvej ãasti sa
môÏete oboznámiÈ so skúsenosÈami pre-
vádzkovateºov kogeneraãn˘ch jednotiek.
Bude urãite veºmi zaujímavé vypoãuÈ si ná-
zory na efektívnosÈ kogenerácie priamo od
t˘ch, ktor˘ takéto zariadenia uÏ niekoºko ro-
kov prevádzkujú a majú priame a overené
skúsenosti.
V druhej ãasti sa predstavia niektoré spo-
loãnosti, ktoré na Slovensku pôsobia v ob-
lasti kogenerácie, aby informovali o svojich

novinkách a tretí blok bude venovan˘ pro-
blematike tribotechniky.
Piaty odborn˘ seminár KOGENERAâNÉ
JEDNOTKY A TRIBOTECHNIKA sa usku-
toãní 6. apríla 2001 (v piatok) na v˘stavis-
ku Incheba v Bratislave v pavilóne G2 v ãa-
se od 8,00 do 15,00 hodiny. 
Záujemcovia o úãasÈ na seminári sa môÏu 
prihlásiÈ na adrese:
Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o.
RNDr. Pavol Klucho tel: 07/5022 4432
·kultétyho 1 fax: 07/5542 4983
832 27 Bratislava 3
e-mail: dtzsvtsba@ba.telecom.sk


