
Návrh opatrení pre zníženie spotrieb energií

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK



Vážené pani riaditeľky a páni 
riaditelia školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK.

• V dôsledku dlhodobých problémov s cenami a možným
nedostatkom energií Vám predstavujeme Návrh opatrení pre
zníženie ich spotrieb.

• Tento návrh má slúžiť ako pomôcka pri dennom nakladaní
s energiami.

• Každá z Vašich organizácií má iný spôsob vykurovania, výroby
teplej vody a taktiež inú potrebu elektrickej energie a vody,
preto uvedené opatrenia nie je možné aplikovať všeobecne na
každú organizáciu.

• Prílohou tohto návrhu sú Vyhlášky č. 152/2005 Z.z., 527/2007
Z.z., 259/2008 Z.z., kde sú uvádzané podrobnosti na prevádzku
v jednotlivých zariadeniach, prevádzkové teploty v jednotlivých
priestoroch, čas a teplota dodávaných médií.

• Dodržiavanie uvedených hodnôt môže priniesť úsporu
v spotrebe zemného plynu, elektrickej energie a vody, pri
dodržaní hygienických noriem.



Vykurovanie

• Podľa § 1 Vyhlášky 152/2005 Z.z. čas dodávky tepla na vykurovanie začína
spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka.

• Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, 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.

• Vonkajšia priemerná denná teplota tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt
meraných o 7.00h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania
okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa
započítava dvakrát.

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

• Vyhláška č. 259/2008 Z.z. v prílohe č. 2 uvádza Požiadavky na tepelno –
vlhkostnú mikroklímu a vetranie, čo Vám taktiež môže pomôcť pri rozhodovaní
o prijatí opatrení.



Odporúčané opatrenia:

Nastaviť teploty v jednotlivých prevádzkach a jednotlivých miestnostiach
podľa Prílohy k vyhláške č. 152/2005 Z.z.

Nastaviť čas dodávky tepla na vykurovanie presne podľa potreby organizácie
a dodržiavať ho

Nastaviť útlmové teploty ÚK počas dňa, v popoludňajších hodinách a v noci

V rámci voľných dní (prázdniny, víkendy, št. sviatky a pod.) nastaviť útlm
vykurovania podľa potrieb organizácie tak, aby po uplynutí voľných dní dosiahli
vnútorné teploty požadované hodnoty (školy, kultúra)

Pri zariadeniach, ktoré nakupujú teplo od externých dodávateľov, písomne,
mailom žiadať útlm vo voľných dňoch s prihliadnutím na krúžky, telocvičňu
a pod., podľa potrieb jednotlivých organizácií

Pri zariadeniach, ktoré nakupujú teplo od externých dodávateľov, písomne,
mailom žiadať dodávateľa o čas a teplotu dodávky tepla na vykurovanie
(vykurovacia krivka) a následne ich prípadne zmeniť, podľa vlastnej potreby

Odvzdušnenie systému ÚK

V prevádzkach kde je vyregulovaný systém ÚK prekontrolovať vyregulovanie

Prekontrolovať a prípadne vymeniť nefunkčné ventily na vetvách
a vykurovacích telesách

Prekontrolovať nastavenie čerpadiel na ÚK



Odporúčané opatrenia

Zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok
plynového zariadenia a tlakových nádob

Zabezpečiť nastavenie horákov pred vykurovacou sezónou

V objektoch a miestnostiach, ktoré nie sú využívané zabezpečiť
režim útlmu vykurovania

V školách v popoludňajších hodinách sústrediť výuku/krúžky do
jednej budovy, ostatné časti v režime útlm

Zvážiť odstránenie akýchkoľvek krytov radiátorov

V zimných mesiacoch vetrať intenzívne po dobu max. 5 minút

Zabrániť akémukoľvek svojvoľnému nastavovaniu teplôt

Zvážiť nákup jednoduchých teplomerov pre zistenie
momentálnych teplôt v budovách a miestnostiach

Úprava teplôt v jednotlivých miestnostiach – momentálna
iniciatíva vlády – musí byť zmena vyhlášky

Platí pravidlo, že každý stupeň vnútornej teploty navyše,
predstavuje cca 6% spotreby zemného plynu



Ohrev vody pre TÚV

Ohrev vody pre TÚV sa riadi Vyhláškou č. 152 zo 6. apríla
2005.

Dodávka tepla na prípravu teplej úžitkovej vody musí byť
taká, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku bola
najmenej 45°C a najviac 55°C.

Dodávka tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je
povinná denne od 4,00 hod. do 23,00 hod, ak sa
nedohodne inak.

Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od
5,00 hod. do 23,00 hod. alebo v inom čase dohodnutom
v zmluve o dodávke a odbere tepla.

Tieto ustanovenia o čase dodávky teplej úžitkovej vody
platia pre zariadenia, ktoré teplo a teplú úžitkovú vodu
nakupujú od externých dodávateľov.



Odporúčané opatrenia:

1. Dbať na dodržiavanie teploty dodávanej TÚV

2. Nastaviť čas dodávky TÚV presne podľa potreby organizácie a dodržiavať ho

3. V rámci voľných dní (prázdniny, víkendy, št. sviatky a pod.) zvážiť výrobu TÚV (školy,
kultúra)

4. Pri zariadeniach, ktoré nakupujú TÚV od externých dodávateľov, písomne, mailom
žiadať prerušenie dodávky TÚV vo voľných dňoch s prihliadnutím na krúžky,
telocvičňu a pod., podľa potrieb jednotlivých organizácií

5. Pri zariadeniach, ktoré nakupujú TÚV od externých dodávateľov, písomne, mailom
žiadať dodávateľa o čas a teplotu dodávky TÚV a následne ich prípadne zmeniť,
podľa vlastnej potreby

6. Zvážiť centrálnu výrobu TÚV podľa množstva odobratej vody, či by nebolo
vhodnejšie prejsť z centrálnej výroby na lokálnu (prietokové ohrievače vody),
výmena ležatých zásobníkov vody za iné

7. Odvzdušnenie systému TÚV

8. V prevádzkach kde je vyregulovaný systém TÚV prekontrolovať vyregulovanie

9. Prekontrolovať nastavenie čerpadiel na TÚV

10. Zabezpečte aby sa voda periodicky, raz týždenne, po dobu 30 minút prehrievala na
70 - 80°C za účelom prevedenia tepelnej dezinfekcie proti množeniu baktérií
Legionella

11. Nastavenie doby prevádzky cirkulačných čerpadiel podľa potreby odberu teplej
vody, nie 24/7 ako to často býva nastavené



Elektrická energia

Odporúčané opatrenia:

1. Sústavne kontrolovať používanie osvetlenia v jednotlivých
miestnostiach, upozorňovať zamestnancov, žiakov a klientov na
potrebu šetrenia el. energiou

2. Kontrolovať používanie elektrických spotrebičov, vypínať
v prípade, ak nie je potrebné ich použitie a upozorňovať
zamestnancov na obmedzovanie využívania spotrebičov

3. Kontrola spotrebičov oprávnenou osobou a vylúčenie tých
s vysokou spotrebou

4. Nastavenie čerpadiel a všetkých elektrických prvkov na
potrebné hodnoty, v prípade zastaralých s vysokou spotrebou
el. energie zvážiť výmenu

5. Pri svietidlách so senzorom pohybu nastaviť čas vypnutia na
potrebnú hodnotu

6. Zvážiť vypínanie spotrebičov v pohotovostnom režime



Voda

Odporúčané opatrenia:

1. Sledovať dopúšťanie technologickej vody (voda do

systému vykurovania), pri vyššej spotrebe hľadať miesto

úniku

2. Sledovať spotrebu studenej a teplej vody, hlavne cez

sobotu a nedeľu v organizáciách, ktoré v tom čase nie

sú v prevádzke. Ak je odber, hľadať dôvod

3. Sledovať splachovacie zariadenia a ich pretekanie



Ďakujem za pozornosť

Ján Švirloch 

energetik
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