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I. Dôležité telefónne čísla a adresy 

 
 
 1.   Hasiči                    150 
 2.   Zdravotná služba                    155 
 3.   Polícia – tiesňové volanie                    158 
 4.   Polícia mestská                    035/6 412-149 
       núdzové volanie                    159     
 5.   Západoslovenská energetika 
       Poruchová linka                    0800 111 567 
 6.   Slovenský plynárenský priemysel 
       Mederčská č.81, Komárno                    035/26262-1111 
 7.   Západoslovenské vodárenská spoločnosť                    035/6 426-378, 9  
 8.   Konateľ spoločnosti Bytkomfort                    035/692 3801,02 
 9.   Riaditeľ energetického manažmentu                    035/692 3857 
10.  Vedúci manažér Bytkomfort - Servis                    035/692 3840 
12.  CTZ – Velín                    035/6 426-307 
13.  Bytkomfort – ústredňa, ul. SNP č.9                    035/692 3800 
14. Obsluha nakladača Merlo                    0901/902-551  
15. Obchôdzková motorizovaná obsluha 
        prevádzok EM  
        - OST, PK (autom)                    0902/965-020 
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II. Úvod 
 

Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky zabezpečuje výrobu, rozvod a transformáciu tepelnej energie 
na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody na teritóriu miest Nové Zámky, 
Hurbanovo a Bratislava. 

Tepelná energia na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplá úžitková voda (TÚV) sa  dodáva do 
mestských, družstevných a podnikových bytov ako i bytov v osobnom vlastníctve, o celkovom 
počte cca 11 490 bytov. Taktiež vykuruje a teplú úžitkovú vodu dodáva do nebytových priestorov, 
podnikateľom, škôlkam, školám, úradom a iným inštitúciám. Tento prevádzkový poriadok zahŕňa 
dva  Systémy centrálneho zásobovania s teplom (SCZT) a to mesta Nové Zámky, mesta Hurbanovo 
a plynové kotolne v Šuranoch a v Komárne. 

Mestá Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a  mesto Komárno, sa nachádzajú v teplotnom 
pásme s oblastnou teplotou te = - 11°C, v nadmorskej výške cca 119 m n. m., s priemerným 
počtom vykurovacích dní  212  a priemernou  dennou teplotou vo vykurovacom období je tes = + 
4,2 °C. 
 
Základné pojmy  
 
1. Výrobcom tepla -  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho 

predaja a ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla. 
2. Dodávateľom - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na 

rozvod tepla a ktorá dodáva teplo odberateľovi. 
3. Odberateľom -  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na 

vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla alebo množstvo dodaného tepla 
rozpočítava konečnému spotrebiteľovi. 

4. Konečným spotrebiteľom -  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodávateľom 
rozpočítané množstvo  tepla využíva výlučne na vlastnú spotrebu. 

5. Sústavou tepelných zariadení – zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla. 
6. Verejným rozvodom tepla – časť sústavy tepelných zariadení na dodávku tepla viacerým 
                                              odberateľom.  
7. Distribúciou tepla – preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi. 
8. Rozvodom tepla - distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi. 
9. Koncový odberateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na    
                                       rozvod tepla. 
10.Tepelnou prípojkou – časť sústavy tepelných zariadení od verejného rozvodu po odberné 
                                         miesto na dodávku tepla koncovému odberateľovi. 
11. Odberným miestom – zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo 

na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa. 
12. Stav núdze v tepelnej energetike – zníženie alebo prerušenie dodávok tepla alebo 

vyradenie sústavy tepelných zariadení z činnosti na 
území kraja, viacerých obcí alebo obce na obdobie 
dlhšie ako 48 hodín, ktoré vzniklo v dôsledku 

  a/  mimoriadnej udalosti alebo 
  b/  havárie alebo poruchy tepelných zariadení 
  c/  dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie,     
                                                               ktorými sú palivá, elektrina a voda, 
  d/  smogovej situácie podľa osobitných predpisov 
  e/  teroristickému činu 
  f/  opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu    
                                                               alebo vyhlásenia vojnového stavu 
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III. Špecifikácia sústavy tepelných zariadení 
 
α/ Sústavu tepelných zariadení až po odberné miesta v Nových Zámkoch tvoria: 
 
Názov zdroja                                        Rozvod                                      Adresa___                 
 
1. Centrálny tepelný zdroj (CTZ)     Primárny tep. rozvod                    Dvorská cesta 22/A 
 
Poznámka č.1.  
 
a/ Výrobné zariadenia tepla.  
Kotly na ZPN: K-3/výkon kotla 12 MWt, K-6/výkon kotla 16,603 MWt plus výkon EKO 1,413 MWt t.j. 
spolu 18,016 MWt.  Kogeneračné jednotky KGJ-1, JMS 616/výkon 2,7 MWt,  KGJ-2, JMS 612/výkon 

2,0 MWt. Kotol na spaľovanie štiepky: K-4/výkon kotla 6 MWt. Elektrokotol: K-5/výkon kotla 2,4 
MWt. 
 
b/ Výrobné zariadenia elektrickej energie.  
Kogeneračné jednotky KGJ-1, JMS 616/výkon 2,7 MWe, KGJ-2, JMS 612/výkon 2,0 MWe. 
 
A/ Vlastné odovzdávacie stanice (VS, OST, POS) 
 
 a) OST – Administratívna budova CTZ  Primárny tep. rozvod               Dvorská cesta 22/A 
 
 b) OST     POS-1                           Sekundárny rozvod         Cyrilometódska č. 13   
 
Odberné miesta: 
Bytkomfort: Cyrilometódska 15-29, SNP 42, T. G. Masaryka 23-25, 26-30, Nebytový priestor 
Cyrilometódska 13, NZBD: SNP 44, 46, T.G. Masaryka 27-29, 14-18, 20-24, Handimex - správa 
bytov, s.r.o.: T.G. Masaryka 15-21 
 
 c) OST   POS-2 Sekundárny rozvod       Bratislavská cesta č.1 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: SNP 56-60, Cyrilometódska, 31-35, 34-38,  44-48, T.G., Bratislavská cesta 2, 
Bratislavská cesta NP, T.G. Masaryka 33-37, 36-38, NZBD: SNP 48-54, Cyrilometódska 22-26, MŠ 
Nové Zámky Cyrilometódska ul. s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Handimex - 
byt, s.r.o.: T.G. Masaryka 32-34 Handimex - správa bytov, s.r.o.: Cyrilometódska 28-32, 
 
 d) OST  POS-3 Sekundárny rozvod         Nám. republiky č. 2a       
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Námestie republiky 1, NZBD: Ľ. Štúra 24-30,  M.R. Štefánika 79, Cyrilometódska 10-
14, 16-20, Handimex - byt, s.r.o.: Námestie republiky 2, Handimex - správa bytov, s.r.o.: 
M.R. Štefánika 81, M&S GLOBTRADE, a.s. Banská Bystrica: Obchodná budova Ľ. Štúra 30,  
Agneša Salgóová: Ľ. Štúra 30/A – nebytový priestor,  
 
 e) OST   POS-4 Sekundárny rozvod           Cyrilometódska č. 5 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Ľ. Štúra 16/A/B, M. R. Štefánika 47, 49, 51, 55, 57, SNP 30, SO práčovňa – 
nebytový priestor Cyrilometódska 7, NZBD: Ľ. Štúra 8-14 M.R. Štefánika 53-55, Handimex -
správa bytov, s.r.o.: Ľ. Štúra 2-6, Regionálne osvetové stredisko: Pavilón B – SNP – 32,   
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f) OST   POS-5 Sekundárny rozvod                      Lécka č. 24 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Novomestská 1-3, 2-4, 6-8, 13-15, Lécka 16-18, SNP 9, NZBD: Novomestská 5-7, 9-
11, 10-12, 14-16, Lécka 20-22, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava /OÚ NZ/: Budova SNP 3,  
Základná umelecká škola N.Z.: ZŠ umelecká – SNP 5, EMKA – nábytok a bytové doplnky: 
SNP 7, Handimex - správa bytov, s.r.o.: Lécka 12-14 
 
g) OST   POS-6 Sekundárny rozvod            Kapisztóryho č. 42 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: F. Kapisztóryho 40, 44,46, DPS - Komárňanská 39,  Komárňanská 49, 57, 59,  
Nám. Gy. Széchényiho 5-8,  Nám. Gy. Széchényiho 1-2, Gogoľova 4-6, 8, Handimex - správa 
bytov, s.r.o.: Komárňanská 31, Handimex - správca domu, s.r.o.: Gogoľova 2, NZBD: 
Nám. Gy. Széchényiho 4, Komárňanská 33-37, 41-43, 45-47, Spoločenstvo vlastníkov bytov: 
Komárňanská 53-55, MŠ N. Z. Nám. Széchényiho: MŠ Széchényiho, 
 
h) OST  POS-7 Sekundárny rozvod                Gogoľova č. 17 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Gogoľova č. 13, Komárňanská 25, NZBD: Gogoľova 1-5, 15,   Komárňanská 27-29, 
Handimex - byt, s.r.o.: Gogoľová 17, Handimex - správa bytov, s.r.o.: Gogoľova 7-11. 
 
ch) VS (Kotolňa) Nábrežie I Sekundárny rozvod               Nábrežná č. 57 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Nábrežná 2, 3-5, 4, 8, 10, 49-51, 61-65, 85-87, 91, 93, NZBD: Nábrežná 15-17, 19-
21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 41-43, 45-47, 67-69, 71-73, 75-79, 81-83, Handimex - byt 
s.r.o.: Nábrežná 11-13, 53-55, Handimex - správa bytov, s.r.o.: Nábrežná 7-9, Handimex - 
správca domu, s.r.o.: Nábrežná 7-9, 35-37  MŠ N.Z. Nábrežná: MŠ Nábrežná, CHIRONEX 
s.r.o, Piešťany: Obchod potravín a lahôdok – Nábrežná 1, 
 
i) VS   Nábrežie II Sekundárny rozvod               Nábrežná č. 44A 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: B. Nemcovej 4, Nábrežná 12, 16, 18, 20, 34-36, 38-40, 42-44, G. Bethlena 9-15, 
Bitúnkova 2-4, NZBD: Nábrežná 14, 30-32, 46-48, 97, 99, Bitúnková 1-5, 7-11, Blok „A“- 
Zdravotné stredisko Bitúnková  13, G. Bethlena 1-7, 17-23,  B. Nemcovej 2, Handimex - správa 
bytov, s.r.o.: Nábrežná 26-28, MŠ N. Z. Bitúnková: MŠ Bitúnkova, Slovenská pošta, a.s.: 
Pošta 3 +Polícia Bitúnkova, UK Rent, s.r.o., N. Zámky: Nákupné stredisko –Bitúnková 12, J. 
Ratkovič: Komplex služieb Bitúnková 10, Matica slovenská, Nové Zámky: CK Nábrežná 24, 
FORESPO NR, a.s., Bratislava: OC Predajňa Hobbi, Nábrežná, Spojená škola, Nové Zámky: SŠ 
B. Němcovej 1. 
   
j) DOST Dom Seniorov                      
 
odberné miesto 
NZBD: Dom seniorov Nové Zámky                                                                       Nábrežná č. 22 
 
k) VS – Bašty II Sekundárny rozvod            T.G. Masaryka č. 3 
 
Odberné miesta  
Bytkomfort: SNP 11-13, 19-21, Ďorocká 1-3-5, 13, Lastovičia 11-13,  Lastovičia 15,  Letomostie 
5, 7-11, 13-15, Podzámska 1-3-5, 7-9, 11, Lécka 7-9, Šafárikova 2-4, 24, Handimex - byt s.r.o. 
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Šafárikova 26-28, NZBD: Ďorocká 11, Lastovičia 1-3, 5-7-9,  Šafárikova 8-10, 12-14, 16-18, 20-
22, Podzámska 13, Lécka 3-5, 26-28, AMMAN, s.r.o., N. Zámky: Admin. budova Jiráskova 23AB, 
TTC INTERSPEAD NZ.: Stolnotenisová herňa  Jiráskova 23, MŠ N.Z. Ďorocká: MŠ Ďorocká 4, 
Novovital N.Z.: Hádzanárska hala – Jiráskova, časť objektu VS Bašty II - T.G. Masaryka 3, 
Handimex - správa bytov, s.r.o.: Ďorocká 7-9, Lécka 1., Handimex – správca domu, s.r.o.: 
Lécka 1. 
 
l)  VS-1 Nábrežie III.  Sekundárny rozvod             G. Bethlena č. 73
   
Odberné miesta 
Bytkomfort: G. Bethlena 14-16, 29-31, 37-39, 43-45, 47-49, 55-57, Žerotínova bašta 13-15. 
NZBD: G. Bethlena 25-27, 33-35, 51-53, 59-61-63, 65-67, Handimex - správca domu, s.r.o.: 
G. Bethlena 18-20-22, 24-26, 69-71, Základná umelecká škola N.Z.: ZUŠ - Jánošíková,  
Centrum voľného času Pyramída: CVČ - Jánošíková, 
 
m/  VS-2  Nábrežie III.  Sekundárny rozvod                   Jánošíkova ul. 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: G. Bethlena 42-44, 46-50, Žerotínova bašta 17-19, Jánošíkova 18-20,  22-24-26, 
NZBD: G. Bethlena 28-32, 34-36, 38-40,  Vajanského 73-75,  77-81, Jánošíkova 2-4, 6-8, 10-12,   
Handimex - správa bytov, s.r.o.:  Žerotínova bašta 25-27, Handimex - správca domu, s.r.o.: 
Jánošíkova 14-16, Žerotínova bašta 21-23,  
 
n) VS-3 Nábrežie III. Sekundárny rozvod     Kasárenská/G. Bethlena 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: G. Bethlena 4-10, Kasárenská 6-8, 
 
ň) DOST-NK Nábrežie III.– vo výstavbe Primárny rozvod                Kasárenská č.25 
 
Odberné miesto 
....................: Kasárenská 25 
 
o) OST (Kotolňa) VS-1 Juh I Sekundárny rozvod                  ul.T. Vansovej 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: S.H. Vajanského 49, 62-64, 70-72  NZBD: S.H. Vajanského 43, 45, 47, 48-50, 52-
54, 56-60, 66-68,  
 
ó) OST (Kotolňa)  VS-2 Juh I Sekundárny rozvod       ul.S.H. Vajanského 32 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Šoltésovej 18-22, T. Vansovej 26-28, 22-24, Jazdecká 15-17, S.H. Vajanského 37-
41, NZBD: T. Vansovej 16-20, 30-32, S.H. Vajanského 23-25, 27-31, 33-35,  Šoltésovej 14-16, 
17-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, J. Kráľa 11-13, 15-17, MŠ N.Z. Šoltésovej: MŠ Šoltésovej 
 
p) OS-3 Juh II  Sekundárny rozvod                   ul.T. Vansovej 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: T. Vansovej 8-14, 17-23, P. Blahu 13-17, Jazdecká 7-13, 14-18, NZBD: Jazdecká 1-
5, 2-6, 8-12, 20-24, T. Vansovej 1-7, 2-6, 9-15, P. Blahu 1-5, 7-11, Materská škola N.Z. P. 
Blahu s VJS a VJM: MŠ P. Blahu 23, 
 
r) OST-4 Juh II  Sekundárny rozvod                      Jazdecká ul. 
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Odberné miesta 
Bytkomfort: Roľnícka 5-9, NZBD: J. Kráľa 2-6, 8-12, 14-18, 20-22, Šoltésovej 5-9,  11-15,  
Roľnícka 1-3, 
 
ŕ) DOST-J Juh II – vo výstavbe Primárny rozvod                          Jazdecká 
 
Odberné miesto 
....................: Jazdecká 25 
 
ř) OST-5 Juh III  Sekundárny rozvod                    Tatranská ul. 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: J. Kráľa 24-28, Roľnícka 11-13, S.H. Vajanského 11-15, 17-21, NZBD: Gúgska 1-7, 
9-13, Šoltésovej 4-10, J. Kráľa 30-32, Tatranská 30-34, 36-38, „VEK NÁDEJE“ zariadenie DSS: 
Šoltésovej- Tatranská, 
 
s) OST-6 Juh III Sekundárny rozvod             ul. Gúgska/S.H. Vajanského 
     
Odberné miesta 
NZBD: S. H. Vajanského 1-1A, 3-9, 32-38, 40-46,  Gúgska 15-19, 21-27, Spoločenstvo 
vlastníkov bytov: S. H. Vajanského 2-4,  
 
š) Predávacia stanica PS-7/Západ II Sekundárny rozvod                    Andovská ul. 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Blok „D“ Andovská č. 21, Blok „H“ Andovská č 33, NZBD: Blok „F“ Andovská č. 27, 
Blok „E“ Andovská č. 31, Handimex - správa bytov, s.r.o.: Blok „C“ Andovská č. 23, Vo 
výstavbe: Blok „G“ Andovská č. …,  
 
t) DOST-1/Západ II Sekundárny rozvod                Andovská ul.25 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: blok „A“ Andovská č. 25 
 
ť) DOST-2/Západ II Primárny rozvod               Andovská ul.37 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Blok „B“ Andovská č.37, 
 
u) DOST-3/Západ III – vo výstavbe Primárny rozvod            Andovská ul........ 
 
v) OST  KINO MIER                                                                                   ul. Széchényiho č.9 
 
w) OST ZŠ Mostná ul.                      Mostná ul.3 
   
z) OST ZŠ Hradná ul.                     Hradná ul.22 
 
ž) OST ZŠ Nábrežná               Nábrežná ul.č.95 
 
x) OST ZŠ G. Bethlena                G. Bethlena č.41 
 
y) DOST Podzámska                                                                                  Podzámska ul. č.1  
  
ý) OST Gymnázium P. Pázmaňa s VJM                                                             Letomostie č.3 
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Odberné miesto 
Bytkomfort: Podzámska ul. č.1        
 
q) DOST B&K&B                                                                                     Podzámska ul.č. 4/A     
    
Odberné miesto 
Polyfunkčný dom B&K&B: Podzámska ul.č. 4/A                     
 
 
B) Cudzie odovzdávacie stanice (VS, OST) 
 
a) VS – OST Sociálna poisťovňa                      Gy. Széchényiho č.10 
                         
C) Vlastné plynové kotolne (PK) 
 
1. Kotolňa Petöfiho + VS Cisárska bašta   Primárny a Sekundárny rozvod             Petöfiho č.14 
 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Petöfiho 8-16, Bernolákovo námestie 2-3, Cisárska bašta 2-6, 8-12, NZBD: 
Bernolákovo námestie 1, Cisárska bašta 14-18, 
 
D) Cudzie plynové kotolne (PK) – prevádzkovanie 
 

 1.Kotolňa ZŠ G. Czúczora                                                                                G. Czúczora č.10 

 2.Kotolňa Mestský úrad                                                   Hlavné námestie č.10 

 3.Kotolňa Dom Kultúry                                                            Hlavné námestie č. 7 

 4.Kotolňa ZsVS, Nové Zámky                                                                    Michalská bašta č.10   

 5.Kotolňa Komárňanská                                                                         Komárňanská č. 61/A                                        

 6.Kotolňa Považská ul.                                                                     Považská ul.24 

 7.Kotolňa Brantner                                                                     Viničná ul.č.23 

 8.Kotolňa Strateginvest                                                                      Vinohrady č.8 

 9.Kotolňa Stavimpex                                                                      Vinohrady č.8 

 

β/ Sústavu tepelných zariadení až po odberné miesto v meste Hurbanove tvorí  

    vlastná kotolňa: 
 
1. Centrálna kotolňa HURBANOVO (CK-HU)    Sek. tep. rozvod             Sládkovičova č.2988 

 
Odberné miesta 
Bytkomfort: Sládkovičova č.6-8-10, GRAND, správy bytových domov, s.r.o. Banka: 
Sládkovičova 34-36, SBD Komárno: Sládkovičova 12-14-16, Sládkovičova 18-20-22. 

 

δ / Sústavu tep. zariadení v meste Šaľa, tvoria domové plynové kotolne:  

     - cudzie len prevádzkovanie  
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Odberné miesta 

1.Plynová kotolňa Hlavná                                                               Hlavná č.2115 

2.Plynová kotolňa Pázmánya                                                                Pázmanya č.4 

3.Plynová kotolňa Hviezdoslavova                                                         Hviezdoslavova č.1 

 

η / Sústavu tepelných zariadení v meste Komárno tvorí domová plynová kotolňa:  

     - cudzia len prevádzkovanie  

 
Odberné miesta 

1.Plynová kotolňa ZsVS Komárno                                                                Veľká Jarkova č.24 

 

ε/ Sústavu tepelných zariadení v meste Šurany tvorí domová plynová kotolňa:  

     - cudzia len prevádzkovanie  

 
Odberné miesta  
1.Plynová kotolňa ZsVS Šurany                                                                             Nová ul.č.38 

 
Do sústavy tepelných zariadení v Nových Zámkoch pracuje jeden zdroj tepla Centrálny 

tepelný zdroj (KAP III/&/1), umiestnený na Dvorskej ceste 22A (CTZ). Cez primárny tepelný 
napájač zabezpečuje rozvod horúco - vodného média do 33 vlastných (+3 vo výstavbe) 
odovzdávacích staníc tepla (KAP III/&/1/A) a  1 cudzia odovzdávacia stanica tepla (KAP 
III/&/1/B). Tepelná energia na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplú úžitkovú vodu je transformovaná 
v odovzdávajúcich staniciach. Vo väčšine OST je zabezpečovaná príprava teplej úžitkovej vody 
(TÚV). Regulácia parametrov TÚV ako i ekvitermická regulácia ÚK je zabezpečovaná na úrovni 
OST. Tepelná energia na ÚK a teplá úžitková voda sa sekundárnymi rozvodmi odovzdáva priamym 
odberateľom v odbernom mieste. Samostatným zdrojom tepla v tomto systéme je i Plynová kotolňa 
Petöfiho (KAP III/&/C/1). Cudzie plynové kotolne uvedené v KAP III/&/D poradových čísiel 1 až 9, 
spoločnosť iba prevádzkuje na základe zmluvy s jej vlastníkom, za odplatu. 

         V sústave tepelných zariadení sú prevádzkované v KAP III/&/A pod odsekmi  ch), o) a ó) 
kombinované zdroje tepla, t.j. ako plynová kotolňa aj ako odovzdávacia stanica tepla  (OST). V 
prevažnej miere sú však tieto tepelné zariadenia prevádzkované ako OST. Časť OST ako plynová 
kotolňa sa uvažuje využívať ako rezervný zdroj tepla v núdzovom stave. Tepelné zariadenia pod 
v KAP III/&/D pod poradovými číslami 1 až 9 sú samostatné plynové kotolne. Tieto zdroje 
zabezpečujú výrobu tepelnej energie do odberného miesta priamo v objekte.  

Ďalšie samostatné systémy tepelných zariadení v jednotlivých mestách sú: 

-KAP III/β/1 v meste Hurbanovo 

-KAP III/δ/1,2,3  v meste Šaľa 

-KAP III/η/1 v meste Komárno 

-KAP III/ε/1 v meste Šurany 

 

Teplá úžitková voda je pripravovaná v kotolni resp. v OST. Regulácia parametrov TÚV a 
ekvitermická regulácia ÚK je zabezpečená v jednotlivých zdrojoch daných sústav.  

Nedeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku je orientačná vykurovacia krivka viď Príloha 
č.1, príloha k vyhláške č.152/2005 Z.z. „ Vnútorné teploty v objektoch vykurovaných okruhov“ ako 
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Príloha č.2  a  Výkresy a schémy jednotlivých trás jednotlivých vykurovacích okruhov sústavy 
tepelných zariadení, viď Príloha č.3. 

 
 

IV. Stabilný prevádzkový režim sústav 
 

Prevádzkový režim jednotlivých sústav vychádza z požiadaviek vyhlášky MH SR č.152/2005 
Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.  Je 
prispôsobený požiadavkám na dodávky a odber tepelnej energie a teplej úžitkovej vody obytným 
budovám. Vykurovacie obdobie sa spravidla začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a 
končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. 

S dodávkou tepla na vykurovanie začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná 
teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod  + 
13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej 
teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. 

Dodávateľ tepla preruší (dlhodobo) vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota 
vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad  + 13°C a 
podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty 
v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. 

Dodávateľ tepla preruší (krátkodobo) vykurovanie, ak v priebehu dňa vystúpi okamžitá 
vonkajšia teplota nad hodnotu  + 13°C, do doby jej poklesu pod túto hodnotu. 

Takýmto prevádzkovým režimom dodávateľ tepla plní opatrenia na zvyšovanie energetickej 
účinnosti sústavy. Tento prevádzkový režim vyplýva z komplexného hydraulického vyregulovania 
vnútorných rozvodov priamych odberateľov, vonkajších sekundárnych rozvodov, ekvitermickej 
regulácie v odovzdávacích staniciach a zdrojoch tepla. 

Vonkajšia priemerná denná teplota sa vypočíta ako štvrtina súčtu vonkajších teplôt o 7.00 h., 
o 14.00 h. a o 21.00 h. v tieni, pričom nameraná teplota o 21.00 h. sa započítava dvakrát. 
 
V. Povinnosti dodávateľa tepla pri riadení sústavy 

 
Jednotlivé sústavy tepelných zariadení v danom čase pracujú s jedným zdrojom energie a ich 

riadenie prevádzky podlieha jednému dodávateľovi. Náhradná provizórna dodávka cudzím zdrojom 
nie je možná. 

Komplexné riadenie sústav je podriadené systému vnútorného riadenia dodávateľa, bez 
zásahov a vstupov iných dodávateľov tepelnej energie do sústavy. 

Dodávateľ je povinný: 
1. Zabezpečovať a udržovať stabilný prevádzkový režim jednotlivých sústav tepelných 

zariadení 
2. Bezodkladne uplatňovať a podrobiť sa vyhláseným obmedzujúcim opatreniam, pri 

stavoch núdze, ktorým je potrebné zníženie alebo prerušenie dodávok tepla alebo 
vyradenie sústavy tepelných zariadení z činností na území kraja, viacerých obcí alebo 
obce na obdobie dlhšie ako 48 hodín a ktoré vzniklo v dôsledku: 
- mimoriadnej udalosti, 
- havárie alebo poruchy tepelných zariadení, 
- dlhodobý nedostatok zdrojov tepelnej energie, ktorými sú palivá, elektrina a voda, 
- smogovej situácie podľa osobitných predpisov, 
- teroristického činu, 
- opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového 

stavu. 
3. Bezodkladne a obvyklým spôsobom informovať o stavoch núdze priamych odberateľov. 
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VI. Spôsob vyhlasovania a uplatňovania obmedzujúcich opatrení 
 
         Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti 
vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo 
verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a následným telefonickým oznámením 
odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných 
sústav.  
       Odberatelia pripojení do distribučnej sústavy realizujú obmedzujúce odberové stupne v 
rámci plánu obmedzovania spotreby samostatne na základe oznámenia dispečingu 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch. 
Havarijné vypínacie stupne v havarijnom vypínacom pláne realizujú dispečingy prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy na základe telefonického oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy. 
 
A/ Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa realizujú najmä podľa: 
 
1/ Plánu obmedzovania spotreby 
 
1. 
Obmedzenie spotreby elektriny odberateľom je realizované na základe plánu obmedzovania 
spotreby obmedzujúcimi odberovými stupňami takto: 
a) 
základný odberový stupeň vyjadruje normálny prevádzkový stav sústavy s vyrovnanou výkonovou 
bilanciou a potrebnou výkonovou rezervou, 
b) 
obmedzujúci odberový stupeň 1 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí 
veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 
000 kW s realizáciou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu 
výrobcami elektriny na ich technické maximum, 
c) 
obmedzujúci odberový stupeň 2 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí 
veľmi vysokého napätia a vybraných odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou 
rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 000 kW s realizáciou do 30 minút po vyhlásení a so 
súčasným zvýšením dodávaného výkonu výrobcami elektriny na ich technické maximum, 
d) 
obmedzujúci odberový stupeň 3 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí 
vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s 
realizáciou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas, 
e) 
obmedzujúci odberový stupeň 4 predstavuje zníženie odoberaného výkonu vybraných odberateľov 
zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s 
realizáciou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas, 
f) 
obmedzujúci odberový stupeň 5 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na najnižšiu 
dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do jednej 
hodiny po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; 
odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci odberový stupeň 5, pri jeho vyhlásení znížia odber 
elektriny na bezpečnostné minimum, 
g) 
obmedzujúci odberový stupeň 6 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na najnižšiu 
dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do ôsmich 
hodín po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; 
odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci odberový stupeň 6, pri jeho vyhlásení znížia odber 
elektriny na bezpečnostné minimum. 
2. 
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Obmedzenia odoberaného výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch 1 až 4 sa uskutočňujú 
znížením dohodnutého výkonu v hodinovom diagrame zaťaženia odberateľov s registračným 
záznamom priebehu spotreby a znížením dohodnutých priemerných hodinových výkonov ostatných 
odberateľov o hodnotu výkonovej náplne týchto obmedzujúcich odberových stupňov. 
3. 
Obmedzenia odberu elektrického výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch 5 a 6 sú 
realizované znížením odoberaného výkonu na hodnotu bezpečnostného minima. 
 
4. 
Rozsah výkonovej náplne obmedzujúcich odberových stupňov vzťahujúci sa na obmedzujúce 
stupne 1 až 4 pre každého odberateľa je najmenej 37 % z hodnoty rezervovanej kapacity. Rozsah 
výkonovej náplne podľa prvej vety nemusí byť dodržaný, ak by došlo k prekročeniu 
bezpečnostného minima. Uvedenú hodnotu obmedzenia možno rozložiť do väčšieho počtu 
obmedzujúcich odberových stupňov. Pri aktivácii obmedzujúcich odberových stupňov plánu 
obmedzovania spotreby sa výkon zníži o hodnotu stanovenú pre daný obmedzujúci odberový stupeň. 
5. 
Odberatelia, ktorí nemajú s prevádzkovateľom distribučnej sústavy dohodnutý obmedzujúci odberový 
stupeň, sú zaradení do obmedzujúcich odberových stupňov 1 alebo 3 podľa hodnoty ich dohodnutej 
rezervovanej kapacity v čase tvorby plánu obmedzovania spotreby. Výkonová náplň obmedzujúceho 
odberového stupňa sa pre týchto odberateľov určí na úroveň 37 % ich dohodnutej rezervovanej kapacity. 
6. 
Obmedzujúce odberové stupne 5 a 6, pri ktorých dochádza k obmedzeniu dodávky elektriny až na hodnotu 
bezpečnostného minima, možno uplatniť po vyčerpaní všetkých možností riešenia stavu núdze. 
 
2/ Havarijného vypínacieho plánu  
 
1. 
Prerušenie dodávky elektriny, ktoré je vykonávané ako obmedzujúce opatrenie v elektroenergetike 
pri náhlej výraznej nerovnováhe výroby a spotreby v sústave a pri likvidácii porúch v sústave, ak 
nie je možné použiť iné opatrenie, je realizované prostredníctvom havarijných vypínacích stupňov 
21 až 30. 
2. 
Pri použití havarijného vypínacieho stupňa 21 sú vypínané úseky elektroenergetických zariadení 
veľmi vysokého napätia a vysokého napätia v takom rozsahu, aby obmedzenie spotreby 
neprekročilo hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy. 
3. 
Každý nasledujúci havarijný vypínací stupeň zahŕňa sumárnu hodnotu výkonu vypnutých zariadení 
odberateľov v predchádzajúcom stupni zvýšenú o hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia 
príslušnej distribučnej sústavy. 
4. 
V jednotlivých havarijných vypínacích stupňoch je udávaná sumárna hodnota vypínaného výkonu 
vo vzťahu k hodnote ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy v predchádzajúcom 
roku. 
 
3/ Frekvenčného vypínacieho plánu 
 
I. Frekvenčný plán pri zníženej frekvencii v sústave 
1. 
V pásme frekvencií 49,8 Hz až 49 Hz výrobcovia elektriny pripojení k postihnutej časti sústavy 
prijímajú potrebné opatrenia. Regulácia frekvencie sa zabezpečuje podľa pokynov dispečingu 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo automatickou zmenou činného výkonu zariadení 
prevádzkovaných výrobcami elektriny. Výrobca elektriny sa riadi prevádzkovými inštrukciami, ktoré 
môže vydať prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže určiť 
nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú dodržiava výrobca elektriny, ak nastavená hodnota 



 

OZNAČENIE: D-EM-1 
NÁZOV:   PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SÚSTAVY TEPELNÝCH 
ZARIADENÍ, KTORÉHO SÚČASŤOU JE AJ HAVARIJNÝ PLÁN 
 

 

 

Vydanie: 3/01.01.2021  Strana 15 z 25 
 

zohľadňuje technické obmedzenia príslušného výrobcu elektriny. Výrobca elektriny bez zbytočného 
odkladu vykoná pokyny, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy vydal priamo alebo nepriamo 
prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a v takom stave zotrvá do oznámenia 
ďalších pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prečerpávacej vodnej 
elektrárne zabezpečuje automatický prechod do režimu výroby v časovom limite a pri nastavenej 
hodnote činného výkonu, ktoré určil prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pláne obrany proti 
šíreniu porúch. Ak nie je možné prepnutie prečerpávacej vodnej elektrárne v časovom limite, ktorý 
určil prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pláne obrany proti šíreniu porúch, prečerpávacia vodná 
elektráreň plniaca funkciu odberu sa automaticky odpojí. 
2. 
V pásme poklesu frekvencie na 49 Hz a menej prijíma prevádzkovateľ prenosovej sústavy opatrenia 
v oblasti zaťaženia sústavy. Vopred určené objemy výkonov frekvenčných stupňov sa automaticky 
odpájajú pomocou frekvenčných relé. Počet stupňov, ich nastavenie a objemy odopínaného výkonu 
sú určené prevádzkovateľom prenosovej sústavy na základe systémových výpočtov poruchových 
režimov a v súlade s pravidlami synchrónne prepojenej európskej sústavy. 
3. 
V pásme poklesu frekvencie na 47,5 Hz a menej sa vybrané zariadenia výrobcov elektriny 
automaticky odpoja od postihnutej časti sústavy a prejdú na prevádzku na vlastnú spotrebu. 
Odpájanie blokov výrobcov elektriny prebieha pri takých hodnotách frekvencie, aby nedošlo k 
prekročeniu technického obmedzenia zariadení výrobcov elektriny a prechod na vlastnú spotrebu 
bol spoľahlivý. Výnimočne na základe odôvodnených technologických obmedzení zariadení výrobcov 
elektriny je možné odpojenie zariadenia od sústavy pri frekvenciách vyšších ako 47,5 Hz. 
 
II. Frekvenčný plán pri zvýšenej frekvencii v sústave 
1. 
V pásme nárastu frekvencie na 50,2 Hz a viac výrobcovia elektriny pripojení k postihnutej časti 
sústavy prijímajú potrebné opatrenia. Regulácia frekvencie sa zabezpečuje podľa pokynov 
dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo automatickou zmenou činného výkonu 
zariadení prevádzkovaných výrobcami elektriny. Výrobca elektriny sa riadi prevádzkovými 
inštrukciami, ktoré je oprávnený vydať prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy môže určiť nastavenú hodnotu činného výkonu, ktorú musí dodržiavať výrobca 
elektriny, ak táto nastavená hodnota zohľadňuje technické obmedzenia príslušného výrobcu 
elektriny. Výrobca elektriny bez zbytočného odkladu vykoná pokyny, ktoré prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy vydal priamo alebo nepriamo prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, a v takom stave zotrvá do oznámenia ďalších pokynov prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy. Prevádzkovateľ prečerpávacej vodnej elektrárne zabezpečuje automatický prechod do 
čerpadlovej prevádzky v časovom limite a pri nastavenej hodnote činného výkonu, ktoré určil 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pláne obrany proti šíreniu porúch. Ak nie je možné prepnutie 
prečerpávacej vodnej elektrárne v časovom limite, ktorý určil prevádzkovateľ prenosovej sústavy v 
pláne obrany proti šíreniu porúch, prečerpávacia vodná elektráreň plniaca funkciu výroby sa 
automaticky odpojí. 
2. 
V pásme nárastu frekvencie na 51,5 Hz a viac sa vybrané zariadenia výrobcov elektriny 
automaticky odpoja od postihnutej časti sústavy a prejdú na prevádzku na vlastnú spotrebu. 
Výnimočne na základe odôvodnených technologických obmedzení zariadení výrobcov elektriny a po 
súhlase prevádzkovateľa prenosovej sústavy je možné odpojenie zariadenia od sústavy pri 
frekvenciách nižších ako 51,5 Hz. 
 
Poznámka č.2. 
 
Ak sú v plnej prevádzke zariadenia na výrobu elektrickej energie, t.j.  kogeneračné jednotky KGJ-
1, JMS 616/Výkon 2,7 MWe, KGJ-2, JMS 612/Výkon 2,0 MWe, obmedzujúce opatrenia v elektro-
energetike sa pre CTZ neuplatňujú. 
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B/ Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve sú uplatňované ako: 
           Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve vyhlasuje a odvoláva na vymedzenom území 
alebo na časti vymedzeného územia prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe 
rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území (ďalej len 
„plynárenský dispečing“) vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou 
prostriedkov dispečerského riadenia. Tieto opatrenia závisia od úrovne krízovej situácie.  
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na odstránenie rozdielu medzi zdrojmi a spotrebou plynu 
plynárenský dispečing vykonáva uplatnením. 
 
1/ Obmedzujúcich odberových stupňov pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnutým  
     ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad 641,4    
     MWh alebo nad 60 000 m3 . 
2/ Obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberné miesta odberateľa so zmluvne dohodnu- 
     tým ročným množstvom zemného plynu na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nad  
     641,4 MWh alebo nad 60 000 m3. 
3/ Havarijného odberového stupňa pre všetkých odberateľov. 
 
1/Obmedzujúce odberové stupne. 
 
    Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú     
     zmluvne  dohodnuté denné množstvo plynu. 
 
a/ Obmedzenie odberu plynu podľa obmedzujúcich odberových stupňov uplatňuje  
     plynárenský dispečing pre odberné miesta odberateľa, u ktorého viac ako 50 % ročného  
     odberu plynu  nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia, ďalej len:  
 

„odberateľ nezávislý od vonkajšej teploty ovzdušia“. 
 

b/ Základným odberovým stupňom je odberový stupeň 3, podľa ktorého sa odber plynu  
     uskutočňuje bez obmedzenia. Základný odberový stupeň 3 uplatňujúci sa počas vyhlásenia    
     obmedzujúcich opatrení je určený denným množstvom plynu odberateľa v m3. 
 
2/Obmedzovacie vykurovacie krivky 
 
a) Obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami je uplatňované pre odberateľov, u 

ktorých 50 % a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia, ďalej len: 
 

„odberateľ závislý od vonkajšej teploty ovzdušia“. 
 

b)   Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskuto- 
      čňuje  odber plynu do najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva. 
 
c) Obmedzujúce vykurovacie krivky sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a 

predstavujú zníženie denného odberu plynu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou. 
 

d)  Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú: 
 
da) Druhá vykurovacia krivka, ktorá určuje znížený denný odber plynu vo vzťahu k základnej  
      vykurovacej krivke takto: 
 
1.100 % pre odberateľov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu na odbernom  
   mieste do 4 000 MWh alebo do 374 181 m3 vrátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné     
   energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,  
 
2. Najviac 90 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie    
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    bytov a pre  objekty škôl, 
 
3. Najviac 85 % pre ostatných odberateľov, 
 
db) Tretia vykurovacia krivka, ktorá určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste  
       vo  vzťahu k základnej vykurovacej krivke takto:  
 
1.100 % pre odberateľov so zmluvne dohodnutým množstvom zemného plynu  do 4 000 MWh    
   alebo do 374 181 m3 vrátane, pre zdravotnícke zariadenia a pre tepelné energetické zariadenia  
   zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení,  
 
2.Najviac 80 % pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie    
   bytov a pre objekty škôl,  
 
3.Najviac 70 % pre ostatných odberateľov. 
 
 

Spôsob podrobného určenia základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích 
kriviek pre odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia. 

 
Rozdelenie odberateľov 
 
1. skupina  – zdravotnícke zariadenia a tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce 
vykurovanie zdravotníckych zariadení, 
2. skupina – tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, objektov 
škôl a objektov, v ktorých sa nachádza technika nevyhnutná na záchranu 
majetku,  zdravia a života ľudí, 
3. skupina – ostatní odberatelia 

Stanovenie priemernej dennej teploty 
 
Priemerná denná teplota ovzdušia slúžiaca na potreby zistenia hodnoty 
prislúchajúceho odberu z vykurovacej tabuľky bude vypočítaná podľa vzorca: 
 
 

 
 
kde Tp – priemerná teplota ovzdušia 
T7 – teplota ovzdušia meraná o 7:00 hod. 
T14 – teplota ovzdušia meraná o 14:00 hod. 
T21 – teplota ovzdušia meraná o 21:00 hod. 

Určenie základnej vykurovacej krivky 
 
Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, ktorá predstavuje denné 
hodnoty odberov v m3 na odbernom mieste odberateľa v závislosti od dennej teploty 
ovzdušia v stupňoch Celzia, tie sa uvádzajú vo vykurovacej tabuľke odberateľa plynu. 
Základná vykurovacia krivka je limitovaná hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne 
dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa dohodnutou s 
odberateľom v zmluve o dodávke plynu. 
 
Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu 
tabuľku pre základnú vykurovaciu krivku. 
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Určenie obmedzujúcich vykurovacích kriviek 
 
Denné hodnoty odberov v m3 pre druhú a tretiu vykurovaciu krivku sa stanovia 
percentuálnym znížením odberu na odberných miestach odberateľa voči základnej 
vykurovacej krivke podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) a § 5 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 416/2012 
Z.z . Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu 
tabuľku pre odberné miesta odberateľa vzťahujúce sa na druhú a tretiu vykurovaciu krivku. 
 
Q - letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny 
počas letných mesiacov. 
 
Vykurovacia tabuľka odberateľa plynu zahŕňa hodnoty odberov podľa odberných miest 
odberateľa pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí –
25 až +16 oC pre odberateľov zaradených do 1. skupiny, hodnoty odberov pre základnú 
vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí -25 až +13 oC 
pre odberateľov zaradených do 2. a 3. skupiny, v členení po 1 oC a Q-letné, 
prislúchajúce k teplotám nad +17 oC pre odberateľov zaradených do 1. skupiny a teplotám 
nad +14 oC pre odberateľov zaradených do 2. a 3. skupiny. –25 až +16 oC pre 
odberateľov zaradených do 1. skupiny, hodnoty odberov pre základnú vykurovaciu krivku a 
obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí -25 až +13 oC pre odberateľov 
zaradených do 2. a 3. skupiny, v členení po 1 oC a Q - letné, prislúchajúce k teplotám 
nad +17 oC pre odberateľov zaradených do 1. skupiny a teplotám nad +14 oC pre 
odberateľov zaradených do 2. a 3. skupiny. 
 
 
3/ Havarijný odberový stupeň 
 
Havarijným odberovým stupňom je stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu. Pri jeho 
vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.  
 
Poznámka č.3. 
 
V prípade vyhlásenia obmedzovacích vykurovacích kriviek, je potrebné v záujme poskytovania 
kvalitných služieb pre odberateľov ako i ochrany pred veľkými mrazmi, využitie výroby tepelnej 
energie na CTZ z kotla K-4 na biomasu.  
 
 
Po vyhlásení „OBMEDZUJÚCICH OPATRENÍ“, prevádzkovateľ sústav tepelných zariadení – 
dodávateľ tepla, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať svojich priamych 
odberateľov nasledovne: 

 
1) Telefonicky tých priamych odberateľov, ktorí budú takto dostupní 
2) Písomne poštou, faxom, e-mailom 
3) Prostredníctvom mestského kanála káblovej televízie 
4) Vyvesením písomného oznámenia na dverách hlavného vchodu budovy dodávateľa 

 
Obmedzujúce opatrenia budú uplatňované podľa havarijného plánu. 
 

VII. Havarijný plán 
 

Trvalou úlohou výrobcu a dodávateľa je udržiavať stabilný prevádzkový režim jednotlivých sústav. 
Za tým účelom výrobca a dodávateľ zabezpečujú prevádzku sústavy tepelných zariadení v súlade 
s týmto prevádzkovým poriadkom, vykonávajú pravidelnú údržbu, obnovu alebo rozvoj sústavy 
tepelných zariadení na základe schválených ročných a dlhodobých plánov, v havarijnom pláne riešia 
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obmedzenia a prerušenia výroby a dodávok pri nepredvídateľných situáciách, a to formou vyššie 
uvedených obmedzujúcich opatrení, kontrolujú dodržiavanie prevádzkového poriadku, podmienok 
havarijného plánu a pravidelnosť vykonávania údržby. 

 
1/ Opis a usporiadanie zariadení a zdroja: 
Usporiadanie zariadení vyplýva zo špecifikácie sústavy tepelných zariadení v čl. III tohto 
prevádzkového poriadku ako aj z príslušných výkresov a schém jednotlivých častí tepelno- 
technických zariadení a opis príslušných zariadení z prevádzkového poriadku jednotlivých zariadení. 
 
 
2/ Právomoci a povinnosti zamestnancov držiteľa povolenia poverených vedením  
     na jednotlivých stupňoch riadenia. 
 
Útvar energetického manažmentu spoločnosti má hierarchiu riadenia zhora - dolu nasledovnú: 
 

a/ Konatelia spoločnosti  
b/ Riaditeľ pre energetický manažment 
c/ Vedúci úseku výroby a rozvodov energií 
d/ Vedúci plynových kotolní a odovzdávacích staníc tepla  

    e/ Riaditeľ servisu dcérskej spoločnosti Bytkomfort – Servis, s.r.o. 
 

Ich právomoci a povinnosti definuje prevádzkový poriadok sústavy TTZ  nasledovne: 
 
a/ Konatelia spoločnosti  

- zastupujú spoločnosť a vedú rokovania s kompetentnými zástupcami ministerstiev, 
krajských úradov a obcí pri prípravách na vyhlásenie obmedzujúcich opatrení, 
vyhlasovaní núdzových stavov, počas núdzových stavov a ukončení núdzových stavov 

- vyhlasujú začiatok obmedzujúcich opatrení pre prevádzkované zariadenia spoločnosti, 
písomným  vyhlásením  

- riadia a koordinujú priebeh obmedzujúcich opatrení a núdzových stavov pre 
prevádzkované zariadenia spoločnosti, s ohľadom na vonkajšiu situáciu a skutočnosti 
ako i na potreby príslušných orgánov ( HZZ, zdravotnícke orgány,...)  

- vyhlasujú koniec obmedzujúcich opatrení a núdzového stavu pre prevádzkované 
zariadenia spoločnosti, písomným  vyhlásením  

 
b/ Riaditeľ pre energetický manažment (REM) 

- komplexne riadi a organizuje plnenie príkazov konateľov spoločnosti počas príprav pri 
vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení  a núdzových stavov, priebehu obmedzujúcich 
opatrení na útvare energetického manažmentu 

- sleduje situáciu a písomne vyhlasuje   začiatok a koniec uplatňovania príslušných 
obmedzujúcich opatrení a obmedzujúcich vykurovacích kriviek podľa čl. VI. 

- kontroluje plnenie všetkých vydaných príkazov a pokynov počas platnosti 
obmedzujúcich opatrení 

- po ukončení stavu obmedzujúcich opatrení vykonáva ich technicko – ekonomické 
vyhodnotenie 

 
c/ Vedúci úseku výroby a rozvodov energii (VVaRE) 

- vykonáva plnenie príkazov a aplikuje ich na jednotlivé prevádzky  počas príprav pri 
vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení  a núdzových stavov, priebehu obmedzujúcich 
opatrení a pri ukončovaní obmedzujúcich opatrení na útvare energetického 
manažmentu 

- sleduje situáciu a operatívne uplatňuje príslušné obmedzujúcich opatrení a 
vykurovacích kriviek podľa bodu čl. VI.  

- kontroluje plnenie všetkých svojich vydaných príkazov a pokynov počas priebehu 
obmedzujúcich opatrení a stavu núdze 
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- po ukončení stavu obmedzujúcich opatrení vykonáva ich technicko – ekonomické 
vyhodnotenie 

 
d/ Vedúci  - plynových kotolní  a odovzdávajúcich staníc tepla (VPKaOST) 

- vykonáva realizáciu príkazov vedúceho výroby a rozvodov energií  na jednotlivých 
prevádzkach  počas príprav pri vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení  a núdzových 
stavov, priebehu a počas obmedzujúcich opatrení a pri ukončovaní obmedzujúcich 
opatrení na útvare energetického manažmentu  

- sleduje situáciu a operatívne  uplatňuje príslušné obmedzujúce vykurovacie krivky  
podľa pokynov vedúceho výroby a rozvodov energií   

- zabezpečuje a vykonáva činnosti na zmiernenie dopadov obmedzujúcich opatrení, 
odstraňovanie príčin obmedzujúcich opatrení a odstraňovanie dôsledkov 
obmedzujúcich opatrení  a núdzového stavu 

- po ukončení obmedzujúcich opatrení a núdzového stavu vykonáva opatrenia a činnosť 
na postupný a stabilný nábeh jednotlivých prevádzok 

 
 

3/ Opis typických a predpokladaných pracovných režimov pri stavoch núdze: 
  
1/ Pri netesnostiach na potrubí – odstaviť miesto netesnosti od tlaku, pri vonkajších teplotách pod 
bodom mrazu, ak charakter opravy nevyžaduje vypustenie, sledovať teploty na odstavenom 
potrubí, pri hrozbe zamrznutia – ohrozenú časť potrubia vypustiť. Pokiaľ je to technicky možné – 
zabezpečiť dodavku tepla pre nepoškodenú časť siete TN. 
 
 
Vzory riešenia konkrétnej situácie : 
 
a/ Netesnosť na potrubí, pri ktorej nie je možné ani zvýšeným doplňovaním udržať potrebný 
pretlak v potrubí - DN 500 – od CTZ po šachtu č. 78 (ČS PHM - Schell).  V tomto prípade je nutné 
okamžité odstavenie všetkých zdrojov tepla na CTZ (v prípade chodu K4 je potrebné zabezpečiť 
jeho núdzové chladenie až do vyhorenia paliva v kotle a vychladenia šamotovej výmurovky), 
obehových čerpadiel, uzavretie výstupnej armatúry do mesta na rozdeľovači R7 a vstupnej 
armatúry z mesta vo VS CTZ, ďalej je nutné uzavrieť sekčné armatúry DN 500 v šachte č. 78 (ak 
by bolo podozrenie, že prepúšťajú, je nutné uzavrieť aj armatúry DN 400 a DN 300). V prípade, že 
vonkajšie teploty sú pod bodom mrazu, a charakter opravy nevyžaduje vypustenie, sledovať 
teploty najmä na nadzemnej časti potrubia celého TN, ak hrozí zamrznutie – ohrozenú časť 
potrubia vypustiť!  Zabezpečiť odstránenie netesnosti a opätovný postupný nábeh CTZ. 
 
b/ Netesnosť na potrubí, pri ktorej nie je možné ani zvýšeným doplňovaním udržať potrebný 
pretlak v potrubí – DN 400 – od šachty č. 78 po šachtu č. 0. V tomto prípade je nutné oddeliť 
miesto netesnosti od tlaku v TN CTZ v šachte č. 78 a v šachte č. 0 (Sociálna poisťovňa)  uzavretím 
armatúr DN 400. Prispôsobením tepelného výkonu CTZ podľa okamžitého odberu tepla v TN 
prevádzkujeme naďalej ostatnú časť primárneho potrubného rozvodu. V prípade, že vonkajšie 
teploty sú pod bodom mrazu, a charakter opravy nevyžaduje vypustenie, sledovať teploty na celom 
úseku odstaveného potrubia, ak hrozí zamrznutie – ohrozenú časť potrubia vypustiť! Zabezpečiť 
odstránenie netesnosti a opätovný nábeh potrubia do prevádzky. 
 
c/ Netesnosť na potrubí, pri ktorej nie je možné ani zvýšeným doplňovaním udržať potrebný 
pretlak v potrubí – DN 300 - od šachty č. 78 po šachtu č. 323 (Reštaurácia Spirit). V tomto prípade 
je nutné oddeliť miesto netesnosti od tlaku v TN CTZ v šachte č. 78 a pred šachtou č. 322  
uzavretím armatúr DN 300. Prispôsobením tepelného výkonu CTZ podľa okamžitého odberu tepla 
v TN prevádzkujeme naďalej ostatnú časť primárneho potrubného rozvodu. Naštartovať kotolne 
Nábrežie 1, Juh 1 VS 1, Juh 1 VS 2 a týmito zabezpečiť dodávku tepla pre odberné miesta, ktoré 
tieto kotolne zásobujú teplom. 
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2/ Pri poruchách na jednotlivých zdrojoch tepla ( K3, K4, K5 a K6, KGJ-1, KGJ-2) na prevádzke CTZ 
– pokiaľ funkčné zdroje tepla nestačia plniť požiadavky siete TN, je nutné pristúpiť k obmedzeniu 
odberu tepla pre jednotlivé odberné miesta. Zabezpečiť odstránenie poruchy na poškodenom zdroji 
tepla.  
 
3/ obmedzenie odberu tepla podľa bodu 5/. 
 
4/ Analýza kritických  miest zariadení zdrojov a rozvodov tepelnej energie: 
 

a, vysokotlaková prípojka zemného plynu 
b, strednotlakový rozvod zemného plynu 
c, regulačná stanica zemného plynu s ohrevom 
d/ potrubie primárneho rozvodu tepla 
e/ rozvodňa a káblové priestory VN 
f/ zariadenie chemickej úpravy vody 
g/ prípojka pitnej vody 
h/ káble VN 22kV- č. linky 274 a 1058  
i/ rozvodňa ZE v areáli bývalého závodu ELEKTROSVITU 
j/ porucha OST 
 

5/ Obmedzenie odberu tepla zo zdrojov a z rozvodu tepelnej energie pre  
     jednotlivé odberné miesta: 
 

Obmedzenie odberu tepla sa týka odberných miest spadajúcich pod príslušné dotknuté zdroje 
a časti sústavy  podľa špecifikácie sústavy tohto prevádzkového poriadku a rozsahu nasledovných 
obmedzujúcich opatrení. 

 
5.1. V elektroenergetike 
 
Obmedzujúci odberový stupeň 6 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na najnižšiu 
dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do 
ôsmich hodín po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné 
minimum; odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci odberový stupeň 6, pri jeho vyhlásení 
znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum. 
 
Opatrenie: 
 
V príslušných odovzdávacích staniciach tepla, plynových kotolniach ...  v prvej etape 
prerušiť dodávku teplej úžitkovej vody. 
 
5.2. V plynárenstve 
 
5.2.1  
Druhá vykurovacia krivka určuje znížený denný odber plynu vo vzťahu k základnej vykurova- 
ej krivke pre odberateľov 2. skupiny najviac na 90 % základnej vykurovacej krivky 
pre tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre 
objekty škôl.  
 
Opatrenie sa týka odberných miest  ZPN so zmluvnou ročnou spotrebou nad 60 000 m3: 
 

- CTZ Dvorská cesta 22/A Nové Zámky 
- CK   Hurbanovo, Sládkovičova, Hurbanovo 
- PK   Petöfiho, Nové Zámky 
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Poznámka č.4. 
Pre plynové kotolne uvedené: 
-  v čl. III/D pod bodmi 1 až 10    
-  v čl. III/D/δ pod bodmi 1 až 3  
-  v čl. III/D/η pod bodom 1 
-  v čl. III/D/ε  pod bodom 1 
Bytkomfort, s.r.o. nemá uzatvorené zmluvy na odber ZPN. Tieto plynové kotolne iba prevádzkuje. 
Za prípadné uplatňovanie obmedzujúcich vykurovacích kriviek zodpovedá zmluvný odberateľ plynu 
v príslušnom odbernom mieste. 
 
Opatrenie: 
 
V plynových kotolniach CTZ Dvorská cesta 22/A Nové Zámky, CK Hurbanovo a PK 
Petöfiho v prvej etape časovo obmedziť  dodávku teplej úžitkovej vody tak aby sa 
dosiahlo denné zníženie spotreby ZPN o 10 % z dennej zmluvnej hodnoty. V CTZ podľa 
aktuálnej situácie potrebu zníženia spotreby ZPN o 10 %, eliminovať  prevádzkou kotla 
K-4 na biomasu! 
 
 
5.2.2  
Tretia vykurovacia krivka, ktorá určuje znížený denný odber plynu na odbernom  mieste  vo  
vzťahu k základnej vykurovacej krivke pre odberateľov 2. skupiny najviac na 80 % pre 
tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov a pre objekty 
škôl.  
 
Opatrenie: 

 
V plynových kotolniach CTZ Dvorská cesta 22/A Nové Zámky, CK Hurbanovo a PK 
Petöfiho časovo obmedziť dodávku teplej úžitkovej vody, prípadne v nočných hodinách 
mierne znížiť vykurovaciu krivku tak, aby sa dosiahlo denné zníženie spotreby ZPN o 20 
% z dennej zmluvnej hodnoty. V CTZ podľa aktuálnej situácie potrebu zníženia spotreby 
ZPN o 20 %, eliminovať  prevádzkou kotla K-4 na biomasu! 
 

 
5.2.3. 
Havarijný odberový stupeň 
Havarijným odberovým stupňom je stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu. Pri jeho 
vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.  

 
Opatrenie: 

 
Všetky plynové kotolne uvedené v tomto prevádzkovom poriadku odstaviť! V CTZ 
prevádzkovať podľa situácie kotol K-4 na biomasu! 

 
Oznámenie o obmedzujúcich opatreniach a stave núdze, určeným zamestnancom držiteľa 

povolenia (najmä vedúcim zamestnancom prevádzok tepelno-technických zariadení) sa vykoná 
telefonicky na pokyn vedúceho zamestnanca útvaru prevádzkujúceho tepelno-technické zariadenia. 
Zároveň stavy na tepelno-technickom zariadení, ktoré by mohli mať za následok stav núdze sú 
povinní vedúci príslušných častí prevádzok tepelno-technických zariadení neodkladne oznamovať 
príslušným nadriadeným pracovníkom spoločnosti. 

Prílohou tohto havarijného plánu a prevádzkového poriadku sú výkresy a schémy 
jednotlivých trás sústav tepelných zariadení prevádzkované spoločnosťou.  

Kontrola technického stavu sústavy tepelno-technického zariadenia zahŕňa aj 
kontrolu obsluhy a údržby sústavy tepelných zariadení, bezpečnosti, ochrany pred požiarmi 
a ochrany zdravia pri práci v rámci sústavy tepelných zariadení, prevádzkového režimu závislého 
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od klimatických podmienok, povinností držiteľov povolenia na zabezpečenie spoľahlivej, bezpečnej 
a hospodárnej prevádzky sústavy tepelných zariadení a jej jednotlivých častí, spôsob sústavného 
vyhodnocovania výroby, rozvodu a spotreby tepla a rozbory tepelných strát na účely ich 
znižovania, opatrení zameraných na zvyšovanie – dodržiavanie normatívnych ukazovateľov 
energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení a na znižovanie nákladov na výrobu tepla. 
Kontrolovať stav sústavy sú oprávnený a povinný vedúci pracovníci prevádzok tepelných zariadení 
a im nadriadení pracovníci, prípadne nimi poverení iný pracovníci. 
 
Narušenie stability sústav tepelných zariadení môže zapríčiniť: 

 
A) OBMEDZUJÚCE OPATRENIA 
B) Pokles teploty vonkajšieho vzduchu nad oblastnú výpočtovú teplotu te = - 11°C s následkom 

nedostatku tepelnej energie, ktorý však nie je vyhláseným stavom núdze. 
C) Rozsiahla porucha na zdroji tepla, primárnom rozvode a sekundárnych rozvodoch, ktorá však 

nie je vyhláseným stavom núdze. 
D) Lokálny výpad dodávok zemného plynu, elektrickej energie alebo studenej vody, ktorý však nie 

je vyhláseným stavom núdze. 
 
ad A) „OBMEDZUJÚCE OPATRENIA“ 
 
Vyhlásenie obmedzujúcich opatrení a stavu núdze je opatrenie najvyššej priority, kde 
dodávateľ tepla z objektívnych príčin nemôže komplexne stabilizovať sústavy. Pristúpi 
bezodkladne k plneniu opatrení a povinností držiteľa povolenia určených vyhlasovateľom 
smerujúcich k odstráneniu obmedzujúcich opatrení a stavu núdze a obnove k dodávok 
tepla. Zistí účinky výpadku zdroja pri tepelných sieťach zásobovaných viac ako 50 % 
z jedného zdroja a podľa výsledku zabezpečuje vstupy do tepelnej siete na pripojenie 
možných náhradných zdrojov. 

 
ad B) Pokles teploty vonkajšieho vzduchu nad oblastnú výpočtovú teplotu te = - 11°C. 
 

Obytné a iné budovy boli realizované podľa platných STN 74 5400 pre oblastnú teplotu do  - 
11°C. Z tejto teploty vychádza i výkonový návrh zdrojov tepla. Pri poklese vonkajších teplôt pod 
túto hodnotu dodávateľ pristúpi postupne na jednotlivých sústavách tepelných zariadení 
k nasledovným opatreniam: 
1) Zníži výstupnú teplotu TÚV na hodnotu 30°C, 
2) Odstaví prípravu a dodávku TÚV, 
3) Podľa kapacitnej možnosti jednotlivých zdrojov zabezpečí plnú alebo tlmenú dodávku tepelnej 

energie na ÚK, 
4) Bezodkladne oznámi obvyklým spôsobom daný stav priamym odberateľom. 
 
ad C) Rozsiahla porucha na zdroji tepla, primárnom rozvode a sekundárnych  
          rozvodoch 
1)  Vykonať analýzu poruchových stavov a podľa konkrétnej situácie uplatňovať      postupne body    
    č. 1, 2, 3   z havarijného stavu  

2) Pri poruche úseku primárneho resp. sekundárneho rozvodu odstaviť príslušné odberné  
    miesta. 

3) Bezodkladne zabezpečovať odstránenie poruchy. 
4) Bezodkladne oznámiť poruchu, obmedzenia, alebo odstávku priamym odberateľom. 

 
ad D) Lokálny výpad dodávok zemného plynu, elektrickej energie alebo studenej  

            vody. Jedná sa o dodávky energií a vody potrebných pre stabilný prevádzkový   
            režim sústav. Ich množstvo a kvalitu dodávateľ neovplyvňuje. 

Výpad energií: 
1) Zemný plyn 

Dodávateľ je nútený na dobu trvania výpadku prerušiť dodávku tepelnej energie na ÚK a 
prípravu TÚV. 



 

OZNAČENIE: D-EM-1 
NÁZOV:   PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SÚSTAVY TEPELNÝCH 
ZARIADENÍ, KTORÉHO SÚČASŤOU JE AJ HAVARIJNÝ PLÁN 
 

 

 

Vydanie: 3/01.01.2021  Strana 24 z 25 
 

2) Elektrická energia 
Rovnako ako D/1. 

3) Studená voda 
Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody na dobu trvania výpadku dodávky studenej 
vody. 

 
VIII. Povinnosti odberateľov  
 
1. Plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a súvisiacich 

platných právnych predpisov. 
2. Podriadiť sa a rešpektovať vyhlásenie „OBMEDZUJÚCICH OPATRENÍ“ ! 
3. Bezodkladne hlásiť dodávateľovi havárie, poruchy a netesností na vlastnej sústave tepelných 

zariadení, za odberným miestom a bezodkladne zabezpečiť ich odstránenie. Čas odstránenia 
oznámiť dodávateľovi. 

4. Rešpektovať vyhlásené stavy havárie sústav tepelných zariadení dodávateľom a o 
obmedzujúcich opatreniach bezodkladne informovať konečných spotrebiteľov. 

  
IX. Spôsob vyhodnocovania, výroby, rozvodu a spotreby 
 
Za účelom dosiahnutia racionálneho spôsobu prevádzky a rozvodu tepla dodávateľ vykonáva: 
1) Pravidelne 1x mesačne vykonávať odpočty spotreby tepelnej energie určených pracovných 

meradiel na každej sústave tepelných zariadení. 
2) Pravidelne 1x mesačne vykonávať odpočty podružných vodomerov na studenú vodu. 
3) Denne zaznamenávať  spotrebu el. energie a zemného plynu na zdrojoch tepla. 
4) Zo sledovaných údajov sa vyhodnocujú: 

- straty v primárnych rozvodoch 
- straty v sekundárnych rozvodoch 
- meraná spotreba tepla na prípravu TÚV 
Z výsledkov zistení dodávateľ pristupuje k príslušným zásahom a opravám do 
strojnotechnologických zariadení. 

 
X. Opatrenia zamerané na zvyšovanie energetickej účinnosti sústavy 
 
1) Jedenkrát za 4 roky vykonať energetický audit v zmysle § 14 ods.1 písm. a zákona 

č.321/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov 
2) Do roka 2x vykonať servisné nastavenie horákov plynových kotlov. 
3) Udržiavať   chemicky   režim   technologickej  vody  v  súlade  s  požiadavkami  
      STN 07 7401. 
4) Využívať možnosť krátkodobých prerušení dodávok tepelnej energie na ÚK nastavovaním 

ekvitermickej regulácie. 
5) Odstavovať z prevádzky cirkulačné čerpadlá na TÚV v dobe od 23,00 hod. do 03,00 hod. 

nasledujúceho dňa. 
6) Prípravu TÚV vykonávať v racionálnych teplotných rozsahoch. 
7) Parametre horúco - vodného primárneho systému prispôsobovať operatívne požiadavkám – 

leto, zima. 
 
XI. Zoznam použitých podkladov 
 

1) STN 06 0210  Výpočet tepelných strát budov pri ústrednom kúrení 
2) STN 38 3350  Zásobovanie teplom 
3) STN – EN 73 0530-3 
4) Zákon č. 657/2004 Z.z., o tepelnej energetike, účinný od 1.1.2005, v znení neskorších 

predpisov 
5) Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z., o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre 

konečného spotrebiteľa, účinná od 1.5.2005. 
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6) Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a 
odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike, účinný od 1.5.2005. 

7) Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z.z., ... ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri 
uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na 
odstránenie stavu núdze ...., v znení neskorších predpisov, účinná od 1.4.2019 

8) Zákon č. 321/2014 Z.z., o energetickej efektívnosti.... , účinný od 21.07.2020. 
 

 
XII. Prílohy 
 
Tabuľka č.1: Sústava tepelných zariadení Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky 
Príloha č.1:   Závislosť priemernej teploty výstupnej  obehovej vody  
Príloha č.2:   Vnútorné teploty vykurovaných priestorov 
Príloha č.3:   Dispozícia horúcovodu, vykurovacie okruhy 
 


