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Myslime aj na tých, ktorých práca napĺňa 
naše domovy energiou počas vianočných sviatkov.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, 
šťastia a úspechov v novom roku 2014 Vám želá
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VÝSTAVBA BIOPLYNOVEJ STANICE V KEŽMARKU
Každý podnikateľský subjekt by sa mal snažiť o znižovanie svojich nákladov s cieľom zameraným na dosiahnutie opti-
málnym ekonomických výsledkov. Je viacero spôsobov ako dosiahnuť toto optimum. Jedným z nich je šetrenie na poli
energetických vstupov, ktoré priamo ovplyvňujú hospodársky výsledok firiem. V Tatranskej mliekarni a.s., v Kežmarku
sa rozhodli pre kontrolu nad svojou energetickou spotrebou. Vybrali si možnosť zefektívnenia výroby energie. Riešenie
priniesla spolupráca so spoločnosťou Intech Slovakia, s.r.o.
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Existujúca situácia priniesla viacero mož-
ností ako postupovať v riešení energe-
tickej problematiky podniku. Po podrob-
nom preskúmaní všetkých alternatív,
ktoré vychádzali z reálnych možností
uvažovanej lokality bolo rozhodnuté
o výstavbe bioplynovej stanice. 

Bioplynová stanica (BPS) je zariadenie,
ktorého efektom je výroba elektrickej
energie a tepla. Navrhovaný elektrický
výkon, pre BPS v Kežmarku, bol 999 kW
a tepelný výkon 1097 kW. BPS vyrába
bioplyn na základe anaeróbneho pro-
cesu v mezofilnej oblasti pri teplote
40 °C. Vyrobený bioplyn obsahuje min.
50 % metánu a je spaľovaný v kogene-
račnej jednotke, kde sa kombinovanou
výrobou vyrába elektrická energia
a teplo. Teplo sa spotrebúva na ohrev
biologického procesu BPS a taktiež pre
potreby Tatranskej mliekarne. Vyrobe-
ná elektrická energia sa prednostne
spotrebúva v areáli podniku a prebytky
sa tlačia do siete rozvodového podniku.
V prípade, keď vzniknú prebytočné
množstvá vyrobeného bioplynu, sú spa-
ľované v horáku zbytkového plynu. 

Vstupnými surovinami pre bioplynovú
stanicu sú produkty z poľnohospo-
dársky družstiev v okolí Kežmarku a to

najmä maštaľný hnoj, hovädzia hnojovi-
ca, kukuričná siláž, ďatelinová senáž,
tritikále GPS, trávna senáž, jarná mie-
šanka a srvátka z výroby mliekarne.
Celkovo sa uvažuje so spotrebou prib-
ližne 30.000 ton. Denná dávka je zlože-
ná z mixu surovín ktoré sú k dispozícii
na základe vyskladňovania silážnych žľa-
bov. Suroviny sú dovážané do areálu sta-
nice a tam sú priamo vyskladňované do
príjmovej nádrže alebo dezintegrátora. 

Bioplynová stanica bola zámerne situo-
vaná v blízkosti poľnohospodárskeho
družstva v Kežmarku, ktoré zásobuje
bioplynovú stanicu surovinami ako
hlavný dodávateľ. 

HHllaavvnnéé  ssúúččaassttii  BBPPSS::
1. príjmová nádrž
2. dezintegrátor
3. fermentačné nádrže 2 ks
4. strojovňa
5. sklad dohnívania
6. koncový sklad
7. kogeneračná jednotka

Nádrž slúži na príjem tekutých surovín
pre potreby bioplynovej stanice, je od-
liata zo železobetónu, jej podstava má
osemuholníkový pôdorys. Objem tejto
nádrže je 100 m3 a je umiestnená pod

úrovňou okolitého terénu. Surovina, kto-
rá sa dovezie do nádrže sa pomocou
miešadiel mieša, narieďuje sa a ďalej
prečerpáva pomocou rezacieho čer-
padla do jednotlivých fermentačných
nádrží.

Toto zariadenie slúži pre príjem tuhých
surovín, napríklad senáží a siláže. Dez-
integrátor je oceľová nádrž s dvoma
rezacími vrtuľami. Objem zariadenia je
50 m3 a surovina sa prijíma priamym
vyklápaním z dopravných prostriedkov
z priľahlej spevnenej plochy. Pre potre-
by analýzy príjmu surovín je toto zaria-
denie vybavené tenzickými váhami do
nosnosti 40 ton. Plnenie suroviny do
fermentačných nádrží je zabezpečené
pomocou vynášacích závitkových do-
pravníkov. Nádrž je osadená v železo-
betónovej vani a jej dno je prepojené
s príjmovou nádržou.

Vo fermentačnej nádrži prebieha anae-
róbny proces fermentácie, teda proces
bez prístupu vzduchu. Dve fermen-
tačné kruhové nádrže sú vyrobené zo
železobetónu majú priemer 23 metrov
a výšku 7,5 metra, objem jednej nádrže
je 3 100 m3. Steny nádrží sú tepelne

Stav rozpracovanosti k 30.08.2012, Výstavba fermentačných nádrží a skladov Stav rozpracovanosti k 10.09.2012, Výstavba fermentačných nádrží a skladov

Vstupné suroviny

Príjmová nádrž

Fermentačné nádrže

Dezintegrátor – rozdružovač
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izolované styrodurom, ktorý je chránený
vlnitým plechom, strop je prekrytý dvoj-
membránovým plynojemom so stredo-
vým stĺpom. Bioplyn, ktorý sa vytvára
v nádržiach, je zachytávaný vo vrchnej
časti reaktorov pod tlakom 0,5 kPa. Tlak
je kontrolovaný kvapalnými poistkami
na stropoch reaktorov. 

Strojovňa je umiestnená medzi fermen-
tormi a slúži na prečerpávanie suroviny
medzi fermentormi, dohnívacím skla-
dom a skladom, ďalej zabezpečuje dis-
tribúciu tepla pre udržiavanie potrebnej
teploty v jednotlivých nádržiach. V stro-
jovni sa taktiež zabezpečuje odsírenie
vyrobeného bioplynu a distribúcia stla-
čeného vzduchu. 

Ide o kruhovú nádrž vyhotovenú zo
železobetónu, tepelne izolovanú styro-
durom a oplechovanú trapézovým ple-

chom, je taktiež
vybavená plyno-
jemom podobne
ako fermentačné
nádrže, avšak je-
ho celkový objem
je 3 900 m3.

Sklad je najväč-
šia nádrž stanice
o objeme 6 000 m3,
je podobne vyba-
vená plynojemom
so stredovým stĺ-

pom, ale bez tepelnej izolácie a mož-
nosti ohrevu. Na nádrži je zavesený se-
parátor, ktorý slúži na odseparovanie
tuhej zložky od zložky tekutej.

Kogeneračná jednotka je najdôležitej-
šou súčasťou celého kolosu BPS, slúži
na spálenie vyrobeného bioplynu, a tak
zabezpečuje výrobu elektrickej energie
a tepla. Pred kogeneračnou jednotkou
je nainštalovaná úpravňa plynu, kde sa
plyn zbavuje vlhkosti a nežiadúcich prí-
mesí, vďaka čomu môže kogeneračná
jednotka vyrábať elektrickú energiu
a teplo.

Prvé výkopové práce sme začali reali-
zovať začiatkom augusta 2012. Išlo
o výkopy pod železobetónové nádrže,
ktoré sú čiastočnei ukryté pod povr-
chom okolitého terénu. Nevýhodou toh-
to riešenia sa môže zdať náklad na

výkopy avšak počas dlhoročnej prevádz-
ky diela sa tieto náklady niekoľkoná-
sobne vrátia na ušetrenom teple. 

V druhej polovici augusta sa začali rea-
lizovať základové dosky jednotlivých
nádrží. V septembri 2012 sa už začali s-
tavať steny železobetónových nádrží
a začiatkom októbra bol odliaty fermen-
tor č.1 spoločne so skladom s dohníva-
ním. V práci sa pokračovalo s fermen-
trom č.2, ktorý bol v tomto období
tesne pre dokončením. Posledný žele-
zobetónový sklad bol dokončený na
konci októbra. V Tatranskom regióne
začala zima, ktorá značne ovplyvnila
stavebné práce. Napriek tomu práce
pokračovali podľa harmonogramu. Pra-
covalo sa na energetickom prepoji bio-
plynovej stanice a kotolne v Tatranskej
mliekarni.

V novembri bola kogeneračná jednotka
osadená na svoju pozíciu. Šlo o zložitý
proces umiestnenia bez obmedzenia
dodávok elektrickej energie pre podnik
TAMI. Na vykládke bol použitý žeriav
s nosnosťou 100 t.

Začiatkom decembra bol dokončený
plynovod a teplovod s dĺžou 700 met-
rov. Plynovod zabezpečuje prívod vy-
robeného bioplynu do areálu TAMI.
Teplovod slúži na dodávku tepla pre
potreby bioplynovej stanice. Umiestne-
nie kogeneračnej jednotky pri kotolni
TAMI nebolo náhodné. BPS pre svoju
činnosť potrebuje iba málo tepla v po-
rovnaní s výrobou v KJ. Zvyšok tepla by
sa musel vychladiť, a teda mariť vy-
robenú energiu. 
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Proces osadenia kogeneračnej jednotky

Stav rozpracovanosti k 01.11.2012, Výstavba fermentačných nádrží a skladov Stav rozpracovanosti k 23.11.2012, Výstavba fermentačných nádrží a skladov

Strojovňa

Kogeneračná jednotka

Sklad

Sklad s dohnívaním

Realizácia diela
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Spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o. sa za-
oberá energetickou efektívnosťou a to-
to riešenie bolo neprípustné. KJ bola
umiestnená priamo tam, kde sa to tep-
lo v maximálnej miere zužitkuje. Z tohto
dôvodu bola KJ umiestnená priamo pri
kotolni TAMI. 

Špeciálnym riešením, pre zabezpečenie
energetickej efektívnosti bolo rozdele-
nie tepelného výkonu KJ. Teplo zo spa-
lín KJ sa vedie do spalinového kotla,
kde sa vyrobí para o teplote 180 °C
a tlaku 9 atm. Para je využívaná v mlie-
karni pre potreby technológie. Voda
s okruhu motora KJ sa vedie cez aku-
mulátor na jednotlivé odbery a to hlav-
ne ohrev BPS, ohrev teplej vody pre
potreby technológie TAMI, ohrev vody
pre potreby prípravy pary v parných
kotloch a nakoniec kúrenie areálu mlie-
karne. Využitý je aj okruh chladenia pl-
niacej zmesi – turba KJ. Teplota vody
z tohto okruhu dosahuje hodnotu 40 °C.
Toto teplo sa využilo na ohrev studenej
vody z 20 °C na 40 °C. Voda sa ďalej
vedie na ohrev na 60 °C. Tu sa využíva
teplo z okruhu bloku motora KJ.

Domyslená bola aj situácia v prípade
odstávky KJ. Vtedy nie je k dispozícii
žiadne teplo, teda ani teplo z akumulá-
tora. Vtedy je možnosť ohrievať teplo-
vod smerujúci k BPS pomocou pary
vyrobenej na kotolni TAMI. 

Prvé nafázovanie kogeneračnej jednot-
ky do siete VSD bolo v decembri 2012.
V tomto čase boli zároveň vykonané funk-
čné skúšky. Kogeneračná jednotka pri-
pravená na prevádzku, zároveň bola pre-
verená funkčnosť tepelných okruhov KJ.

S návozom hnojovice do fermentora č.1
sa začalo už vo februári, bolo naveze-
ných približne 900 m3 hnojovice. V mar-
ci sa s návozom pokračovalo. V máji sa
začala pridávať aj jarná miešanka a za-
čiatkom júna sme už spaľovali bioplyn
v kogeneračnej jednotke. 

Komplexné skúšky bioplynovej stanice
boli vykonané v termíne od 17.07.2013
do 16.08.2013 v trvaní 30 dní. Skúšky
mali preukázať všetky garantované pa-
rametre BPS a to spotrebu elektrickej
energie na výrobu na chod BPS, garan-
tované množstvo vyrobeného bioplynu
z určitého množstva suroviny o garanto-
vaných parametroch, množstvo vyrobe-
nej elektrickej energie a tepla v koge-
neračnej jednotke a vlastnú spotrebu
elektrickej energie pre chod KJ. Počas

skúšky sme vyrobili 661 000 kWh elek-
trickej energie a vyrobili 333 170 m3

bioplynu, pri spotrebe elektrickej ener-
gie na prevádzku BPS 45 000 kWh
a vlastnej spotrebe kogeneračnej jednot-
ky 19 700 kWh čím sme potvrdili všetky
garantované parametre BPS.

Realizáciou tohto diela sa spoločnosť
Intech Slovakia, s.r.o. opäť posunula do-
predu vo využívaní obnoviteľných zdro-
jov energie a opäť preukázala opodstat-
nenosť inžinierskeho prístupu k riešeniu
nových výziev v energetike. Zložitá a zod-
povedne vykonaná práca, ktorá bola pri
výstavbe bioplynovej stanice v Kežmar-
ku zrealizovaná, bola opodstatnená a bu-
de do budúcnosti prinášať profit jej pre-
vádzkovateľovi.

Jednotky úpravy plynu

Fermentory bioplynovej stanice naplnené bioplynom Príjmová nádrž
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SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM POPOLA VO FÍNSKU

Pri návšteve a obhliadke biomasových
kotolní vo Fínsku nás zaujal systém po-
polového hospodárstva na jednotlivých
prevádzkach. Keďže na Slovensku je
drevný popol považovaný za ostatný
odpad a musí byť uložený na skládke
odpadu, zaujímalo nás či je rovnaký pos-
toj legislatívy aj vo Fínsku. Na kotolni
v Alakilä, kde má na starosti prevádzku
p. Urpo Hassinen, je popol z kotla závit-
kovými dopravníkmi dopravovaný do
zberného kontajnera. Pri otázke čo sa
deje ďalej s popolom nám bolo odpo-
vedané. „Po naplnení kontajnera popo-
lom sa náklad odváža do lesa, kde je
rovnomerne rozprašovaný medzi lesný
porast.“ Následne nám bolo vysvetlené,
že zloženie popola vyhovuje Fínskym
normám pre hnojivo vhodné do lesa.
Naša otázka p. Urpo Hassinen prekvapi-
la, a tak sa spýtal, ako sa využíva popol
na Slovensku. Po našej odpovedi zostal
prekvapený a s úsmevom na tvári reago-
val. „Takže, ak tomu dobre rozumiem, vy
musíte popol z dreva odvážať na sklád-
ku. To znamená, že keď Vám niekde na
Slovensku vyhorí les tak tam idete vy-
zbierať popol, aby ste ho odviezli na
skládku?“

Vo Fínsku vznikla firma ECOLAN, ktorá
sa zaoberá zneškodňovaním popola,
ktorý odoberá od firiem, ktoré sa už ne-
musia zaoberať jeho ďalším spracová-
vaním. Využíva ho buď ako hnojivo do
lesa, pre poľnohospodárstvo, alebo ako
stavebný materiál v stavebníctve – o tom
rozhoduje zloženie popola, z ktorého ro-
bia pravidelné rozbory. Aplikujú sa rôzne
možnosti logistiky rozprašovania popola
do lesa a to buď helikoptérou, alebo
traktormi. 

Helikoptérou sa rozprašuje popol do
lesa v prípade nedostupného terénu
s vakmi, ktoré môžu na jedno naloženie

zobrať popol o hmotnosti 1.400 kg. Trak-
tormi sa popol rozprašuje do lesa gra-
nulovaný. Granulácia prebieha pomocou
rotačného mechanizmu, do ktorého sa
primiešava k popolu voda. Granulova-
ním popola sa znižuje prašnosť pri ma-
nipulácii a jeho aplikácii do lesa.

V stavebníctve sa popol využíva kvôli
dobrým mechanickým a izolačným vlas-
tnostiam hlavne pri stavbe lesných ciest,
kde sa používa ako podklad. Dobre sa
skladuje a manipuluje. Má dobré izolač-
né vlastnosti proti mrazu. Pri jeho apli-
kácii sa ušetrí na množstve štrku, ktorý
je potrebný ako podklad pri stavbe ciest.
Popol, ktorý sa aplikuje do lesa, sa roz-
prašuje od 0,5 do 8 m3/ha/rok. Najbež-
nejšie sa táto hodnota pohybuje od 2 do
4 m3 popola/ha/rok. Popol odoberá fir-
ma z kotolní a tie podľa vzdialenosti a ty-
pu popola kotolne platia za odvoz 0 až
50 Eur/t. 

Kontajner na zber popola

[1]  http://www.varmeforsk.se/files/program/askor/Korpijrvi_ppt.pdf

[2] Zaujímavý materiál o recyklovní popola vo Švédsku
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseac-
tion=home.showFile&rep=file&fil=Recash_International_Handbook_Fi-
nal2006_EN.pdf

[3] Firma ECOLAN má stránku, ale len vo fínštine – http://www.ecolan.fi/

VVIIAACC  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÍÍ  KK  TTEEJJTTOO  TTÉÉMMEE

Prvok Poľnohospodárstvo Lesníctvo
As – arzén 25,0 40,0
Hg – ortuť 1,0 1,0
Cd – kadmium 2,5 25,0
Cr – chróm 300,0 300,0
Cu – meď 600,0 700,0
Pb – olovo 100,0 150,0
Ni – nikel 100,0 150,0
Zn – zinok 1500,0 4500,0

LLIIMMIITTYY  PPRREE  OOBBSSAAHH  LLÁÁTTOOKK  vv  ddrreevvnnoomm  ppooppoollee  vvoo  FFíínnsskkuu  vv  mmgg//kkgg
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Zásobovanie sídliska teplom je v súčas-
nom období zabezpečované zo  zdroja
na báze zemného plynu. V kotolni sú
inštalované 3 plynové kotly KDVE 250
(3 x 2,65 MW). Technologické zariadenie
kotolne zatiaľ nebolo rekonštruované,
len v dôsledku prechodu na dvojrúrko-
vý distribučný systém bola odstavená
centrálna príprava TÚV v priestoroch
kotolne. Na základe analýzy potrieb tep-
la sídliska po rekonštrukcii  vonkajších
rozvodov tepla, je momentálny požado-
vaný príkon pre sídlisko na úrovni 4 až
5 MW. Po ukončení rekonštrukcie distri-
bučnej sústavy sa tak pôvodná plynová
kotolňa javila ako predimenzovaná
a neefektívna. Rovnako, po odstavení
centrálnej prípravy teplej vody, aj tech-
nologické zariadenie strojovne plynové-
ho zdroja bolo nevhodné a vyžadovalo
zásadnú modernizáciu. 

V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie
centrálneho zdroja bude jeden kotol na
zemný plyn definitívne demontovaný
a dve zostávajúce kotlové jednotky
(2 x 2,65 MW) na zemný plyn budú dis-
pozične upravené a modernizované.
Demontované budú aj potrubné rozvo-
dy ÚV a TÚV v časti strojovňa ako aj za-
staraný zabezpečovací systém a dnes
už nefunkčná príprava TÚV. Na uvoľnené
miesto bude namontovaná nová tech-
nológia distribúcie tepla. 

Ďalšou etapou celej rekonštrukcie je
rozšírenie existujúceho zdroja o novú
časť, vďaka ktorej dôjde k diverzifikácii
palivovej základne. V tejto časti bude
namontovaný nový biomasový kotol

VESKO-B o výkone
2 MW.

Novo inštalovaný ko-
tol na biomasu bude
základným zdrojom
tepla teplovodného
zdroja. V zimnom ob-
dobí bude kotol pra-
covať na maximálny
výkon a plynové kotly
budú regulované na
základe požadované-
ho tepelného príkonu
teplovodných prípo-

jok pre sídlisko. V letnom období bude
kotol na biomasu regulovaný na základe
momentálneho príkonu pre ohrev TÚV.

Teplo z biomasového kotla bude vyve-
dené na nové rozdeľovacie a zberné
potrubie. Na rozdeľovacie a zberné
potrubie budú zapojené aj jestvujúce
plynové kotly. Každý kotol bude zapoje-
ný samostatne a bude vybavený vlast-
ným obehovým čerpadlom ovládaným
z kotlovej automatiky.

Do kotlového okruhu biomasy ako aj do
okruhov napájajúcich vykurovacie sys-
témy sídliska sú navrhnuté dvojice čer-
padiel, kde jedno čerpadlo slúži ako
100 %-ná rezerva formou automatické-
ho záskoku. Vratná voda vstupujúca do
kotla bude regulovaná na teplotu 75 °C

MAPUJEME PRIEBEH REKONŠTRUKČNÝCH
PRÁC V POLTÁRI
V predchádzajúcom období dvoch rokov bola v Poltári realizovaná komplexná rekonštrukcia rozvodov tepla vrátane
inštalácie OST na jednotlivých odberných miestach. Zavŕšením rekonštrukcie celého tepelného hospodárstva je pre-
biehajúca inštalácia nového kotla na spaľovanie biomasy - kotla na spaľovanie drevnej hmoty VESKO-B o výkone 2 MW.
Účelom stavby je zhospodárnenie výroby tepla formou využitia alternatívneho paliva – biomasy v spolupráci s reduko-
vaným zdrojom na zemný plyn.

Vykládka kotla na biomasu

Inštalácia kotla na biomasu
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za účelom zníženia nízkoteplotnej koró-
zie kotla pomocou trojcestného ventilu
s pohonom.

Na doplnenie upravenej vody do systé-
mu a zachytenie dilatácie vody v systé-
me je navrhnuté expanzné doplňovacie
zariadenie, ktoré automaticky udržiava
požadovaný tlak. Na zmäkčenie expan-
zného systému je navrhnutá jedna ex-
panzná nádoba s membránou o objeme
1.000 litrov.

V súčasnej dobe je kotol umiestnený
na mieste a prebiehajú práce na jeho
montáži. Prebiehajú práce na realizácii
výmurovky, stavebných prácach denné-
ho zásobníka paliva, stavbe nového ko-
mína pre biomasový kotol, ako aj práce
na elektroinštalácii. Predpokladaný ter-
mín spustenia kotla do skúšobnej pre-
vádzky je koniec roka 2013. 

Po realizácii tejto inštalácie bude rekon-
štrukcia celého tepelného hospodár-
stva úspešne zavŕšená. V priebehu 2,5
roka došlo v Poltári k úplnej moderni-
zácii celej sústavy výroby a dodávky
tepla. Kompletne bola vymenená dis-
tribúcia tepla, boli vybudované domové
kompaktné odovzdávacie stanice tepla
s decentralizovanou prípravou teplej
vody, došlo ku kompletnej modernizácii
existujúcej plynovej kotolne a ku zvý-
šeniu jej efektívnosti a celý systém bol
doplnený o nový zdroj tepla na báze
drevnej biomasy. 

Vykurovanie v Poltári tak bude zabezpe-
čené prostredníctvom najmodernejších
technológií, s maximálnou stabilitou
palivových nákladov. V najbližších de-
saťročiach nebude nutné v Poltári počí-
tať s ďalšími investíciami, čo vytvára
dobrý základ pre dlhodobú stabilitu
v oblasti nákladov na vykurovanie. Vďa-
ka diverzifikácii palivovej základne, kde
bude rozhodujúcim palivom drevná
biomasa, ktorá je domácim palivom
a v okolí mesta sú je dostatočné záso-
by, je zásadným spôsobom znížené aj
riziká rastu nákladov v dôsledku ne-
priaznivého vývoja cien palív na trhoch. 

Poltár sa tak stal ďalším mestom, kde te-
pelené hospodárstvo prevádzkuje ener-
getická skupina Intech Slovakia, s.r.o.
a jeho systém je komplexne zmoderni-
zovaný.

Nový kotol na biomasu v Poltári

Stavebné práce v Poltári
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Fínsko je najrozvinutejšou európskou
krajinou v oblasti centrálneho zásobo-
vania teplom. Vysoko efektívne systémy
výroby a distribúcie tepla a chladu sú
systematicky budované ako viacpalivo-
vé s vysokou mierou využitia obnoviteľ-
ných zdrojov, využívajú kombinovanú
výrobu elektriny a tepla a neustále roz-
širujú siete svojich rozvodov k novým
zákazníkom. Vďaka tomu, patria ceny
tepla vo Fínsku k najnižším. Najväčším
paradoxom je, že celý tento rozvoj tep-
lárenstva s výrazne priaznivým dopa-
dom na náklady odberateľov na teplo,
prebieha v prostredí bez akejkoľvek
regulácie zo strany štátu. Neexistuje tu
žiaden regulačný orgán, ktorý by sa
miešal do obchodných vzťahov medzi
dodávateľom a odberateľom energie.
A napriek tomu, alebo skôr práve vďa-
ka tomu, sa celý sektor rýchlo rozvíja.

Jedným z mnohých dôkazov môžu byť
aj nasledujúce fotografie, ktoré zachy-
távajú inštaláciu vykurovania chodníkov
uprostred Helsínk teplom z centrálneho
systému. Realizácia takejto dodávky
tepla vyžadovala dohodu dodávateľa
tepla a odberateľa, ktorá bola výhodná
pre obe strany. Aj slovenskí výrobcovia

tepla majú vybudované dostatočné
výrobné kapacity a niektorí aj dostatok
nadbytočného odpadného tepla, aby
boli schopní takéto dodávky realizovať.
Majú ale smolu, rovnako ako ich odbe-
ratelia. U nás totiž existuje Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví, ktorý tak
chráni odberateľov tepla pred chamti-
vosťou dodávateľov, že akýkoľvek rozvoj

teplárenstva, ktorý by smeroval k zní-
ženiu platieb odberateľov za teplo, sa
dávno zastavil. 

Hlavolam pre odborníkov:
Akým spôsobom by slovenský Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví stanovil re-
gulačný príkon pre odber tepla na vyku-
rovanie pešej zóny?

ČO NA TO ÚRAD PRE REGULÁCIU 
SIEŤOVÝCH ODVETVÍ?
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Okrem najväčšieho výberu
v „kamennom“ hypermarkete

KOTLA v Hriňovej je pre záujemcov
o kotly, krby, pece a solárne
kolektory k dispozícii aj nový 

internetový obchod 

www.kotla.skPartizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
tel./fax: 045/532 11 42 | e-mail: kotla@intechenergo.sk

NOVÉ!

BLESK 2013_zima  12/10/13  2:31 PM  Stránka 8


