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Predslov 
 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej aj „PSK“) sa snaží svojimi aktivitami a plánovaním 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj v oblasti nakladania s energiami a zaviesť procesy 
zvyšovania energetickej efektívnosti. Toto smerovanie v Prešovskom samosprávnom kraji 
vytvára energeticky efektívne prostredie s cieľom neustále zlepšovať spôsob nakladania 
s energiami v prevádzkovaných  zariadeniach. Proces zvyšovania podielu obnoviteľných 
zdrojov energie a znižovania produkcie skleníkových plynov, vrátane aktivít smerujúcich 
k zvyšovaniu energetickej efektívnosti predstavuje strategické smerovanie v rozvoji PSK. 
Takto nastavené  smerovanie v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti predstavuje 
proces aktívnej spolupráce v oblasti trvalo udržateľnej energie medzi subjektmi pod správou 
PSK a expertmi pôsobiacimi v predmetnej oblasti. Odborná verejnosť, ktorá pôsobí 
v Prešovskom samosprávnom kraji predstavuje v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti 
základný potenciál, ktorý napomáha implementácii inovatívnych technológií a postupov 
v lokálnych podmienkach. Aktívnou činnosťou v oblasti hospodárneho nakladania 
s energiami sa PSK snaží vytvárať priestor pre implementáciu výsledkov výskumných 
a vývojových činností v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti zariadení pod jeho 
správou. Cieľom aktivít v oblasti hodnotenia spotreby energií je zabezpečiť 
konkurencieschopnosť kraja prostredníctvom využívania energeticky efektívnych technológií 
a opatrení na dosiahnutie energetickej efektívnosti, podpory inovatívnych riešení v oblasti 
energetickej efektívnosti a pozdvihnúť povedomie prevádzkovateľov a správcov budov 
pod správou PSK v predmetnej oblasti. Potreby kraja pri znižovaní nákladov na energie  je 
možné definovať na základe analýzy súčasného stavu zariadení. Analytická štúdia 
efektívnosti skúma, ako sa  v zariadeniach pod správou PSK nakladá s významnými zdrojmi 
energie a ako je energia využívaná. Tento analytický dokument predstavuje zdroj základných 
informácií pre rozhodovacie procesy manažmentu PSK a vrcholového manažmentu v oblasti 
zvyšovania energetickej efektívnosti. Dokument sa opiera o základné informácie 
z prevádzkovaných budov a snaží sa poukázať na úsporné opatrenia, ktoré je možné 
implementovať v konkrétnom priestore. Predkladaná analýza obsahuje informácie o výške 
potrebných investícií a očakávanej dobe návratnosti posudzovaných objektov. Dokument 
monitoruje  spotreby a náklady na energie v zariadeniach pod správou PSK a poukazuje 
na finančné prostriedky, ktoré je možné získať, resp. ušetriť realizáciou úsporných opatrení 
v predmetnej oblasti. Hlavným cieľom tejto analýzy je vyhodnotiť súčasný stav budov PSK, 
ktorý predstavuje základ pre stanovenie potenciálu úspor navrhovaných úsporných opatrení. 
V procese efektívneho hospodárenia s energiami v zariadeniach pod správou PSK je analýza 
skutočného stavu nosným prvkom, o ktorý sa opierajú ostatné procesy súvisiace 
s energetickou efektívnosťou. Analýza sa zameriava na opatrenia, ktoré povedú k úsporám 
energie v oblasti vykurovania, prípravy teplej vody, osvetlenia a v iných oblastiach, ktoré boli 
analýzou preukázané ako relevantné. Z pohľadu budúcich období je potrebné dodržiavať 
postupnosť implementácie jednotlivých navrhovaných opatrení a neustále hľadať možnosti 
zlepšovania sa. Analýza predpokladá, že energetický manažment samosprávy sa bude najprv 
sústrediť na opatrenia s najväčším potenciálom úspor pri najkratšej dobe návratnosti 
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vynaložených finančných prostriedkov, aby si zabezpečil vhodné zdroje financovania 
pre realizáciu ďalších úsporných opatrení s dlhou dobou návratnosti. Analýza predpokladá, že 
akákoľvek úspora v procese nakladania s významnými zdrojmi energie predstavuje, okrem 
potrebných ekonomických prínosov, taktiež aktívny  prístup pri znižovaní uhlíkovej stopy 
a príspevok  k eliminovaniu dopadov klimatických zmien.  
 
Energetická politika a opatrenia, ktoré samospráva vo svojich rozhodnutiach prijíma, 
predstavuje jeden z nástrojov pri znižovaní uhlíkovej stopy. Prevádzka verejných budov sa 
podieľa na celkovej spotrebe energie a na produkcii emisií CO2. Z tohto dôvodu je potrebné, 
aby PSK implementoval efektívne riešenia vedúce k zníženiu energetickej náročnosti 
pri prevádzkovaní svojich zariadení. Znižovanie spotreby energie a využívanie energie 
z obnoviteľných zdrojov v budovách predstavujú dôležité opatrenia nutné k zníženiu 
energetickej závislosti a k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Analýza vlastného 
prostredia a návrh vhodných riešení a opatrení môže pomôcť regiónu, aby koncentroval  
investičné zdroje do prioritných oblastí s pozitívnym environmentálnym i ekonomickým 
dosahom. 
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1 Úvod do problematiky 
 
Z hľadiska budovania energetickej politiky samosprávy je potrebné sa orientovať na procesy 
znižovania energetickej náročnosti s globálnym cieľom znižovania uhlíkovej stopy 
ovplyvňujúcej kvalitu životného prostredia. Významným prvkom z hľadiska prijímaných 
stratégií je podpora takých riešení, ktoré nielen zvyšujú energetickú efektívnosť a prispievajú 
ku kvalite životného prostredia, ale súčasne znižujú náklady súvisiace s významnými zdrojmi 
energií v zariadeniach pod správou PSK. Z pohľadu budovania strategických partnerstiev 
a plnenia cieľov energetickej politiky samosprávy je významným podporným nástrojom 
súčasne sa rozvíjajúca legislatíva, ktorá v celej škále právnych predpisov  napomáha 
integrácii strategických riešení v oblasti hospodárneho nakladania s energiami. Zárukou 
plnenia prijímaných stratégií a povinností vyplývajúcich z legislatívy je monitoring 
prevádzkových stavov, ktoré sú posudzované voči prijímaným referenčným úrovniam. Len 
procesne riadená analýza reálneho prostredia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti 
dokáže poskytnúť skutočný obraz o stave nakladania s energiami a definuje potenciál 
pre ďalšie zlepšovanie sa  v závislosti nielen od skutočnej spotreby energie, ale i od investícií 
vynaložených na príslušné opatrenia. Z pohľadu plnenia vytýčených cieľov je potrebné, aby 
v monitorovanom priestore nebol braný ohľad len na spotreby a finančné náklady s nimi 
súvisiace, ale musia byť navrhnuté také riešenia a postupy, ktoré pri minimálnych nákladoch 
napomáhajú procesom energetickej efektívnosti. Vedenie PSK môže realizovať optimálne 
procesy len vtedy, ak bude disponovať detailnou analýzou nakladania s energiami 
v zariadeniach pod správou PSK. Len kvalitne vybudovaný energetický manažment dokáže 
v záujme dosiahnutia maximálnej hospodárnosti prevádzky vykonať detailnú a dôkladnú 
pasportizáciu (spracovanie technickej dokumentácie) prevádzkovaných zariadení 
a zadefinovať požiadavky pre proces zlepšovania sa pri nakladaní s významnými zdrojmi 
energie a zároveň zohľadniť súčasné technické a prevádzkové údaje. Cieľom identifikácie 
a kvantifikácie vybraných údajov je poukázať na existenciu potenciálu a možnosti 
zlepšovania sa v nakladaní s významnými zdrojmi energie. Pri implementácii energeticky 
efektívnych opatrení je nutné v procese rozhodovania  brať ohľad na komplexné a systémové 
využitie zariadení, ktoré poskytujú špecifické služby. Len komplexné a systémové využitie 
implementovaných opatrení napomáha k zvyšovaniu kvality poskytovanej služby pri plnení 
vytýčených cieľov v oblasti efektívneho nakladania s energiami. Pri navrhovaní nových 
postupov vychádzajúcich z analýzy skutočného prostredia je potrebné mať na zreteli, že 
budovy využívané PSK boli budované v rôznych časových obdobiach, a to s rozdielnou 
kvalitou pri využití vtedy dostupných stavebných materiálov. Analýza skutočného prostredia 
nám jednoznačne preukazuje, že niektoré budovy boli pôvodne určené k inému účelu 
využitia, než k akému sa využívajú v súčasnosti. Analýza poukazuje aj na tie skutočnosti, že 
súčasná skupina prevádzkovaných budov  dnes tvorí nekompaktný celok a z tohto dôvodu je 
nutné z pohľadu energetickej efektívnosti vytvoriť nadradený systém riadenia energií voči 
jednotlivým autonómnym systémom. Analýza prevádzkovaných zariadení sa opiera 
o hygienické kritériá pre obvodové a strešné plášte (s tepelným odporom R=2,8 m2.K.W-1) 
a o spôsob plnenia samostatného energetického kritéria, ktoré kladie požiadavky na mernú 
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potrebu tepla na vykurovanie. Analýza na základe prvotnej obhliadky prevádzkovaných 
budov z hľadiska energetickej efektívnosti predpokladá, že najslabším článkom obvodových 
plášťov budov sú okenné konštrukcie a vchodové dvere. Na väčšine budov sú osadené 
drevené zdvojené okná alebo okná kovové, ktoré boli konštruované v minulých obdobiach, 
kedy nebol na energetickú efektívnosť kladený dôraz. Pri analyzovaní súčasných zariadení 
vychádzame zo skutočnosti, že okná minulých období stratili svoju funkčnosť a majú 
nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti, čo v skutočnosti znamená, že sú na konci svojho 
životného cyklu. Predmetná analýza sa v závislosti od spomenutých skutočností opiera 
i o také riešenia, základom ktorých je komplexná výmena jednotlivých konštrukčných 
prvkov. Analýza predpokladá, že pri navrhovaní nových  opatrení budú kladené zvýšené 
požiadavky na projektantov, ktorí  budú musieť zvážiť skutočnosť, že nové moderné okenné 
konštrukcie na všetkých materiálových bázach (drevo, plasty, kovy) sú veľmi tesné a oproti 
pôvodným oknám sú takmer nepriedušné. Tieto nové konštrukcie nezabezpečujú prirodzené 
vetrania a z hľadiska zvyšovania energetickej efektívnosti pri zabezpečení kvalitného 
normovaného prostredia kladú požiadavky na implementáciu nových zariadení. Z pohľadu 
kvality je možné konštatovať, že ak sú zadefinované kritické miesta stavebných častí 
prevádzkovaných budov, potom je možné implementovať opatrenia súvisiace s ich 
odstraňovaním, a to v logickej nadväznosti pri využití všetkých dostupných meracích 
technológií. Kvalitná analýza tvorí základný odrazový mostík pri zostavovaní komplexných 
opatrení vykonávaných na budovách s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a zabezpečiť 
vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Analýza energetickej efektívnosti sa z pohľadu 
získania informácií o skutočnom stave v prevádzkovaných zariadeniach opiera o analýzu 
obvodového plášťa, zateplenia strechy a technologického vystrojenia budov v závislosti 
od spotreby významných zdrojov energie pre prevádzkovanie príslušného zariadenia.  
 
Analýza smeruje k definovaniu parametrov, o ktoré je potrebné sa opierať pri zlepšovaní 
tepelnoizolačných vlastností obvodových plášťov, striech, podlahových konštrukcií 
na prízemí a nad nevykurovanými suterénnymi priestormi. Zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností obvodového plášťa je dôležitým krokom smerujúcim k rastu energetickej 
hospodárnosti budov. Bez radu ďalších opatrení, ktoré vychádzajú z analýzy súčasného 
prostredia, sa však zďaleka nedosiahnu potenciálne možnosti zníženia energetickej náročnosti 
zariadení v správe PSK. K takýmto opatreniam možno zaradiť úpravy systému výroby 
a distribúcie tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Patrí sem napríklad zvýšenie 
účinnosti zdroja osadením moderných kondenzačných kotlov s automatickou reguláciou, 
obnova teplovodných rozvodov, zníženie strát pri distribúcii tepla zo zdroja, hydraulické 
vyregulovanie vykurovacieho systému s osadením zariadení reagujúcich na vonkajšie 
i vnútorné tepelné zisky (inštalácia termostatických ventilov), či meranie spotrebovaného 
množstva tepla a teplej vody.  
 
K rekonštrukcii budov dochádzalo v minulosti prevažne až po vzniku havarijných stavov, ako 
napríklad zatekanie strechy, pokazené okná a pod., ktoré znemožňovali základné funkcie 
užívania týchto budov, pričom realizované riešenia na odstránenie takýchto stavov neboli 
posudzované z hľadiska energetickej efektívnosti. Súčasné aktivity manažmentu PSK 
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postupne smerujú k implementácii procesného riadenia s cieľom zvýšiť energetickú 
efektívnosť, nakoľko zlepšenie energetickej hospodárnosti budov je závislé od klimatických 
a lokálnych podmienok. Významným činiteľom vplývajúcim na kvalitu procesov je 
dispozičné usporiadanie zariadení a charakter prevádzky príslušného zariadenia v závislosti 
od špecifík vyplývajúcich z poskytovaných služieb. Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK táto štúdia delí z hľadiska charakteru činností, ktoré zabezpečujú, do nasledujúcich 
kategórií: 

 školy a školské zariadenia, 
 sociálne zariadenia, 
 kultúrne zariadenia, 
 budovy Správy a údržby ciest PSK, 
 budovy PSK. 

Analýza na základe tohto delenia hodnotí zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK podľa 
rovnakých kritérií s dosiahnutím relevantných výsledkov, ktoré je možné medzi sebou 
porovnávať.   
 

Školy a školské zariadenia možno charakterizovať ako zariadenia s celodennou výchovou 
a vzdelávaním. Budovy škôl sa prevádzkujú celoročne, pričom prevádzka sa začína 
v priemere od 6.00 hod. a končí o 18.00 hod.. Prevádzka sa preruší alebo obmedzí každoročne 
iba v prípadoch údržby. V období letných prázdnin dochádza k redukcii činností a vyťaženia 
príslušných objektov. K úplnému prerušeniu činností dochádza v období štátnych sviatkov 
a víkendov. Analýzou škôl a školských zariadení je potrebné zistiť, či v súčasnosti prevláda 
z hľadiska energetickej efektívnosti technický stav, ktorý spĺňa podmienky energeticky 
náročnej prevádzky a zároveň má potenciál identifikovať úspory.  
 

Vychádzajúc zo skúseností z praxe je potrebné identifikovať, aký podiel energie 
spotrebovanej v školách a školských zariadeniach je využívaný neefektívne. Zároveň je 
nevyhnutné zadefinovať, či sú v zariadeniach implementované zastarané zariadenia s menšou 
účinnosťou (vykurovanie) alebo zariadenia so zastaranou a neúčinnou izoláciou rozvodov.  
 

Analýza skutočného prostredia budov škôl a školských zariadení sa snaží nájsť súvislosť 
medzi častými opravami a chýbajúcou alebo neexistujúcou reguláciou. Zároveň hľadá  
kľúčové faktory, ktoré je potrebné v procese zvyšovania energetickej efektívnosti v školách 
a školských zariadeniach riešiť. Analýza spotreby energií v správe škôl a školských zariadení 
sa snaží napomáhať úseku hospodárneho využívania energie a riadenia jej odberu v závislosti 
od investícií. Vo svojej podstate z hľadiska investičných  zámerov  palivovú základňu 
definuje činiteľmi, ktoré umožnia znižovať straty v procese hospodárneho nakladania 
s energiami. Výsledky analýzy procesov znižovania spotreby energie v školách a školských 
zariadeniach vyvolávajú potrebu veľkých zmien v prevádzkovaných nehnuteľnostiach. 
Niektoré úspory definované analýzou je možné dosiahnuť i správnym riadením 
už existujúcich procesov, ktoré sa doplnia o tie, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu 
rozhodovania.  
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Prostredníctvom jednoduchých opatrení, ktoré môžu urobiť žiaci, učitelia a zamestnanci 
školy, je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie pri nízkych nákladoch a zároveň 
zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť implementovaných opatrení. Do procesu vzdelávania je 
z hľadiska škôl a školských zariadení potrebné zahrnúť zmenu v oblasti myslenia a návykov 
súvisiacich s procesom zvyšovania energetickej efektívnosti. Zároveň sa analytická štúdia 
snaží nájsť taký spôsob využívania významných zdrojov energie, aby bolo možné dosiahnuť 
prostredníctvom cielených stavebných úprav zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obálky 
budovy a jej výplní (zateplenie, výmena okien, výmena dverí, prestavba či dostavba 
prechodových zón a pod.), vhodnejšie využívanie technológie s lepšou účinnosťou a citlivými 
zmenami v prevádzke i údržbe školy a neustále zlepšovanie procesov zvyšovania energetickej 
efektívnosti. 
 

Z pohľadu energetickej efektívnosti je nutné na budovy škôl a školských zariadení nazerať 
ako na samostatné subjekty, ktoré majú svoje špecifiká. Manažment energetickej efektívnosti 
je v súčasnosti spravidla zabezpečovaný kumulovaním funkcií na jednu osobu, pričom 
užívatelia (študenti, pedagógovia a iní zamestnanci) sú  z tohto procesu vylúčení. Z hľadiska 
zabezpečenia prevádzky budov škôl a školských zariadení, ako aj ich funkcionality, sú 
významným problémom technické havárie v prevádzkovaných priestoroch. Cieľom činností 
v oblasti prevádzkovania priestorov škôl a školských zariadení je zlepšiť zabezpečenie 
prevádzky týchto priestorov tak, aby boli implementované všetky zásady zvyšovania 
energetickej efektívnosti a zavedené riešenia boli koncepčne v súčinnosti s efektívnou 
údržbou. Je však nutné podotknúť, že zvyšovanie energetickej efektívnosti v týchto 
zariadeniach je závislé od spôsobu užívania týchto priestorov internými i externými 
pracovníkmi, ako aj od kompetencií, ktoré sú im z hľadiska energetickej efektívnosti 
pridelené.  
 

V porovnaní so školami sú domovy sociálnych služieb využívané nepretržite 24 hodín denne, 
počas celého roka. Na základe tejto skutočnosti možno očakávať, že u týchto zariadení bude 
vysoká merná spotreba energie na vykurovanie a zároveň rýchla návratnosť investícií 
vynaložených na realizáciu navrhovaných úsporných opatrení. V sociálnych zariadeniach 
sa občan stáva užívateľom služieb a prispôsobuje sa prevádzke i činnostiam, ktoré organizujú 
pracovníci daného zariadenia. Klient má stanovený celodenný program, pričom za každú 
oblasť sú zodpovední určení odborní pracovníci sociálneho zariadenia. Spotreba energií 
v týchto zariadeniach narastá s rastom kapacity ubytovaných i s rozsahom poskytovaných 
služieb. Z hľadiska tvaru a geometrie sú budovy sociálnych zariadení v prevažnej miere 
riešené ako atypické budovy s veľkou variabilitou otvorových konštrukcií a tepelno-
technických vlastností stavebných konštrukcií. Pracovníci týchto zariadení sa i napriek týmto 
špecifikám  snažia optimalizovať podmienky poskytovania služieb. Pri týchto zariadeniach 
je nutné prihliadať na prevádzkové možnosti organizácie, ich energetickú náročnosť, 
vzájomnú komunikáciu medzi úsekmi ekonomickej, sociálnej, zdravotnej, stravovacej 
a technickej prevádzky. Z hľadiska charakteru prevádzky je potrebné organizovať striedanie 
pracovníkov v jednotlivých zmenách a reflektovať na finančné možnosti zariadenia 
a požiadavky zriaďovateľa. Pracovníci majú zaužívané postupy súvisiace s poskytovaním 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

10 
 
 

služieb a spôsobom užívania energií pri jednotlivých úkonoch. Snaha splniť všetky pracovné 
povinnosti predstavuje proces koordinácie činností vo vnútri zariadení s prihliadnutím na ich 
energetickú náročnosť. V zariadeniach sociálnych služieb je vysoká náročnosť 
na  výrobu  teplej vody (kúpanie klientov, varenie), čo si vyžaduje zefektívniť proces ohrevu 
teplej vody v súčinnosti s využitím obnoviteľných zdrojov energie.  
 

Kultúrne zariadenia sú prevádzkované približne 260 dní v roku, 8 hodín denne, spravujú 
prevažne pamiatkovo chránené budovy, na ktorých sa nerealizovali takmer žiadne úsporné 
opatrenia. Nakoľko všetky navrhované opatrenia musia byť schválené príslušným 
pamiatkovým úradom, je proces zvyšovania energetickej efektívnosti náročný. Zateplenie 
obvodového plášťa a v niektorých prípadoch aj zateplenie strechy v pamiatkovo chránených 
budovách,  je nutné vykonávať inovatívnymi postupmi. Z tohto dôvodu sa kladie vysoký 
dôraz na spoluprácu medzi manažmentom PSK a externým prostredím. Tieto budovy sú 
z dôvodu nedostatku financií nedostatočne vykurované a proces udržiavania prevádzkovaných 
priestorov v závislosti od ich súčasného využitia je nutné podrobiť ďalšej hĺbkovej analýze, 
ktorá musí určiť spôsob efektívneho nakladania s týmito zariadeniami pri zvýšení požiadaviek 
celkovej vyťažiteľnosti a komplexnosti poskytovaných služieb. Analytická štúdia efektívnosti 
pri používaní energií v kultúrnych zariadeniach kladie požiadavku na udržiavanie komfortu 
zákazníkov, ktorí využívajú služby predmetných zariadení. Základným predpokladom 
analýzy je hľadanie takých činiteľov, ktoré budú nielen  zvyšovať energetickú efektívnosť, ale 
zároveň zabezpečia podporu rozvoja poskytovaných služieb. 
 

Analýza vychádza z predpokladu, že prevádzka budov správy a údržby ciest je závislá 
od počtu pracovných dní a dĺžky pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť 
v týchto zariadeniach.  Charakter činností poskytovaný týmito zariadeniami v závislosti 
od vonkajšieho prostredia, poukazuje na vysokú energetickú náročnosť, pričom táto 
skutočnosť je zjavná i z konštrukcie budov a ich tvaru. Nakoľko ide spravidla o budovy 
odovzdané do užívania v minulých obdobiach, očakávame vysoký potenciál úspor 
pri nakladaní s energiami.  
 

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK majú vo svojej štruktúre budovu Úradu PSK 
a budovu Inovačného partnerského centra. Jedná sa o administratívne budovy, na ktorých 
bolo vykonané množstvo úsporných opatrení, pričom analýza poskytuje zhodnotenie 
vykonaných opatrení  v závislosti od údajov predchádzajúcich období. Budova Inovačného 
partnerského centra prešla komplexnou rekonštrukciou v roku 2009.  Budove Úradu PSK 
chýba zateplenie fasády, ktoré nie je možné z pamiatkových dôvodov uskutočniť. V závislosti 
od spôsobu prevádzkovania jednotlivých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 
možné predpokladať, že každá kategória je charakteristická svojím spôsobom užívania 
a počtom osôb, ktoré tvoria alebo využívajú služby poskytované príslušným zariadením.  
 
Analytická štúdia chápe plánovanie ako proces prevádzky a na základe toho  je možné 
spotrebu energií optimalizovať plánovaním jednotlivých činností súvisiacich s energiami. 
Analytická štúdia sa opiera o posúdenia potrieb v procese sledovania energetickej náročnosti 
a zvyšovania energetickej efektívnosti pri súčasnom riadení nakladania s energetickými 
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zdrojmi a zamestnancami, ktorí vykonávajú činnosti v oblasti hospodárenia s energiami. 
Analytická štúdia efektívnosti sa snaží identifikovať potreby zariadení a naplánovať spolu 
s nimi možnosti optimálneho procesu využívania jednotlivých energetických spotrebičov 
s cieľom čo najlepšie uspokojiť ich užívateľov. Obmedzujúcim činiteľom analýzy je kapacita 
služieb, ktoré môžu príslušné zariadenia poskytovať, nakoľko predstavujú prvok 
energetického posudzovania zohľadňujúceho kvalitu a množstvo energií voči celkovému 
vyťaženiu zariadenia v jednotlivých obdobiach.  
 

Efektívnosť nákladov vynaložených na úsporné opatrenia je závislá od schopnosti 
manažmentu príslušnej budovy vnímať a prijímať zmeny v oblasti zvyšovania energetickej 
efektívnosti a hospodárnosti. Tieto opatrenia by nemali mať vplyv na ostatné požiadavky 
týkajúce sa budov ako je prístupnosť, bezpečnosť a pôvodný účel budovy. Charakter činností 
a spôsob užívania budovy má vplyv na dlhodobú spotrebu energie. Vzhľadom na dlhý cyklus 
obnovy existujúcich budov by preto mali existujúce budovy, na ktorých sa vykonáva 
významná obnova, spĺňať minimálne požiadavky kladené na energetickú hospodárnosť 
prispôsobenú klimatickým podmienkam. Z dôvodu zvyšovania energetickej efektívnosti by sa 
činnosti mali riadiť zásadou: „Najprv zabezpeč zníženie energetických nárokov 
na vykurovanie, elektrické rozvody a osvetlenie na nákladovo optimálnu úroveň a až následne 
začni vykonávať zmeny na obálke budovy.“ Činnosti súvisiace so znižovaním energetickej 
náročnosti vo vnútri budovy musia byť vykonané nezávisle na činnostiach súvisiacich 
s obálkou budovy. 

1.1 Postup získavania údajov 
 

Ako podklad k vypracovaniu tabuliek, grafov a záverov uvádzaných v tejto analytickej štúdii 
bol vykonaný dotazníkový prieskum, úlohou ktorého bolo zistiť prvotný stav existujúceho 
riadenia energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Analýza prvotných údajov 
pomocou dotazníka bola vykonaná dvojkolovo. V úvode bol vytvorený dotazník  (príloha 
č.1), úlohou ktorého bolo zistiť základné informácie o subjektoch a súčasný stav spotreby 
energie v závislosti od spôsobu nakladania s významnými zdrojmi energie v sledovaných 
zariadeniach. V procese získavania údajov pomocou dotazníkového prieskumu 
a po konzultáciách so zamestnancami jednotlivých zariadení bola zistená miera relevantnosti 
údajov a kvalita poskytovaných hodnôt.  
 

Medzi výhody analýzy prvotných dát pomocou dotazníkového prieskumu patria: 
 množstvo údajov získaných za krátky čas, 
 ľubovoľný výber odpovedajúcich osôb, 
 rýchla návratnosť, 
 dostatok času na vyplnenie údajov, 
 ľahké vyhodnotenie potrebných položiek. 

 
Medzi nevýhody analýzy prvotných dát pomocou dotazníkového prieskumu patria: 

 nižšia návratnosť informácií v porovnaní s osobnou návštevou, 
 nutnosť oslovovať respondentov, 
 chýba kontrola, či dotazník vyplnila kompetentná osoba, 
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 dlhá telefonická konzultácia, 
 pomerne nízka kvalita údajov. 

 
Kvalita odpovedí bola závislá od zamestnancov, ktorí odpovedali na otázky nie vždy pravdivo 
a mali tendenciu odhadovať skutočnosť. Anonymnosť dotazníka znižovala jeho kvalitu, 
nakoľko na dotazník odpovedal poverený pracovník, ktorý otázke nie vždy rozumel. Tieto 
nedostatky odstránilo druhé kolo zberu informácií, zamerané na dopĺňanie údajov, kedy 
komunikácia prebehla telefonicky so zodpovednou osobou označenou v prvom kole zberu 
informácií prostredníctvom dotazníkov.  
 

Nakoľko prvotný prieskum preukázal nedostatky pri zbere údajov, po následnom zdôvodnení 
u riadiacich pracovníkov jednotlivých zariadení, došlo k opätovnému získaniu údajov, kedy 
miera chybovosti poklesla. Na základe  získania prvotných údajov mohli byť vykonané 
osobné návštevy jednotlivých zariadení a následne vykonaná hlbšia analýza efektívnosti 
užívania energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

Tab. č. 1: Stav údajov k problematike energetiky v jednotlivých kategóriách zariadení PSK 

Stav 
údajov 

Školy a 
školské 

zariadenia 

Sociálne 
zariadenia 

Kultúrne 
zariadenia 

Správa a 
údržba 

ciest PSK 

Budova 
ÚPSK SPOLU 

Úplné 
údaje 69 18 14 17 1 119 

Čiastočné 
údaje 7 9 10 2 0 28 

 
Špecifické 
(v nájme) 

7 0 4 0 0 11 

SPOLU 83 27 28 19 1 158 
 
Schopnosť reagovať na dotazníkový prieskum je zobrazená v tabuľke č. 1, ktorá sa snaží 
poukázať na pripravenosť súčasného manažmentu zavádzať procesné riadenie v oblasti 
energetickej efektívnosti budov. Úplné údaje boli počas prvotnej analýzy poskytnuté 75 -
timi % zariadení. Čiastočné údaje boli poskytnuté 18-timi % organizácií a približne 7 % 
organizácií nebolo schopných dotazník vyplniť, nakoľko  sídlia v prenajatých  priestoroch. 
Z pohľadu špecifických zariadení je potrebné pre proces zriadenia energetickej efektívnosti 
zaviesť podružné merania alebo relevantnými výpočtami odčleniť údaje priestorov daného 
zariadenia od celkových údajov všetkých priestorov, ktoré spravuje prenajímateľ. 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

13 
 
 

čiastočné údaje
17,7%

úplné údaje
75,3%

špecifické údaje
7,0%

 
Graf č. 1: Stav dostupných údajov v problematike energetickej efektívnosti v zariadeniach v správe PSK 

 
Na základe získania prvotných údajov bolo vykonané úplné overenie dát.  Úplné overenie 
údajov o spotrebách bolo vykonané zo 158 organizácií u 119, pričom 28 bolo overených  
čiastočne. V 11-tich zariadeniach v nájme boli vykonané len konzultácie, ktoré napomohli 
k jednoznačnému stanoveniu činiteľov brániacich získaniu relevantných údajov.    
 

Zber údajov z jednotlivých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK po vyhodnotení 
dotazníkového prieskumu pozostával z týchto krokov: 

 Oboznámenie sa s kvalitou údajov získaných prostredníctvom dotazníkového 
prieskumu - výhodou v tomto bode bola znalosť vnútorných pomerov 
v analyzovanom zariadení a získanie kontaktu na osobu, ktorú manažment príslušného 
zariadenia vnímal ako kompetentnú vyjadriť sa k prejednávanej problematike. 
Analýza prvotných údajov poukázala na spôsob, akým manažment príslušného 
zariadenia uvažuje, rozhoduje,  a akú vážnosť prikladá problematike nakladania 
s energiami. Je známa kvalita prvotných údajov, a preto je možné zadefinovať 
dostatok času pre ďalšiu komunikáciu.   
 

 Výber vhodných overovacích nástrojov - tento krok pozostáva z výberu takých 
nástrojov, ktoré odpovedajú na otázky, ktoré nevedeli respondenti v dotazníkovom 
prieskume správne vyhodnotiť alebo riešia údaje, ktoré  boli nelogické. Bolo potrebné 
vybrať také nástroje energetického auditu, ktoré zabezpečili kvalitu zisťovaných 
údajov a ich relevantnosť.  

 

 Korektné vyhodnotenie dát  - na základe poskytnutých a overených údajov, vrátane 
údajov doplnených, bolo možné stanoviť optimálne hodnoty dát sledovaných 
subjektov v nadväznosti na proces zvyšovania energetickej efektívnosti.    
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 Overenie v teréne - obhliadkou, analýzou a meraním konkrétneho objektu, spôsobu 
jeho prevádzkovania  a komunikáciou s personálom v reálnych podmienkach je možné 
interpretovať výsledky nielen z pohľadu zvyšovania energetickej účinnosti, ale 
i z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, čím je možné vytvoriť požiadavky pre procesné 
riadenie. Overenie v teréne predstavuje systematický postup získavania potrebných 
informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie 
energie i na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. 
Výstupom z overovania v teréne sú overené údaje uložené do príslušnej databázy. 
Overenie v teréne poskytuje návod (energetickú stratégiu) pre možnosti úspor energie. 
Na jeho základe môže zodpovedný manažment prijímať vhodné rozhodnutia 
a realizovať opatrenia vedúce k rozvoju energetickej efektívnosti v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Overenie v teréne vychádza zo zhodnotenia 
súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti (na základe dotazníkového 
prieskumu). Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrhov opatrení, ktoré 
vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných 
nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu 
návratnosti investičných nákladov.  
 
 

 
 

Schéma č. 1: Postupy a spôsoby získavania, overovania a spracovania dát 
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2 Charakteristika úsporných opatrení 
 

Z hľadiska návrhu optimálnych riešení vhodných pre zvýšenie energetickej efektívnosti je 
potrebné vykonať energetické hodnotenie obalu budovy. Jedná sa o čiastkové hodnotenie 
v rámci komplexného sledovania energetickej náročnosti budov, ktorým sa vychádzajúc 
z normy pre tepelnú ochranu budov, popisuje kvalita zateplenia obvodového plášťa budovy. 
Hodnotenie obalu budovy predstavuje nástroj pre čiastkové hodnotenie stavebno-
energetických úprav obvodových konštrukcií budov, ktoré tvoria celkovú obálku budovy. 
Znižovanie energetickej náročnosti budov priamo súvisí so znižovaním nákladov na energie 
a je závislé od úprav stavebných konštrukcií budov, ktoré sa obvykle označujú pojmom 
„zatepľovanie budov“, pričom odborný termín je „tepelná ochrana budov“. Zatepľovanie 
budov je závislé od konštrukčného riešenia prevádzkovanej budovy. Zatepľovanie budov 
tvorí úsporu energie potrebnej na poskytnutie tepelnej pohody a v celkovej bilancii 
preukazuje finančnú úsporu. Ak zohľadníme všetky špecifiká súvisiace s energetickou 
úsporou stavebných úprav v závislosti od narastajúcej ceny za energie, možno očakávať 
skrátenie doby návratnosti vložených investícií. Zatepľovanie budov je len jeden zo spôsobov 
zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania emisií. Ak budeme na zateplenie nahliadať 
ako na faktor vplývajúci na znižovanie skleníkových plynov, je vhodné problematiku 
klasických zdrojov energií posunúť do roviny výmeny zdrojov tepla za obnoviteľné zdroje. 
Z hľadiska implementácie obnoviteľných zdrojov energie v procese vykurovania je zateplenie  
nevyhnutnou doplnkovou technológiou vplývajúcou na celkovú energetickú efektívnosť 
obnoviteľných zdrojov. Kvalita návrhu a samotná realizácia zateplenia, vrátane výberu 
vhodného obnoviteľného zdroja, výrazne ovplyvňuje celkové dosahované výnosy v procese 
zvyšovania energetickej efektívnosti.  Vzhľadom na realizačné náklady a návratnosť investícií 
sa v súčasnosti v rozhodujúcej miere používa zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom. 
V tejto oblasti sa používa prevažne tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien 
na báze mechanicky upevňovaných a lepených tepelnoizolačných dosiek. Tie sú následne 
omietané vrstvou lepiacej malty a výstužnej sklotextilnej mriežky s certifikovanou tenkou 
vrstvou omietky. Takýto spôsob zatepľovania je len jedným z celej škály možných riešení 
vhodných pre efektívne nakladanie s energetickými zdrojmi v procese vykurovania. 
Z pohľadu optimálneho nasadenia obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní je vhodné 
zaoberať sa problematikou zatepľovania zvnútra v závislosti od služieb poskytovaných 
v prevádzkovaných zariadeniach. Novým smerovaním v tejto oblasti je využívanie aerogélov 
a nanotechnológie, ktoré v súčasnosti  predstavujú inovačné riešenia a ich nasadenie je 
výrazne jednoduchšie, avšak rozsah a spôsob ich použitia je nutné konzultovať s odbornými 
skupinami vrátane energetického manažmentu.  
 

Dôvodom vedúcim k zvyšovaniu energetickej efektívnosti zatepľovaním budov je: 
 odstránenie systémových porúch konštrukcií, 
 odstránenie zatekania do obvodových plášťov, 
 odstránenie hygienických nedostatkov, 
 zníženie potreby tepla na vykurovanie o približne 30 %, 
 zlepšenie tepelnej pohody v interiéroch, 
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 zamedzenie korózie výstuže v stykoch a spojoch panelov, 
 predĺženie životnosti obvodového plášťa o 25 rokov, 
 zlepšenie zdravia užívateľov budovy, 
 zníženie emisií CO2, 
 zlepšenie architektonického vzhľadu budovy. 

 

Ďalším významným prvkom v procese zvyšovania energetickej efektívnosti je zateplenie 
strešného plášťa. Pri voľbe systému zateplenia strešného plášťa je dôležitý nielen výber 
spôsobu implementácie, ale i výber materiálov vhodných pre príslušnú konštrukciu. 
V neposlednom rade je zateplenie strešných konštrukcií ovplyvňované návratnosťou 
vynaložených investícií. Účelom zateplenia strechy je nielen zníženie tepelných strát, ale aj 
oprava technických nedostatkov plynúca z tesnosti a zvodových konštrukcií zabezpečujúcich 
odvádzanie zrážkovej vody. Na zateplenie strešného plášťa jednoplášťových alebo 
dvojplášťových plochých striech je možné použiť dosky izolačných materiálov 
so stabilizovanou hrúbkou upravené impregnáciou tak, aby ich životnosť a izolačná 
schopnosť vyhovovali požiadavkám kladeným na tieto materiály pri zvyšovaní energetickej 
efektívnosti strešného plášťa. Je potrebné mať na zreteli, že výmena strešného plášťa 
predstavuje významný zásah v procese zvyšovania energetickej efektívnosti, a preto je 
potrebná súčinnosť i s inými vednými odbormi ako je len energetika.  
 

Tak, ako už bolo spomínané, u zateplenia obvodového plášťa, aj u strešného plášťa je možné 
izoláciu vykonávať z vonkajšej alebo vnútornej strany, preto je potrebné vykonať dobrú 
a dôkladnú analýzu skôr ako dôjde k stavebným úpravám. Prevažujúcou konštrukciou 
u sledovaných objektov PSK je plochá strecha, ktorú je možné charakterizovať z hľadiska 
zvyšovania energetickej efektívnosti nasledovným spôsobom: 

 ak je pôvodná nosná konštrukcia strechy dostatočne únosná a strešný plášť je 
v dobrom stave, je možné použiť prídavné tepelnoizolačné dosky alebo panely 
zakryté hydroizolačným povlakom. Ide o relatívne najlacnejší spôsob dodatočnej 
úpravy vzhľadom na budúcu úsporu energie. 

 Ak je možné položiť medzi pôvodnú hydroizoláciu doplnenú novú hydroizolačnú 
vrstvu vrátane vrstiev, ktoré  si vyžaduje technológia takéhoto uloženia, dosiahneme 
izoláciu strešnej krytiny s minimálnym vplyvom vonkajšieho prostredia na túto 
izoláciu. Ak pôvodná strecha neobsahuje tepelnú izoláciu, pri zateplení možno 
vytvoriť strechu s opačným poradím vrstiev,  a to tak, že na pôvodnú povlakovú 
krytinu pridáme tepelnoizolačnú vrstvu so stabilizačným posypom.  

 Ak je nutné zatepliť jednoplášťovú strechu, je vhodné brať do úvahy spôsob 
zateplenia pridaním nového plášťa. Takýmto spôsobom vznikne dvojplášťová strecha, 
pričom sa pre horný plášť používa ľahká nosná konštrukcia previazaná nosnými 
prvkami. Na pôvodnú hydroizoláciu sa položí doplnková hydroizolačná vrstva, 
tepelnoizolačná vrstva, ochranná vrstva a vytvorí sa vzduchová medzera 
zabezpečujúca odvetrávanie. Je potrebné si uvedomiť, že ak je ponechaná pôvodná 
krytina, môže dôjsť k prenikaniu vlhkosti, ktorá znižuje účinnosť tepelnej izolácie,  
a preto je potrebné pôvodnú krytinu naperforovať. Zvyšovanie vlhkosti znižuje 
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účinnosť tepelných izolácií, čo v konečnom dôsledku zvyšuje tepelné straty strešných 
konštrukcií a v koncovej bilancii dochádza k predĺženiu doby návratnosti 
vynaložených investičných prostriedkov.   
 

Tepelná ochrana budov prostredníctvom zateplenia má vplyv na ich energetickú náročnosť.  
Len dostatočná hrúbka tepelnej izolácie zabezpečí zníženie požiadaviek na zdroj tepla. 
Významným činiteľom vplývajúcim na zvyšovanie energetickej efektívnosti obalových 
konštrukcií je nielen zateplenie obvodového muriva príslušnej budovy, ale i spôsob a vhodný 
výber konštrukcií výplní otvorov (okná, dvere) zatepľovaného objektu. Výmena okien 
a vonkajších dverí významne vplýva na úsporu energie potrebnej na dosiahnutie tepelnej 
pohody v príslušnej prevádzke, avšak okná plnia aj funkciu prirodzeného osvetlenia a vetrania 
v miestnosti, na čo je nutné v procese zatepľovania neustále prihliadať. Kvalita osvetlenia 
a spôsob prirodzeného vetrania oknami majú významný vplyv na spotrebu energií potrebných 
pre zabezpečenie činností, ktoré príslušná prevádzka realizuje. Tepelné straty okien 
predstavujú cca 30 – 40 % z celkovej tepelnej straty objektu. Tieto straty vznikajú prestupom 
tepla cez presklenú plochu, rám a stratou infiltrácie - únikom teplého vzduchu a prísunom 
studeného vzduchu okennými netesnosťami, škárami alebo zlou prevádzkou okenných 
konštrukcií. Okná a vonkajšie dvere sa hodnotia stupnicou A až G na základe celkových 
tepelnoizolačných vlastností. Výpočet energetickej efektívnosti okna zahŕňa vlastnosti 
materiálu, konštrukciu rámu a typ skla (dvojsklo alebo trojsklo). Hodnotenie je vyjadrené 
jedným číslom, ktoré je možné použiť na porovnanie vlastností jednotlivých typov okien. 
Pre výber okien je dôležité, aby zodpovedali vlastnostiam stavby ako celku a z hľadiska 
energetickej efektívnosti boli takto posudzované. Sklenené výplne sú posudzované 
i z  hľadiska schopnosti prepúšťať svetlo vrátane schopnosti prepustiť slnečné žiarenie. Okná 
s dvojsklom prepúšťajú o cca 11 % viac svetla a o zhruba 25 % viac energie zo slnečného 
žiarenia ako okná s izolačným trojsklom, ktoré majú  o cca 45 % vyšší tepelný odpor, a tým 
menšie straty tepla ako dvojsklo. Dôležitým parametrom pri posudzovaní okien je nielen 
vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla v strede plochy izolačného skla, ale aj solárny 
faktor. Tieto vlastnosti spolu s hodnotou indexu vzduchovej nepriedušnosti sú dôležité 
pre správny návrh sklenenej výplne okna pre konkrétne použitie. Súčasným štandardom 
pre dvojsklá je hodnota súčiniteľa prechodu tepla 1,1 - 0,95 W.m-2.K-1 a pre trojsklá tento 
parameter nadobúda hodnotu 0,8 W.m-2.K-1 . Z hľadiska umiestnenia budovy a služieb, ktoré 
zariadenie sídliace v danej budove poskytuje, je potrebné pri výbere prvkov otvorových 
konštrukcií zaradiť medzi kritériá hodnotenia aj schopnosť neprepúšťať hluk z okolitého 
prostredia, čo v skutočnosti znamená zvýšiť požiadavky na akustické vlastnosti okien, ktoré 
sú predmetom záujmu. Významným prvkom v procese zvyšovania energetickej efektívnosti 
budov je optimalizácia a modernizácia zdrojov tepla, ktorú je vhodné realizovať po prijatí 
plánu energetických úspor na strane stavebnej časti. Optimalizáciu vykurovacej sústavy 
a výkonu kotolne je potrebné realizovať až po výmene okien, dverí i zateplení fasády 
a strechy, nakoľko po realizácii týchto opatrení dôjde k zmene celkových požiadaviek 
kladených na tieto prvky a spôsob ich prevádzkovania. Optimalizáciou výkonu zdroja tepla 
prispôsobíme energetickú náročnosť novým  tepelnoizolačným vlastnostiam budovy 
a zvýšime energetickú efektívnosť daných zariadení. Kým nedôjde k zatepleniu a následnej 
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výmene otvorových konštrukcií  je vhodné vykurovaciu technológiu upravovať, meniť 
a nastavovať len čiastočne, a to v závislosti od súčasného stavu prevádzky. Meraním 
a analýzou tejto technológie sa v čase prípravy realizácie nového projektu realizuje nielen  
výmena daného zdroja, ale na základe získaných skúseností sa kladú vyššie požiadavky 
na nové zariadenia, ktoré nahradia zariadenia súčasné. Čiastočné zmeny vykurovacej techniky 
možno zamerať na výmenu horákov, zmenu prípravy teplej vody, prípadne je možné 
uvažovať o inštalácii nízkoteplotného zdroja tepla - tepelné čerpadlo. Napríklad, výmenou 
starých horákov kotlov za moderné horákové systémy s modulovaným - premenlivým 
výkonom zabezpečíme, že kotol bude pracovať optimálne, v závislosti na momentálnej 
reálnej potrebe tepla v objekte. Navrhovanú  rekonštrukciu zdrojov tepla by mala spracovať 
odborná projekčná organizácia, ktorá má dostatok teoretických i praktických skúseností. 
Pri navrhovaní rekonštrukcie zdrojov tepla je nutné brať  ohľad aj na optimalizáciu 
technických a ekonomických požiadaviek investora. Väčšina z objektov v správe PSK má 
inštalované plynové kotolne alebo je napojená na centrálne zdroje tepla buď priamo alebo 
s použitím výmenníkových staníc tepla, ktoré prevádzkujú spoločnosti podnikajúce v oblasti 
výroby, distribúcie a predaja tepla. Plynové kotolne i výmenníkové stanice tepla sú riadené 
ekvitermickou reguláciou, ktorá reguluje teplotu vykurovacieho média v závislosti 
od vonkajšej teploty. Obvykle je v hodnotených  objektoch  využívaná objektová regulácia 
jednotlivých vetiev vykurovacieho systému, ktoré zásobujú teplom jednotlivé časti budovy. 
Pre úsporu finančných nákladov pri prevádzkovaní kotolní sa odporúča zvýšiť úroveň ich 
regulácie smerom k sledovaniu poruchových a havarijných stavov. Po zavedení 
automatizovania kotolní je nutná len občasná obsluha kotolne, čím dochádza k šetreniu 
mzdových nákladov. Pri prevádzke kotolní je možné dosiahnuť úspory, ktoré pôsobia kladne 
na zvyšovanie energetickej efektívnosti. K takýmto opatreniam patria napr. izolácia rozvodov, 
prípadne regulácia otáčok čerpadiel prostredníctvom frekvenčných meničov. Využitím 
automatického doplňovacieho systému namiesto klasickej metódy doplňovania vody 
do vykurovacieho systému, súčasťou ktorého je i úprava vody a istiaci systém, sa znižujú 
požiadavky kladené na priestory kotolní. Opatrenia smerujúce k úsporám energie v procese 
vykurovania sú zamerané na inštaláciu regulácie vykurovacieho systému s využitím 
ekvitermickej regulácie a/alebo osadenie termostatických ventilov a hlavíc na vykurovacie 
telesá. Ekvitermická regulácia predstavuje sekundárnu reguláciu teploty vykurovacej vody 
vstupujúcej do jednotlivých objektov, (resp. vetiev orientovaných podľa svetových strán) 
v závislosti od okamžitej vonkajšej teploty s korekciou na vnútornú teplotu v referenčnom 
bode. Výhodou objektovej regulácie je úspora energie dosiahnutá možnosťou individuálne 
riadeného vykurovania jednotlivých objektov, prípadne sekcií alebo budov. Medzi výhody 
ekvitermickej regulácie objektov patria: 

 vyššia životnosť celého zariadenia, 
 možnosť regulovať nezávisle viac okruhov, 
 vysoký komfort regulácie a úspory tepla, 
 nižšie tepelné straty. 

 

Optimalizáciu spotreby energie za pomoci regulácie je možné realizovať prostredníctvom 
regulačného systému vykurovacej sústavy, hydraulickým vyregulovaním vykurovacieho 
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systému a osadením termostatických ventilov a hlavíc na vykurovacie telesá. Vykonávaním 
teplotného útlmu v neobsadených a nevyužívaných častiach budovy je proces vykurovania 
potrebné riadiť v súčinnosti s celou prevádzkou budovy. Na základe tejto skutočnosti je nutné 
rozdeliť vykurovací systém na jednotlivé vetvy, ktoré sú spravované samostatne. 
Pri vykurovaní má vykurovacie médium tendenciu prúdiť do miest s menším hydraulickým 
odporom. Z tohto dôvodu je pre proces správneho hydraulického zásobovania nutné 
inštalovať regulačné vyvažovacie armatúry, ktoré zabezpečia vyregulovanie jednotlivých 
odberných miest.  Úlohou termostatických ventilov je na základe dodávky tepla zmeniť 
prietok vykurovacej vody vo vykurovacom telese v závislosti od okamžitej potreby 
vo vykurovanom priestore. Výhodou týchto ventilov je možnosť automatickej regulácie 
výkonu vykurovacieho telesa v závislosti od teploty vzduchu v miestnosti a využívania 
sekundárnych zdrojov tepla (slnečné žiarenie, vyžarovanie osôb, informačná technika, 
varenie a podobne). Z hľadiska prevádzky verejných budov je žiaduce aplikovať 
termostatické hlavice so zvýšenou odolnosťou (tzv. antivandal prevedenie). Ak dôjde 
k nesprávnemu vyregulovaniu a nastaveniu vykurovacej sústavy, je možné vo vykurovaných 
priestoroch očakávať nasledovné nedostatky:  

 prekurovanie priestorov, čo predstavuje zvýšenie nákladov o  6 - 7 % na 1 °C, 
 nedokurovanie koncových vykurovacích telies v prechodnom období, 
 nedokurovanie dolných podlaží pri nízkych teplotách, 
 nedostatočné vykurovanie rohových miestností,  
 vysoká spotreba elektrickej energie na pohon obehových čerpadiel. 

 

Významným z hľadiska regulácie sa javí vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia  
na úrovni:  

 vyregulovania vetiev zo zdroja,  
 vyregulovania horizontálnych rozvodov,  
 vertikálneho hydraulického vyregulovania (medzi poschodiami),  
 vyregulovania vykurovacích telies. 

 

Pri dodržaní všetkých zásad vyregulovania existujúcej vykurovacej sústavy je možné 
očakávať nasledovné:  

 odstránenie problémov s nedokurovaním a prekurovaním jednotlivých odberných 
miest pri splnení požiadaviek kladených na tepelnú pohodu,  

 zníženie spotreby paliva na vykurovanie minimálne o 15 %, 
 návratnosť investícií do troch až šiestich rokov. 

 

Problematiku regulácie a termostatizácie je potrebné vnímať ako jeden ucelený súbor 
opatrení, ktorý je vhodné vzájomne kombinovať. Na základe odborných skúseností 
z realizácie projektov objektovej regulácie a zónovej regulácie predstavujú celkové investičné 
náklady na mernú jednotku hodnotu cca 0,17 €.kWh-1. Návratnosť týchto investícií sa 
pohybuje od troch do štyroch rokov. V prípade využitia termostatizácie s hydraulickým 
vyregulovaním systému vykurovania prestavuje investícia na mernú jednotku hodnotu 
0,211 €.kWh-1, očakávaná návratnosť týchto investícií sa pohybuje od štyroch do piatich 
rokov.  
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V procese zvyšovania energetickej efektívnosti je nutné  zaoberať sa i problematikou umelého 
osvetlenia, ktoré vplýva na kvalitu prevádzkovaných priestorov a ovplyvňuje komfort 
poskytovaných služieb. Nevhodné osvetlenie môže brániť vo výkone činností, pohodlí, či 
nálade jej užívateľov, a preto je potrebné z hľadiska tejto problematiky vypracovať kvalitné 
odborné štúdie v závislosti od služieb, ktoré sú poskytované a od funkcií, ktoré plnia príslušné 
svetelné zdroje. V oblasti výstavby a uvedenia budov do prevádzky sa v minulých obdobiach  
pri odovzdávaní budov do trvalej prevádzky neprihliadalo na energetickú efektívnosť 
a kvalita osvetlenia nemala významný vplyv na činnosti vykonávané v príslušných objektoch. 
V súčasnosti je možné tradičné technológie nachádzajúce sa v prevádzkovaných budovách 
PSK vymeniť za technológie nové, ktoré sú energeticky menej náročné, prinášajú vyššiu 
kvalitu osvetlenia a je u nich možné vykonať reguláciu až na úroveň svietidla. Tieto nové 
technológie umožňujú nielen kvalitatívnu výmenu osvetlenia, ale vďaka nim je možné zmeniť 
i geometriu svietidiel v osvetľovaných priestoroch. Z hľadiska nových technológií je potrebné 
vytvoriť harmonogram výmeny osvetľovacích telies a postupne vymeniť žiarovky, 
halogénové žiarovky, kompaktné žiarivky a ortuťové výbojky s využitím existujúcich 
káblových rozvodov v pôvodnom prevedení. Súčasný výskum a vývoj v tejto oblasti 
napomáha prijímať také rozhodnutia, ktoré zvyšujú kvalitu využívaných priestorov a znižujú 
ekonomickú náročnosť ich prevádzkovania.  
 

Súčasný vývoj a implementácia umelého osvetlenia na báze LED svietidiel predstavuje nový 
spôsob osvetľovania priestorov umelým osvetlením, ako i manažovania osvetlenia v závislosti 
od požiadaviek užívateľa i energetického manažmentu. Inovatívnym prvkom LED 
technológie je schopnosť komunikovať s inými zariadeniami, a to ako z interiéru, tak 
i z exteriéru a možnosť realizovať energetickú efektívnosť v závislosti od zmien, ktoré sa dejú 
v reálnom čase, na reálnom mieste, u konkrétneho zákazníka. Nasadzovanie LED technológie 
zlepšuje celkovú kvalitu svetla s bohatými možnosťami ovládania emitovaného spektra, ktoré 
ovplyvňuje vnímanie, náladu i psychickú pohodu a zároveň v procese zvyšovania energetickej 
efektívnosti ponúka nasledovné výhody:  

 vysoká energetická účinnosť, viac ako100 lm.W-1,  
 dlhá životnosť, viac ako 50 000 hodín, 
 okamžitý štart,  
 efektívne stmievanie,   
 nízka prevádzková teplota. 

 

Zvyšovať energetickú efektívnosť a zároveň šetriť náklady na energie je možné 
implementovaním alternatívnych zdrojov energie. Je vhodné využívať technológiu tepelných 
čerpadiel, kotlov na biomasu, slnečných kolektorov a podobne. Implementácia 
obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje posúdenie kvality prostredia, v ktorom majú byť 
nasadené a kladie dôraz na kvalitu výberu optimálneho primárneho zdroja, ktorý má 
definovaný účel a spôsob získavania energie. Vychádzajúc z charakteristiky úsporných 
opatrení, ktoré môže PSK implementovať pri prevádzkovaní budov v procese zvyšovania 
energetickej efektívnosti a hospodárneho nakladania s významnými zdrojmi energie, je 
z hľadiska vstupnej energie možné implementovať 2/3 vyššie popísaných opatrení.  
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3 Analýza energetického stavu objektu - analýza zdrojov 
a vstupov energií 
 
Analýza zdrojov energií a ich vstupov  je závislá od energetického zdroja, ktorý analyzovaný 
subjekt prevádzkuje alebo od spôsobu, akým teplo nakupuje. V prípade, že prevádzkovateľ 
nehnuteľnosti prevádzkuje vlastný zdroj tepla, potom sa na tento zdroj nahliada v závislosti 
od energetického nosiča tepla (paliva), ako aj od veku prevádzkovaného zdroja tepla. 
Analýzou zdroja tepla určeného na vykurovanie je možné jednoznačne definovať budovy, 
ktoré majú vlastný zdroj tepla a budovy, ktoré teplo nakupujú z centrálneho zdroja tepla. 
Energia tepla je v prospech organizácií PSK zabezpečovaná jednou z nasledujúcich možností 
alebo ich kombináciou: 

 zdroje tepla s plynovými kotlami, 
 zdroje tepla s kotlami na tuhé palivo, 
 výroba tepla z elektrickej energie, 
 dodávka tepla predstavujúca nakupované teplo od lokálnych dodávateľov. 

Zdroje tepla s plynovými kotlami podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá definuje účinnosti kotlov (resp. faktor 
transformácie) má starý plynový kotol (kotol starší ako 10 rokov) účinnosť 83 - 89 %, pričom 
nový kondenzačný kotol 97 % a viac. 

Zdroje tepla s kotlami na tuhé palivo majú všeobecne najnižšiu účinnosť výroby tepla. 
V závislosti od paliva, ktoré sa v nich spaľuje sa účinnosť pre jednotlivé typy tuhého paliva 
pohybuje pre: 

 hnedé uhlie v rozmedzí od 65 do 75 %, 
 čierne uhlie v rozmedzí od 69 do 78 %, 
 kusové drevo okolo 70 %. 

Prevádzka kotlov si vyžaduje manuálnu obsluhu, je ťažko regulovateľná a v prípade uhlia 
aj neekologická. V miestach, kde je možnosť pripojenia sa na zemný plyn, je potrebné zvážiť 
vybudovanie plynovej prípojky a nahradenie kotlov na tuhé palivo kondenzačnými plynovými 
kotlami.  

Výroba tepla z elektrickej energie: elektrická energia je na výrobu tepla využívaná najmä 
v zariadeniach sociálnych služieb, v obciach bez dostupnosti plynu a v kultúrnych 
zariadeniach sídliacich v historických budovách. Elektrické kotly sú ideálnym riešením 
pre nízkoenergetické priestory, dobre zaizolované s malými tepelnými stratami, pričom ich 
prevádzkovanie je jednoduché. Voľba optimálnej vykurovacej sústavy je však závislá 
od dispozičného riešenia vykurovaných priestorov, tepelnotechnických vlastností budovy 
a klimatických podmienok v závislosti od služieb, ktoré poskytuje príslušné zariadenie. Tento 
spôsob vykurovania má jednoduchú premenu elektriny na teplo s vysokým komfortom 
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prevádzky a ochrany životného prostredia. Elektrokotly neprodukujú žiadne emisie, 
čo v konečnom dôsledku neznižuje kvalitu ovzdušia ich prevádzkou  a ich regulácia je 
plynulá. V prípade voľby elektrokotla je potrebné zvážiť požiadavky a technické možnosti 
zariadenia, v ktorom má byť inštalovaný. Z toho vyplýva, že cena nemôže byť rozhodujúcim 
faktorom. Proces vykurovania elektrickou energiou prešiel výrazným vývojom 
a od pôvodného vykurovania vykurovacími telesami sa prešlo k technológii vykurovania 
elektrickými kotlami.  

Pomer jednotlivých budov, v závislosti od nákupu a výroby tepla v členení podľa kategórií 
budov PSK, je uvedený v nasledujúcich grafoch. Na základe získaných údajov je zrejmé, že 
väčšina škôl PSK má vlastný zdroj tepla a iba necelá pätina objektov odoberá teplo 
z centrálneho zdroja tepla. Špecifickými z hľadiska zdroja sa javia tie subjekty, ktoré majú 
kombinovaný zdroj tepla, čo v skutočnosti predstavuje časť budov vykurovaných z vlastného 
zdroja a časť budov, ktoré teplo nakupujú z centrálneho zdroja. 

 
Graf č. 2: Percentuálne prerozdelenie budov škôl a školských zariadení PSK podľa zdroja tepla 

 
Teplo v sociálnych zariadeniach je vo väčšine prípadov produkované z vlastného zdroja tepla 
a len 7 % objektov odoberá teplo z centrálneho zdroja zásobovania. Subjekty, ktoré majú 
kombinovaný zdroj tepla, teda časť budov vykurovaných z vlastného zdroja a časť budov, 
ktoré teplo nakupujú z centrálneho zdroja, tvoria necelú šestinu  z celkového množstva 
sociálnych zariadení. Na základe grafu č. 2 je možné konštatovať, že viac ako tri štvrtiny 
objektov sociálnych zariadení si teplo zabezpečuje z vlastného zdroja. 
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Graf č. 3: Percentuálne prerozdelenie budov sociálnych zariadení PSK podľa zdroja tepla 

Budovy kultúrnych zariadení si zabezpečujú teplo v prevažnej časti z vlastných zdrojov tepla. 
Tento spôsob produkovania tepla je závislý od obdobia odovzdania budov do trvalej 
prevádzky, pričom v prevažnej väčšine sa jedná o budovy s pridanou historickou hodnotou.  

 
Graf č. 4: Percentuálne prerozdelenie budov kultúrnych zariadení PSK podľa zdroja tepla 

 
Na základe vykonanej analýzy budov Správy a údržby ciest v pôsobnosti PSK je možné 
konštatovať, že všetky budovy majú svoj vlastný zdroj tepla. Špecifickým zariadením je 
budova Úradu PSK, ktorá  v súčasnosti potreby tepla zabezpečuje centrálnym zdrojom 
prevádzkovaným spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.  

Tabuľka č. 2 prezentuje porovnanie energie v palive pre rôzne druhy palív a zdrojov 
pri potrebe tepla 100 kWh. Tabuľka pre názornosť obsahuje  i zodpovedajúce množstvo 
daného paliva pri normalizovaných výhrevnostiach podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Vo svojej podstate tabuľka uvádza množstvo paliva 
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(energie v palive), ktoré  je potrebné zaobstarať na to, aby sa na výstupe zo zdroja dosiahlo 
100 kWh tepelnej energie. 

 
Tab. č. 2: Porovnanie energie v palive pre rôzne druhy palív pri potrebe tepla 100 kWh a zodpovedajúce 

množstvo daného paliva na vstupe 
 

Zdroj tepla faktor premeny 
energie na teplo

energia v palive 
(kWh)

zodpovedajúce 
množstvo

m. j.

kotol na zemný plyn - starý 0,85 117,6 12,27 m3

kotol na zemný plyn - nový 0,90 111,1 11,59 m3

kondenzačný kotol na zemný plyn 1,02 98,0 10,22 m3

kotol na biomasu - kusové drevo 0,70 142,9 44,78 kg
kotol na biomasu - hnedé uhlie 0,70 142,9 33,15 kg
kotol na biomasu - čierne uhlie 0,74 135,1 19,33 kg
kotol na biomasu - drevná štiepka 0,78 128,2 40,19 kg
kotol na biomasu - peletky 0,86 116,3 24,64 kg
kotol na biomasu so splyňovaním - 
kusové drevo 0,83 120,5 37,77 kg
elektrické vykurovanie 0,99 101,0 101,0 kWh
tepelné čerpadlo - elektr. energia 2,76 36,2 36,2 kWh  

 
V tabuľke č. 2 sú hodnoty faktoru premeny energie na teplo vychádzajúce z vyhlášky 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je pri danom type 
zdroja tepla uvedený vo vyhláške rozsah dvoch hodnôt, v tabuľke je použitá ich stredná 
hodnota. 

Analýza použitého paliva na prípravu tepla na vykurovanie 
Analýzou používaného druhu paliva u budov s vlastným zdrojom tepla je možné konštatovať, 
že v procese vykurovania sú používané rôzne druhy paliva. Výsledky analýzy zohľadňujúce 
jednotlivé druhy budov a ich energetický nosič sú prezentované v nasledujúcich grafoch. 
Z grafov sú zrejmé najčastejšie a najmenej často využívané energetické nosiče. 
 
V školách a školských zariadeniach je prevažujúcim energetickým nosičom zemný plyn, 
z celkového množstva zabezpečuje viac ako 97 % energie tepla. Tento fakt súvisí 
so skutočnosťou rozmiestnenia energetických rozvodov v rozvinutých urbanizovaných 
zónach. 
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Graf č. 5: Percentuálne prerozdelenie škôl a školských zariadení využívajúcich jednotlivé energetické 

nosiče tepla 

Vychádzajúc z grafu nižšie je možné konštatovať, že v budovách sociálnych služieb, podobne 
ako u budov škôl a školských zariadení, predstavuje zemný plyn významný zdroj energie 
pre zabezpečenie tepla, pričom tvorí takmer dve tretiny zo všetkých palív, ktoré sú využívané 
v procese produkcie tepla. Sociálne zariadenia však často sídlia aj v obciach, kde sa 
nenachádza plynovodná prípojka, preto sú tieto zariadenia  nútené využívať iné energetické 
nosiče, ako sú napríklad elektrická energia, čierne uhlie alebo drevo.  Z celkového množstva 
posudzovaných zariadení 35 % využíva iný zdroj tepla ako zemný plyn. 

Graf č. 6: Percentuálne prerozdelenie budov sociálnych zariadení  využívajúcich jednotlivé energetické 
nosiče tepla 

V budovách kultúrnych zariadení predstavuje významný zdroj energie zemný plyn 
a elektrická energia, ktoré pri približne rovnakom podiele tvoria až 94 % všetkých palív 
a ktoré sú využívané ako nosiče tepla. Z dôvodu rôznorodého harmonogramu vykurovania, 
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ktorý je závislý od spôsobu užívania a od vonkajších poveternostných podmienok, sa 
v historických objektoch ako výhodný zdroj tepla využíva  elektrická energia. 
Z konštrukčného hľadiska je možné pri vykurovaní týchto objektov využívať špecifické 
vykurovacie telesá a rozvody, ktoré je možné vhodne zakomponovať do interiéru historickej 
budovy. 

 
Graf č. 7: Percentuálne prerozdelenie budov kultúrnych zariadení využívajúcich jednotlivé energetické 

nosiče tepla 

Strediská správy a údržby ciest na vykurovanie svojich budov využívajú zemný plyn 
v štyroch pätinách objektov. V troch strediskách sa na zabezpečenie tepla využíva iný zdroj 
tepla, ktorým je tuhé palivo (uhlie, drevo) alebo sú vykurované elektrickou energiou.  
 

 
Graf č. 8: Percentuálne prerozdelenie budov správy a údržby ciest využívajúcich jednotlivé energetické 

nosiče tepla 
 

V budove Úradu PSK je teplo zabezpečené z centrálneho zdroja tepla, ktorým ho zásobuje 
spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Tento centrálny zdroj tepla využíva pre túto 
budovu ako energetický nosič tepla zemný plyn.  
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Analýza spôsobu prípravy teplej vody 
Príprava teplej vody z hľadiska energetickej efektívnosti je závislá nielen od nosiča energie, 
ale aj od zariadenia, ktoré teplú vodu pripravuje. Potreba teplej vody v zariadeniach 
pod správou PSK je rozmanitá. Napríklad, v sociálnych zariadeniach, ktoré sa svojou 
prevádzkou podobajú domácnostiam, je možné predpokladať dennú spotrebu teplej vody 
od 50 do 80 litrov na osobu. Ak však budeme na sledované zariadenia nahliadať v závislosti 
od zariadení, ktoré teplú vodu pripravujú, potom na základe zisteného možno konštatovať, že 
sú využívané prietokové ohrevy vody, zásobníkové ohrevy vody a centrálna príprava teplej 
vody. Prietokový ohrev vody sa často využíva pri menšom počte odberných miest, pričom 
voda sa ohrieva veľkým tepelným výkonom počas jej pretekania. Výhodou tohto riešenia je 
neprodukovanie tepelných strát z miesta skladovania teplej vody, ohrev je hygienický 
a vyprodukovaná teplá voda sa okamžite spotrebuje. Nevýhodou je nízky komfort, vyšší 
výkon ohrievača oproti kotlu a väčšia empirická hodnota ističa. Ohrev zabezpečuje elektrická 
energia. Zásobníkový ohrev vody má výhodu stabilnej teploty a dokáže uspokojiť väčšiu 
skupinu odberateľov. Dôležitým parametrom zásobníka je prestup tepla zo zásobníka, čo 
v skutočnosti predstavuje množstvo energie, ktoré sa stratí vplyvom tepelných strát, v dobe 
kedy sa voda zo zásobníka neodoberá.  Zásobníky teplej vody môžu byť ohrievané priamo 
alebo nepriamo, pri ich výbere je nutné prihliadať na charakter prevádzky. Súčasný vývoj 
v tejto oblasti nám umožňuje implementovať bivalentné zásobníky, ktoré sú vybavené 
ohrevným telesom aj prípojkou na vykurovací kotol. Výhodou týchto zásobníkov je možnosť 
ich kombinácie s obnoviteľnými zdrojmi energie. Centrálna príprava teplej vody je využívaná 
u tých zariadení, ktoré sú pripojené na sústavu centrálneho zásobovania teplom. 
Ovplyvňujúcim činiteľom je obdobie servisu a údržby centrálnej kotolne ako i straty, ktoré 
vznikajú pri distribúcii teplej vody. Výhodou je napojenie sa tých zariadení, ktoré využívajú 
veľké množstvo teplej vody, majú väčší počet odberných miest a pre zabezpečenie prevádzky 
využívajú cirkuláciu teplej vody.  
 
Prípravu teplej vody v zariadeniach PSK je možné rozdeliť podľa nasledujúcich hľadísk: 

 podľa miesta prípravy teplej vody: - centrálna príprava teplej vody 
- lokálna príprava teplej vody 
- dodávka teplej vody 
 

 podľa spôsobu prípravy:  - v zásobníkových ohrievačoch 
- v prietokových ohrievačoch 
 

 podľa energetického nosiča:  - zemný plyn 
- elektrická energia 
- tuhé palivá 

  
Centrálna príprava teplej vody je špecifická jedným miestom prípravy (napríklad 
zásobníkom umiestneným v kotolni) a rozvodmi k miestam odberu. Ak sú odberné miesta 
od miesta prípravy teplej vody vzdialené, vznikajú tak tepelné straty ochladzovaním 
v koncových vetvách (vodu je potrebné odpúšťať). Pre zabezpečenie dodávky teplej vody 
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do koncových odberných miest je vybudovaný cirkulačný rozvod teplej vody, ktorý 
zabezpečuje, aby teplá voda bola na základe núteného obehu  pomocou cirkulačného čerpadla 
k dispozícii koncovému odberateľovi. Výhodou centrálnej prípravy teplej vody je možnosť 
implementovania obnoviteľných zdrojov energie vo väčšom rozsahu alebo v kombinácii 
s viacerými technológiami (napríklad solárne kolektory) na jej prípravu. Dodávka teplej vody 
znamená  nákup teplej vody od centrálneho dodávateľa. Teplú vodu je možné nakupovať 
súčasne s teplom na vykurovanie. 
 
Lokálna príprava teplej vody predstavuje prípravu teplej vody v zásobníkových alebo 
prietokových ohrievačoch v blízkosti miesta odberu (spotreby). Dĺžka rozvodov je zvyčajne 
minimálna. Cirkulácia teplej vody v porovnaní s centrálnou prípravou nie je využívaná alebo 
je využívaná len v malom rozsahu, vďaka čomu sa znižuje alebo eliminuje spotreba energie 
na pohon čerpadla. 
 
V niektorých organizáciách PSK sa nachádzajú kombinácie centrálneho a lokálneho spôsobu 
prípravy teplej vody, kde centrálny zásobník je doplnený o malé lokálne zásobníky alebo 
prietokové ohrievače. Zásobníková príprava teplej vody je charakterizovaná ohrevom vody 
v uzavretých zásobníkoch rôznych veľkostí od niekoľkých litrov až po niekoľko desiatok 
litrov, ktoré môžu byť ohrievané rôznymi energetickými nosičmi (elektrická energia, zemný 
plyn, biomasa). Prietoková príprava teplej vody predstavuje ohrev vody v prietokových 
ohrievačoch, ktoré priamo ohrievajú presne taký objem vody, ako je požiadavka odberného 
miesta. Najčastejšie sa jedná o malé elektrické prietokové ohrievače v bezprostrednej 
blízkosti odberného miesta, ktoré postačujú na umývanie rúk, no nie pre väčšie odbery, ako 
napríklad sprchovanie, či práce v kuchyni. 
 
Príprava teplej vody v školách a školských zariadeniach je sústredená do centrálneho 
zásobovania z vlastných kotolní, ktoré sú vybavené zásobníkmi pre cirkuláciu teplej vody. 
Z hľadiska energetickej efektívnosti je nutné posúdiť spôsob dimenzovania výroby, spotreby 
a rozvodov teplej vody vzhľadom k ich celkovej spotrebe. Teplá voda sa používa väčšinou na 
hygienické účely, na upratovanie a v procese stravovania. Z hľadiska celkovej spotreby teplej 
vody medzi najvýznamnejšie zariadenia patria internáty a kuchynské i stravovacie jednotky 
škôl a školských zariadení. Vo všeobecnosti nie je možné  jednoznačne konštatovať, či je 
centralizovaný systém prípravy teplej vody na školách výhodný alebo nie. Faktorom, ktorý 
významne vplýva na spotrebu teplej vody a je na neho potrebné prihliadať v procese 
hodnotenia, je obsadenosť škôl a internátov žiakmi a pedagógmi. Jednotlivé systémy prípravy 
teplej vody je nutné posúdiť na základe podrobného skúmania jednotlivých cyklov 
a procesov, ktoré ovplyvňujú spotrebu teplej vody.  Pri navrhovaní a posudzovaní zdrojov 
teplej vody je nutné brať do úvahy nielen doterajší vývoj v hospodárení s teplou vodou, ale aj 
požiadavky vyplývajúce zo stratégie rozvoja príslušného zariadenia.  
 
V sociálnych zariadeniach sa voda pripravuje podobne ako v školách, a to najčastejšie 
centrálne s cirkuláciou. Na rozdiel od škôl je počet klientov sociálnych zariadení dlhodobo 
stály a spotreba oproti školám je značne vyššia. Centrálny spôsob prípravy sa preto javí ako 
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vhodný spôsob prípravy teplej vody pre sociálne zariadenia v závislosti od poskytovaných 
služieb v sociálnych zariadeniach. Pre tieto prevádzky sa optimálnym javí nasadenie 
obnoviteľných zdrojov energií v závislosti od prírodných podmienok. Teplá voda 
sa v sociálnych zariadeniach najčastejšie využíva v stravovacích a ubytovacích jednotkách, 
ako i v podporných službách. Z hľadiska zvyšovania energetickej efektívnosti a zvyšovania 
potenciálu úspor je potrebné jednotlivé odporúčania pripravovať pre každú organizáciu 
samostatne, a to na základe energetického auditu príslušného sociálneho zariadenia. 
Z hľadiska nakladania s teplou vodou sa v súčasnosti optimálnym javí zateplenie zásobníkov 
a rozvodov teplej vody, úprava času cirkulácie teplej vody a vyregulovanie sústavy. 
 
Kultúrne zariadenia svojím špecifickým postavením a ponukou širokého spektra služieb 
minimálne ovplyvňujú spotrebu teplej vody, ktorá sa využíva len na podporné činnosti. Tieto 
prevádzky z hľadiska hlavného procesu teplú vodu nevyužívajú. V kultúrnych zariadeniach sa 
teplá voda pripravuje najčastejšie lokálne pomocou elektrických prietokových ohrievačov, 
na základe zisteného sa tieto ohrievače javia ako dostatočné pri súčasnom nakladaní 
s energiami. Z hľadiska dostupných technológií je vhodné implementovať zásobníky teplej 
vody v kombinácii s tepelnými čerpadlami, nakoľko prevádzkovanie týchto zariadení zlepšuje 
kvalitu prevádzkovaných priestorov. 

V budovách Správy a údržby ciest PSK sa teplá voda využíva predovšetkým na hygienické 
účely zamestnancov. Najčastejšie je pripravovaná v centrálnych zásobníkoch s cirkuláciou, 
ktoré sú ohrievané plynom alebo elektricky. Zásobníky sú zväčša malé 
(do 300 litrov).  Úspory energie pri príprave teplej vody v týchto zariadeniach je možné  
dosiahnuť decentralizáciou zásobníkov a ich umiestnením bližšie k miestu odberu. Úspora 
závisí od dĺžky rozvodu, tepelnej izolácie rozvodu a času cirkulácie. Každú z alternatív riešení 
je potrebné prehodnotiť energetickým auditom. Tak, ako bolo spomínané u historických 
budov, i u týchto zariadení sa optimálnym javí nasadenie zásobníkov teplej vody 
v kombinácii s tepelným čerpadlom. 
  
V budove Úradu PSK je teplá voda pripravovaná centrálne v kotolni, v ktorej je umiestnený 
zásobník teplej vody ohrievaný kotlami. Voda v systéme nútene cirkuluje prostredníctvom 
čerpadla. V Inovačnom partnerskom centre je teplá voda v kuchynkách pripravovaná lokálne 
v štyroch 50-litrových elektrických zásobníkoch. Na základe tejto skutočnosti je vhodné 
v procese nakladania s významnými zdrojmi energie využiť výrobu elektrickej energie 
pomocou fotovoltiky.   
 
Nasledujúce grafy (graf č. 9 až č. 12) prezentujú pomerné využívanie zdrojov tepla 
na prípravu teplej vody pre jednotlivé kategórie budov v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Hodnoty sú uvedené s ohľadom na počet jednotlivých budov.  
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Graf č. 9: Percentuálne prerozdelenie škôl a školských zariadení podľa využívaného paliva na prípravu 
teplej vody  

 

Necelá polovica škôl a školských zariadení využíva ako palivo na ohrev teplej vody zemný 
plyn, pričom až 97 % využíva zemný plyn i na vykurovanie. Z uvedeného je možné 
konštatovať, že kotly určené na vykurovanie ohrievajú aj zásobníky na teplú vodu. 

 

 
Graf č. 10: Percentuálne prerozdelenie sociálnych zariadení podľa využívaného paliva na prípravu teplej 

vody  

 

Budovy sociálnych zariadení využívajú ako palivo na ohrev teplej vody zemný plyn v 53 %. 
Druhým najvýznamnejším nosičom energie je elektrická energia.  
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Graf č. 11: Percentuálne prerozdelenie kultúrnych zariadení podľa využívaného paliva na prípravu teplej 

vody  

Charakteristické činnosti kultúrnych zariadení nie sú závislé na teplej úžitkovej vode, a preto 
z technologického hľadiska je možné v prevažnej miere využívať elektrickú energiu. Tento 
zdroj je vhodný pre lokálne implementácie prietokových ohrievačov, ktoré je možné, 
doplnením o vhodné komponenty, optimálne využívať s cieľom znižovania energetickej 
náročnosti. 

 
Graf č. 12: Percentuálne prerozdelenie budov  správy a údržby ciest podľa využívaného paliva na 

prípravu teplej vody  

Budovy správy a údržby ciest využívajú na ohrev teplej vody približne rovnako zemný plyn 
i elektrickú energiu, prípadne ich kombináciu. Budova Úradu PSK nakupuje teplú vodu 
od spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. 

Analýza zdroja tepla podľa veku 
Pri analýze zdrojov tepla je nutné zaoberať sa zariadeniami, ktoré teplo vyrábajú, nakoľko 
predstavujú významný energetický spotrebič. Inovovaním tohto spotrebiča je možné zvyšovať 
energetickú efektívnosť v závislosti od požiadaviek kladených na činnosti vykonávané 
v príslušných zariadeniach. V procese hodnotenia spotreby energií  chápeme  jednotlivé kotly 
ako energetické spaľovacie zariadenia, ktoré cez zabudovaný tepelný výmenník odovzdávajú 
prostredníctvom prúdiacich horúcich spalín teplo uvoľnené spaľovaním teplonosnému médiu. 
Teplonosným médiom sú následne vykurované jednotlivé priestory budov, ktoré pomocou 
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rozvodov tepla zabezpečujú požadovaný komfort prevádzkovaných priestorov. Analýzou bola 
zistená rôzna kvalita rozvodov ako i prevádzkovaných kotlov. Konštrukcie vykurovacích 
sústav sú závislé od charakteru budovy a od obdobia uvedenia zariadenia do užívania. 
Významným prvkom, ktorý vplýva na proces zvyšovania energetickej efektívnosti výmenou 
kotla je životný cyklus kotla a spotreba paliva za príslušné obdobie v závislosti od prijatej 
referenčnej úrovne. Zdroje tepla z hľadiska roku výroby kotla sú interpretované 
v nasledovných grafoch, ktoré zobrazujú pomerné rozdelenie i počet kotlov v jednotlivých 
časových obdobiach. Výpovedná hodnota nadobudnutých údajov je závislá od kvality 
dokumentácie, ktorá sa nachádza u jednotlivých subjektov.  

 

 

Graf č. 13: Percentuálne prerozdelenie inštalovaných kotlov podľa roku výroby v školách a školských 
zariadeniach 

 
Celkom bolo v školách a školských zariadeniach osobnou obhliadkou preverených 
357 kotlov. Priemerný vek kotlov v školách a školských zariadeniach je 12,5 roka, pričom 
najstarší kotol je z roku 1976 a najnovší z roku 2013. Na základe zisteného je potrebné 
vypracovať scenár výmeny a rekonštrukcie kotlov v závislosti od ich životnosti a energetickej 
náročnosti, pričom musia byť zvážené všetky špecifické aspekty, ktoré ovplyvňujú prevádzku 
a proces riadenia príslušnej školy, či školského zariadenia pod správou PSK. Výkon kotla je 
závislý od tepelnotechnických vlastností vykurovaného objektu, prípadne od technologických 
požiadaviek kladených na vykurovanie príslušnej prevádzky. V procese výberu konkrétneho 
teplovodného kotla je potrebné vychádzať zo základných parametrov, ktoré musia byť 
rozšírené o špecifické parametre súvisiace s procesom energeticky efektívneho 
prevádzkovania kotlov a regulácie vykurovacej sústavy. Je potrebné, aby jednotlivé školy 
a školské zariadenia v mieste inštalácie zariadení disponovali základnými údajmi 
v nasledovnom rozsahu: 

 maximálny dovolený pracovný tlak, čo predstavuje najvyšší tlak, pri ktorom je 
prevádzka kotla bezpečná; 

 maximálna dovolená teplota, ktorá predstavuje maximálnu teplotu, pri ktorej kotol 
môže pracovať za normálnych prevádzkových podmienok pri nastavení teploty vody 
na bezpečnostnom zariadení a pri podmienkach stanovených výrobcom; 
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 prevádzková teplota, ktorá definuje rozsah teploty, pri ktorej kotol môže pracovať 
za normálnych prevádzkových podmienok pri nastavení teploty vody 
na bezpečnostnom zariadení a pri podmienkach stanovených výrobcom; 

 menovitý tepelný výkon, ktorý reprezentuje maximálny kontinuálny výkon uvedený 
výrobcom pre použité palivo; 

 minimálny tepelný výkon, ktorý špecifikuje minimálny kontinuálny výkon uvedený 
výrobcom pre každý druh paliva; 

 tepelný príkon predstavuje údaj, ktorý charakterizuje množstvo tepla za jednotku času 
vstupujúceho do vykurovacieho kotla v palive, a ktorý je daný výhrevnosťou paliva; 

 účinnosť kotla, ktorá predstavuje pomer užitočného tepelného výkonu k tepelnému 
príkonu; 

 ťah je tlakový rozdiel medzi statickým tlakom vzduchu v mieste inštalácie kotla 
a statickým tlakom odvádzaných spalín; 

 teplota vystupujúcich spalín predstavuje teplotu meranú na výstupe spalín z kotla; 
 tlaková strata na strane vody predstavuje tlakovú stratu pri prechode kotlom nameranú 

na vstupe a výstupe z kotla, pri prietoku teplonosného média, ktoré zodpovedá 
menovitému tepelnému výkonu kotla. 

 
    

 
Graf č. 14: Percentuálne prerozdelenie inštalovaných kotlov podľa roku výroby v sociálnych zariadeniach  

V sociálnych zariadeniach bolo osobnou obhliadkou preverených celkom 59 kotlov. 
Priemerný vek kotlov sociálnych zariadení je 12,5 roka, pričom najstarší kotol je z roku 1978 
a najnovší z roku 2013. Obdobie medzi rokmi 2001 až 2010 bolo z hľadiska výmeny kotlov 
najproduktívnejšie. V procese inovácie sociálnych zariadení je nutné zvýšiť dôraz 
na ukazovatele ovplyvňujúce proces zvyšovania energetickej efektívnosti pri nákupe nových 
zariadení. 
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Graf č. 15: Percentuálne prerozdelenie inštalovaných kotlov podľa roku výroby v kultúrnych 

zariadeniach  

Z hľadiska celkového hodnotenia kultúrnych zariadení bolo do procesu analýzy spotreby 
energií zaradených 37 kotlov. Priemerný vek kotlov v kultúrnych zariadeniach je približne 
13,5 roka, pričom najstarší kotol je z roku 1983 a najnovší z roku 2012. Z hľadiska výmeny 
kotlov bolo najproduktívnejšie obdobie medzi rokmi 2001 až 2010. V procese nákupu je 
nutné u kotlov implementovaných do kultúrnych zariadení prehodnotiť proces regulácie 
a riadenia. Nasadenie regulácie a riadenia je ovplyvňované nielen skladbou materiálov, 
ale i harmonogramom prevádzky a kapacity vyťaženia príslušných priestorov kultúrnych 
zariadení. Významným prvkom sú priestory depozitov, na ktoré je potrebné nahliadať ako 
na samostatné bunky, ktoré majú špecifickú  charakteristiku prostredia. 

 
Graf č. 16: Percentuálne prerozdelenie inštalovaných kotlov podľa roku výroby v zariadeniach Správy 

a údržby ciest PSK  

Celkom bolo v zariadeniach Správy a údržby ciest PSK preverených 46 kotlov. Priemerný 
vek týchto kotlov je 11 rokov. Najstarší kotol je z roku 1983 a najnovší z roku 2012, pričom 
obdobie medzi rokmi 2001 až 2010 bolo z hľadiska výmeny kotlov najvýznamnejšie. 
Vykurovacia sústava budovy Úradu PSK, vrátane kotolne je toho času v správe spoločnosti 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. 
Na základe zisteného je možné jednoznačne konštatovať, že budúcnosť v oblasti zvyšovania 
energetickej efektívnosti s ohľadom na existujúce kotlové vybavenie si bude vyžadovať lepšie 
využívanie regionálnych zdrojov. To znamená, že nasadzovanie obnoviteľných zdrojov 
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energie do procesu vykurovania je možné, ak sa bude nasadzovať postupne v logických 
sledoch a efektívne z pohľadu nakladania s energiami. Takáto stratégia nakladania 
s energiami v oblasti vykurovania je environmentálne citlivejšia, ekonomickejšia 
a prijateľnejšia pre prostredie odovzdávané budúcim generáciám. Vychádzajúc zo stratégií 
nakladania s obnoviteľnými zdrojmi sa optimálnym javí využívanie biomasy, nasadzovanie 
tepelných čerpadiel a implementácia kombinovaných zdrojov energie. Využívanie energie 
biomasy predstavuje nielen proces zvyšovania energetickej efektívnosti, ale i podporu 
budovania zelených pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch. Novým smerovaním 
v oblasti klasickej kotlovej techniky sú splyňovacie a automatické kotly, ktoré zabezpečujú 
komfortnú obsluhu s možnosťou regulácie výkonu, vrátane automatizovaného prísunu paliva. 
Možnosť výmeny horákov u týchto kotlov zabezpečuje kombináciu rôznych druhov palív. 
Dôležitým zdrojom tepla z pohľadu obnoviteľných zdrojov energie sú tepelné čerpadlá. Ich 
základnou vlastnosťou je odoberať nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia a využívať 
ho na vykurovanie a ohrev vody. Ich kvalita  a spôsob nasadenia závisí od toho, odkiaľ je 
teplo odoberané a kam sa odovzdáva. Tepelné čerpadlá je vhodné inštalovať spolu s ďalšími 
zdrojmi tepla, ktoré zabezpečujú možné výpadky. Na prečerpanie tepla z prostredia je nutné 
dodať čerpadlu určité množstvo energie. Pomer medzi dodanou a vyprodukovanou energiou 
sa nazýva vykurovací faktor tepelného čerpadla. Bežné tepelné čerpadlo má v priemere 
vykurovací faktor 3, čo znamená , že spotrebuje asi 1/3 svojho výkonu na vlastnú prevádzku. 
Prevádzkovanie tepelných čerpadiel je lacné, no ich efektívnosť závisí od prírodných 
podmienok, v ktorých sa prevádzkované zariadenie nachádza. Významným činiteľom 
v procese nasadzovania tepelných čerpadiel sú značné investičné náklady na inštaláciu, 
pričom priemerná návratnosť sa pohybuje v rozpätí 6 až 8 rokov.  

Dodávatelia energií 
V nasledujúcich tabuľkách (Tab. č. 3 až č. 11) sú zaznamenaní dodávatelia tepla, plynu 
a elektrickej energie pre budovy, ktorí boli špecifikovaní prevádzkovateľmi budov a toho času 
sa podieľajú na dodávke jednotlivých energií. 
 

Tab. č. 3: Dodávatelia elektrickej energie v školách a školských zariadeniach 

Východoslovenská energetika a.s. 65 78% 
Ostatné (MAGNA ENERGIA a.s., V-Elektra Slovakia, a.s., RIGHT 
POWER, a.s., RWE Gas Slovensko, s.r.o., Slovakia Energy, s.r.o., 
TATRAMAT, akciová spoločnosť, TATRAVAGÓNKA a.s., POLYTRANS, 
s.r.o.)  

9 11% 

Iné 9 11% 
 
Tab. č. 4: Dodávatelia plynu v školách a školských zariadeniach, s prihliadnutím na tých užívateľov, ktorí 

využívajú zemný plyn 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 53 79% 
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 9 13% 
Ostatné (ELGAS, s.r.o., Energie2, a.s., RIGHT POWER, a.s., LAMA energy 
a.s., Východoslovenská energetika a.s.) 5 8% 
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Tab. č. 5: Dodávatelia tepla v školách a školských zariadeniach, s prihliadnutím na tých užívateľov, ktorí 
teplo nakupujú 

HES, s.r.o. 3 17% 
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 3 17% 
Teplo GGE s. r. o. 2 11% 
Ostatné (Spravbytherm s.r.o., SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., BARDTERM, s.r.o., Dalkia, iné) 10 55% 

 
Tab. č. 6: Dodávatelia elektrickej energie v sociálnych zariadeniach 

Východoslovenská energetika a.s. 24 88,90% 
Slovak Energy s. r. o. 1 3,70% 
Iné 2 7,40% 

 

Tab. č. 7: Dodávatelia plynu v sociálnych zariadeniach, s prihliadnutím na tých užívateľov, ktorí 
využívajú zemný plyn 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16 59,30% 
Ostatné (RWE Gas Slovensko, s.r.o., Flaga spol. s r. o., MAGNA 
ENERGIA a.s.) 6 22,20% 

Iné 5 18,50% 
 

Tab. č. 8: Dodávatelia tepla v sociálnych zariadeniach, s prihliadnutím na tých užívateľov, ktorí teplo 
nakupujú 

Teplo GGE s. r. o. 1 20% 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 1 20% 
BARDTERM, s.r.o. 1 20% 
Spravbytherm s.r.o. 1 20% 
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 1 20% 

 
Tab. č. 9: Dodávatelia elektrickej energie v kultúrnych zariadeniach 

Východoslovenská energetika a.s. 16 57% 
Východoslovenská energetika a.s. + Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. 3 11% 

Ostatné (Východoslovenská energetika a.s. + Dalkia, 
Východoslovenská energetika a.s. + HES, s.r.o.) 2 7% 

Iné  7 25% 
 

Tab. č. 10: Dodávatelia plynu v kultúrnych zariadeniach, s prihliadnutím na tých užívateľov, ktorí 
využívajú zemný plyn 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 28,60% 
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 3 10,70% 
Iné 17 60,70% 

 
 

Tab. č. 11: Dodávatelia tepla v kultúrnych zariadeniach, s prihliadnutím na tých užívateľov, ktorí teplo 
nakupujú 

Bukóza Energo Hencovce 1 33,33% 

Mesto Stará Ľubovňa 1 33,33% 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 33,33% 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

37 
 
 

Vychádzajúc z tabuliek č. 3 až č. 11 možno konštatovať, že ako dodávateľ elektrickej energie 
vo všetkých kategóriách budov PSK prevláda Východoslovenská energetika a. s.. U dodávok 
zemného plynu dominuje vo všetkých kategóriách zariadení PSK Slovenský plynárenský 
priemysel, a. s.. V prípade nákupu tepla situácia nie je jednoznačná, nakoľko v každej 
z kategórií budov PSK dominuje iný dodávateľ. V zariadeniach Správy a údržby ciest PSK 
predstavuje 100 %-ného dodávateľa elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s. 
a podobne 100 %-ného dodávateľa plynu predstavuje Slovenský plynárenský priemysel, a. s.. 
Podobne je to aj v prípade Úradu PSK, kde je výhradným dodávateľom elektrickej energie 
Východoslovenská energetika, a.s. a výhradným dodávateľom tepla spoločnosť 
SPRABYTKOMFORT, a.s. Prešov. 

Analýza spotreby 
Analýza spotreby je založená na princípe energetickej hospodárnosti budovy, čo znamená, že 
budova je posudzovaná ako jeden celok a nie ako súčet jednotlivých prvkov budovy. Takýto 
prístup k analýze vníma budovu ako logický celok, ktorý riadi  synergiu medzi jednotlivými 
prvkami i systémami budovy, a tým vyhľadáva činitele určitej príslušnej úrovne, ktoré 
významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť budovy. Takto koncipovaná analýza 
umožňuje definovať vhodnú kombináciu prvkov a systémov v budove tak, aby sa dosiahla 
požadovaná celková úroveň hospodárnosti budovy, pri splnení presne stanovených 
požiadaviek na jednotlivé prvky budovy. Cieľom je znížiť celkové náklady v oblasti 
energetického hospodárstva, čo súvisí so zvyšovaním energetickej efektívnosti. V oblasti 
zvyšovania energetickej efektívnosti sa obnova verejných budov sústreďuje prevažne 
na zabezpečenie čiastkovej obnovy, pri ktorej sa v konečnom dôsledku dosahujú menej 
významné úspory energie. Ak sa vykoná priemerná až podpriemerná obnova budovy, je 
možné očakávať spotrebu energie budovy v štádiu stagnácie na príslušnej energetickej hladine 
po dobu ďalších 30 až 50 rokov, kým nenastane potreba ďalšej obnovy, prípadne dôjde 
k riadenému odstráneniu nezhody v procese riadenia energetickej náročnosti.  

Na základe údajov získaných analýzou objektov v správe PSK je možné jednoznačne 
definovať energiu potrebnú na vykurovanie ako činiteľa, ktorý významne ovplyvňuje 
energetickú efektívnosť. Súčasná potreba energií, ktoré využívajú jednotlivé objekty, 
predstavuje základný rámec pre plánovanie nákladov potrebných pre prevádzku budovy. 
Z procesu hodnotenia výšky spotreby energií v závislosti od množstva kapitálu potrebného 
na zabezpečenie prevádzky objektov jednotlivých subjektov pod správou PSK boli vylúčené 
objekty, ktoré sú z hľadiska vlastníckych vzťahov k predmetnej budove v nájme. 

Spôsob hospodárenia s energiami v školách a školských zariadeniach vyplýva z vlastností 
tepelnej izolácie obvodovej konštrukcie, strechy a kvality výplní otvorov (okná, dvere), 
vrátane dodržiavania technologických postupov počas realizácie a nasadenia tepelnej izolácie. 
Mieru energetickej hospodárnosti budovy udáva potreba množstva a kvality energie 
na vykurovanie, prípadne chladenie. Z hľadiska požiadaviek kladených na zvýšenie 
energetickej hospodárnosti je významným činiteľom zabezpečujúcim proces optimalizácie 
nasadenie regulácie a regulačnej techniky, vrátane riadiaceho systému. Na základe analýz, 
ktoré boli vykonané na školských zariadeniach,  je možné očakávať, nasadením vhodnej 
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regulácie, úspory vo výške 15 %. Analýzou súčasného stavu bolo zistené, že regulácia bola 
zavedená v zariadeniach,  u ktorých došlo k výmene kotlov za technologicky vyspelejšie. Ide 
o základnú reguláciu, ktorú si vyžaduje samotná prevádzka kotla.  

V rámci kultúrnych zariadení je z hľadiska spotreby energie najvýznamnejšou budovou 
Divadlo Jonáša Záborského.  Je však nutné brať do úvahy aj fakt, že sa jedná o zariadenie 
s najväčšou konštrukčnou plochou, ktoré patrí k najväčším kultúrnym zaradeniam. Budovy 
s najnižšou spotrebou, kde patrí múzeum alebo hvezdáreň, sú z hľadiska požiadaviek 
na vykurovanie počas prevádzky menej náročné a ich harmonogram je variabilnejší 
oproti divadelným zaradeniam so stálou scénou a aktívnym zázemím. 

Priemerná spotreba tepla na vykurovanie v budove Úradu PSK za roky 2011 až 2013 je 
886,20 MWh. V porovnaní napríklad s Divadlom Jonáša Záborského, ktorého priemerná 
spotreba za rovnaké obdobie dosiahla hodnotu 2889,90 MWh,  predstavuje toto množstvo len 
tretinu jeho spotreby. Prevádzka budovy  Úradu PSK, ako i požiadavky na energie, nie sú 
súčasťou dlhodobej stratégie PSK v oblasti postupného prechodu smerom k budovám 
s takmer nulovou spotrebou energie, vrátane vypracovaného detailného plánu pre postupné 
zlepšovanie minimálnych požiadaviek v procese zvyšovania energetickej efektívnosti. 
V súčasnosti je zahájená prvotná etapa procesu obnovy budovy. Činnosti v rámci 
rekonštrukcie by mali predstavovať riešenia pre dosahovanie lepších úrovní v procese 
zvyšovania energetickej efektívnosti a nie riešenie činností súvisiacich s havarijnými stavmi 
na prevádzkovaných budovách.  

Analýza spotreby vzhľadom na podlahovú plochu 
Merná potreba tepla na vykurovanie je veličina, ktorá charakterizuje tepelnoizolačné 
vlastnosti budovy bez ohľadu na účinnosť vykurovacieho systému a zdroj tepla. Vyjadruje 
množstvo tepla, ktoré je vztiahnuté na jednotku plochy (kWh.m-2.rok-1). Ide o energetický 
výstup z objektu, ktorý je daný stratami obálky budovy. Potreba tepla vychádza z tepelných 
strát, na rozdiel od spotreby tepla sa nedá ovplyvniť tepelnými ziskami ani vhodným 
systémom vykurovania. Podľa hodnoty mernej potreby tepla na vykurovanie možno budovy 
rozdeliť na: 

 nízkoenergetické – hodnota mernej potreby tepla na vykurovanie je menšia ako 
50 kWh.m-2.rok-1,  

 pasívne –hodnota mernej potreby tepla na vykurovanie je nižšia ako 15kWh.m-2.rok-1, 
 nulové – hodnota mernej potreby tepla je nižšia ako 5 kWh.m-2.rok-1, ide o budovy 

s prebytkom tepla. 
 
Pre porovnanie, bežné novostavby sa pohybujú v intervale mernej potreby tepla 
od 80 do 140 kWh.m-2.rok-1, pre staršiu zástavbu nie sú výnimočné hodnoty 
nad 200 kWh.m 2.rok-1. Okrem mernej potreby tepla na vykurovanie sa používa termín 
spotreba tepla na vykurovanie. Tieto pojmy sa často zamieňajú, pričom potreba tepla 
neovplyvňuje vykurovací systém ani tepelné zisky, avšak spotreba tepla na týchto 
okolnostiach priamo závisí. Účinnosť zdroja vykurovania, kvalita rozvodov, vhodnosť 
regulačných systémov a schopnosť využívať tepelné zisky, to všetko ovplyvňuje energetickú 
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náročnosť, čo predstavuje spotrebu tepla na vykurovanie. Spotreba tepla na vykurovanie 
na jeden meter štvorcový podlahovej plochy je objektívnym hodnotením spotreby, keďže 
nezáleží na veľkosti budovy. Budovy s najvyššou mernou spotrebou sú najneúspornejšími 
budovami, naopak budovy s najnižšou mernou spotrebou tepla na vykurovanie sú budovami 
najúspornejšími.  
 
Školy sú budovy, ktoré sú využívané približne 180 až 200 dní v roku.  V čase mimo hlavného 
vyučovacieho procesu a podporných procesov, t.j. po vyučovaní, cez víkend a počas prázdnin, 
sa v chladných obdobiach temperujú, čo predstavuje dodávku tepla v procese vykurovania 
s najnižšou vhodnou teplotou. Týmto procesom sa znižujú náklady na vykurovanie. Je však 
nutné podotknúť, že tento proces patrí medzi pomocné (podporné), a preto nie je vhodné ho 
z hľadiska vykurovania radiť medzi procesy hlavné. V hlavnom procese riadenia vykurovania 
objektov je nutné riešiť reguláciu tepla v zónach v závislosti od regulácie jednotlivých vetiev 
v zdroji (kotolni). Vykurovanie škôl a školských zariadení je závislé nielen od vyučovacieho 
procesu, ale i od činností súvisiacich s mimoškolskou aktivitou. Špecifickým prvkom 
školských zariadení je prevádzkovanie telocviční a športových zariadení pod správou 
príslušného školského subjektu. 

Charakteristickým prvkom, na ktorý je potrebné prihliadať pri posudzovaní potrieb tepla 
na vykurovanie zariadení sociálnych služieb, je celodenná prevádzka s uzavretým 24-
hodinovým cyklom. Pri posudzovaní zariadení sociálnych služieb je nutné brať do úvahy, že 
tieto zariadenia riešia nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.  
 
Pri posudzovaní kultúrnych zariadení je potrebné brať do úvahy základný predpoklad 
podmieňujúci charakter režimu prevádzky, ktorým je obdobie výstavby a odovzdania 
do užívania. Väčšina budov kultúrnych zariadení patrí do kategórie historických budov, 
pričom budovy majú rôzne režimy prevádzkovania, vykurovania a rôzne činitele, ktoré ich 
ovplyvňujú.  Prevažná väčšina ich priestorov je trvale temperovaná, prípadne nevykurovaná, 
čo sa v celkovom hodnotení odrazí na nízkej spotrebe energie na vykurovanie vzhľadom 
k podlahovej ploche. Ak sa berie do úvahy len merná spotreba energie na vykurovanie, môže 
sa zdať, že štyristoročná budova má lepšiu mernú spotrebu tepla ako štyridsaťročná, no okrem 
mernej spotreby tepla je potrebné vziať do úvahy i to, pri akých teplotách je daná budova 
prevádzkovaná. Vykurovanie v rozmedzí optimálnych teplôt by pri celkovej bilancii 
predstavovalo pri historických budovách veľké tepelné straty, ktoré si vyžadujú vyššie 
finančné náklady na ich prevádzku. 

Na základe analýzy skutočného stavu zariadení spadajúcich do skupiny objektov, ktoré sú 
pod priamym riadením Správy a údržby ciest PSK, je možné očakávať pri čiastočnej alebo 
úplnej modernizácii infraštruktúry týchto budov dosiahnutie významných energetických 
úspor. Náklady na projekt modernizácie je možné kryť z dosiahnutých úspor s malými, 
prípadne žiadnymi vstupnými investíciami. Základnou podmienkou je vybudovať energetický 
manažment, úlohou ktorého je procesné riadenie v oblasti zvyšovania energetickej 
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efektívnosti. Znižovanie energetickej náročnosti u sledovaných objektov je možné  dosiahnuť 
pomocou metódy ušetrených nákladov z energetických úspor, t.j. metódou garantovanej 
energetickej služby. Systém financovania prostredníctvom metódy garantovanej služby 
označovanej tiež ako „EPC“ funguje na princípe, že vlastník objektu a jeho 
tepelnotechnických zariadení alebo energetického systému má definované náklady na nákup 
energie, ktoré pravidelne platí jednotlivým dodávateľom energií (teplo, plyn, elektrická 
energia). Po realizácii energeticky úsporných opatrení sa jeho skutočná spotreba energií zníži 
na hodnotu, ktorá je garantovaná zmluvou s poskytovateľom garantovanej energetickej 
služby. Počas hlavného zmluvného obdobia platí prijímateľ garantovanej energetickej služby 
rovnaké mesačné splátky, ako platil pred rekonštrukciou, avšak skutočná spotreba je nižšia 
a tento rozdiel vygeneruje potrebné finančné prostriedky na splatenie prvotnej investície. 
Po uplynutí dohodnutého obdobia (splatenie investície) má prijímateľ garantovanej 
energetickej služby k dispozícii zrekonštruovaný energetický systém a celý rozdiel v spotrebe 
je len jeho ziskom.  
 
Z hľadiska priemernej mernej spotreby tepla na vykurovanie je nutné na budovu Úradu PSK 
nazerať ako na celok, ktorý je nutné posudzovať v jednotlivých krokoch. Následné zistenia 
predstavujú jednotlivé prvky súvisiace s procesom zvyšovania energetickej efektívnosti. 
Z pohľadu hodnotenia opatrení, ktoré sú beznákladové, ide prevažne o informovanie 
zamestnancov úradu, ako sa majú správať, aby nedochádzalo k zvyšovaniu spotreby energie 
na vykurovanie. Je možné konštatovať, že vedenie PSK má v súčasnosti snahu predkladať 
vhodné argumenty v prospech tohto procesu, avšak komplexnosť procesu nie je metodicky 
podchytená, čo vyplýva z rôznych prístupov riadenia energií u jednotlivých subjektov.  Vplyv 
na zamestnancov je prevažne nepriamy a je podmienený účasťou jednotlivých oddelení 
na odborných seminároch a prednáškach. Pozitívom v oblasti energetickej efektívnosti je 
spolupráca s externými skupinami, ktoré prinášajú inovatívne riešenia do procesu zvyšovania 
energetickej efektívnosti. Vďaka tejto spolupráci sa vytvára evidentný rozdiel v chápaní 
a postojoch k danej problematike medzi vedením a zamestnancami. Z hľadiska 
nízkonákladových opatrení je potrebné sa v budúcnosti zaoberať hydraulickým 
vyregulovaním systémov ústredného kúrenia a výmenou teplovodných rozvodov, vrátane ich 
izolácie. Takto získané očakávané úspory môžu predstavovať až 30 % ročných nákladov. 
Pozitívom v oblasti vykurovania je prechod na nákup tepla ponúkaného na miestnom trhu, čo 
predstavuje pozitívny krok z environmentálneho hľadiska. Z hľadiska vysokonákladových 
opatrení je potrebné podrobne rozanalyzovať proces tepelnej izolácie obvodového plášťa, 
strechy a stropu prízemia, výmeny okien a dverí, vrátane dobudovania komplexnej 
vzduchotechniky. V súčasnosti má budova Úradu PSK mernú spotrebu tepla na vykurovanie 
79,30 kWh.m-2 za rok. 
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4 Analýza energetického stavu objektu - analýza spotrebičov 
energií 
 
Každý vykurovaný objekt má tepelné straty. Tvoria ich tepelné straty prechodom tepla 
stavebnými konštrukciami, vetraním a straty tepla v odvádzanej teplej vode. Straty tepla 
prechodom konštrukciami sú úmerné tepelnoizolačným vlastnostiam stavebnej konštrukcie 
(steny, stropy, podlahy, okná, dvere) a jej ploche. To znamená, že sú tým väčšie, čím sú 
tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie horšie a čím väčší je ich ochladzovaný povrch. Straty 
tepla prechodom konštrukciami sú straty obvodovým povrchom budovy do prostredia 
o teplote nižšej ako má vykurovaný priestor. Sú teda úmerné aj rozdielu teplôt medzi 
vykurovaným priestorom a vonkajším prostredím. Z hľadiska noriem tepelnoizolačné 
vlastnosti stavebných konštrukcií charakterizuje ich tepelný odpor R [m2.K.W-1] alebo 
súčiniteľ prechodu tepla U [W.m-2.K-1]. Z pohľadu energetickej efektívnosti je žiaduce, aby 
bola hodnota tepelného odporu čo najväčšia a naopak hodnota súčiniteľa prechodu tepla čo 
najnižšia.  
  
Straty tepla vetraním vznikajú odvodom teplého vzduchu vetracím zariadením alebo 
prevzdušnosťou škár (infiltráciou) v obvodovej konštrukcii (najmä oknách a dverách) a jeho 
nahradením vonkajším vzduchom o nižšej teplote ako má odvádzaný vzduch. Intenzita 
výmeny vzduchu infiltráciou cez škáry, resp. vetraním, je veličina ťažko kvantifikovateľná, 
nakoľko ide o veľmi premenlivú veličinu. Pri zjednodušených výpočtoch tepelnej bilancie 
budov sa preto uvažuje, že minimálne hodnoty výmeny vzduchu nemôžu byť vo výpočte 
tepelných strát. Z tohto dôvodu sú spotreby energie na vykurovanie menšie ako je hygienické 
minimum stanovené normou. Veľkosť tepelných strát, okrem spomínaného, ovplyvňuje aj: 

 druh a výška zástavby, 
 faktor tvaru budovy (pomer plochy obvodového plášťa objektu k jeho objemu), 
 orientácia objektu k svetovým stranám, 
 výskyt vetrov, ich smer a rýchlosť, 
 pomer priesvitných (okien) a nepriesvitných konštrukcií (stien) v obvodovom plášti, 
 dispozičné riešenie objektu. 

 
Tepelné straty priamo súvisia so spotrebou energie na vykurovanie, t.j. čím sú väčšie, tým 
viac energie je potrebné na zabezpečenie požadovanej tepelnej pohody vo vykurovanom 
priestore. V rámci hodnotenia je potrebné brať do úvahy rast cien energií a priamu súvislosť 
medzi spotrebou energií a ekológiou. Z uvedených dôvodov by malo byť znižovanie 
tepelných strát u novobudovaných, ale aj jestvujúcich objektov jedným z hlavných cieľov. 
Oblasť znižovania tepelných strát u existujúcich budov je náročnejšia ako u novej výstavby, 
no poskytuje okamžitý efekt v znížení spotreby, a tým i prevádzkových nákladov. Znižovanie 
tepelných strát, a tým i energetickej náročnosti existujúcich objektov a budov je z pohľadu 
stavebno-tepelnej techniky možné: 

- zvýšením tepelného odporu nepriesvitných konštrukcií, 
- zvýšením tepelného odporu priesvitných konštrukcií (okná, sklenené steny), 
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- znížením infiltrácie vzduchu cez okná a dvere. 
 

Je potrebné zdôrazniť, že absolútna väčšina v súčasnosti užívaných objektov, najmä objektov 
postavených do roku 2002, nevyhovuje základnému kritériu vhodnosti objektu 
pre vykurovanie - nízkym merným tepelným stratám na 1 m3 vykurovaného priestoru 
alebo  1 m2 vykurovanej plochy. Svedčia o tom aj pomerne vysoké náklady na vykurovanie 
u prevažnej väčšiny objektov s celoročnou prevádzkou. 
 
Analýza podľa počtu budov 
Táto analýza ukazuje počty organizácií s rovnakým počtom budov, ako aj priemer budov 
na jednu organizáciu. Popis jednotlivých kategórií budov, ako aj stručný opis východiskového 
stavu týchto budov, je uvedený v kapitole 10.  

Tab. č. 12: Počty budov jednotlivých kategórií zariadení v správe PSK 

Počet 
budov 

Kategória zariadenia 

Školy Kultúrne 
zariadenia 

Sociálne 
zariadenia 

Správa a údržba 
ciest PSK 

1 26 10 9 5 
2 17 4 9 2 
3 14 6 1 6 
4 6 2 4 6 
5 6 3 3 0 

6 a viac 11 2 0 0 
 

Pod správu PSK patrí celkovo: 
 83 škôl, ktoré majú spolu 236 budov, čo v priemere znamená 2,86 budovy na jednu 

školu. Z  tabuľky vyššie vyplýva, že škôl, ktoré sídlia v jednej budove je najviac.  
 

 27 sociálnych zariadení, ktoré majú spolu 72 budov, čo v priemere znamená 
2,25 budovy na jeden subjekt. Sociálne zariadenia podobne ako školy sídlia 
najčastejšie v jedinej budove. 

 
 28 kultúrnych zariadení, ktoré sídlia v 73 budovách, čo tvorí priemerne 2,35 budovy 

na jednu kultúrnu organizáciu. Kultúrne zariadenia sídlia najčastejšie v jednej alebo 
dvoch budovách. Ide často o galérie, múzeá či divadlá, ktoré okrem hlavnej budovy 
majú často aj iné budovy využívané ako skladové priestory. 

 
 19 stredísk Správy a údržby ciest PSK, ktoré majú 66 budov. Strediská majú spolu 

pomerne veľa budov - v priemere takmer 3,5 budovy na jedno stredisko, čo je 
zo všetkých kategórií budov PSK najviac. 

Vychádzajúc zo skúseností z praxe je možné predpokladať, že čím má jestvujúci objekt horšie 
tepelnoizolačné vlastnosti (väčšie tepelné straty), tým výraznejšie výsledky v absolútnych 
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hodnotách úspor možno zlepšením jeho tepelnoizolačných vlastností (napríklad dodatočným 
zateplením) dosiahnuť. Návratnosť investície do zlepšenia tepelnoizolačných vlastností je tým 
kratšia, čím drahšie palivo alebo energia sa na vykurovanie objektu používa (bude používať). 
Ak sa zlepšovaním tepelnotechnických vlastností zároveň odstraňujú aj poruchy obvodovej 
konštrukcie (napríklad poškodenie izolácie, poškodené okná a dvere, silne poškodená fasáda), 
je logické, že za náklad uvažovaný pri výpočte návratnosti považujeme ten tepelnoizolačný 
materiál strechy, steny, resp. investície do tepelnoizolačného skla, ktorý predstavuje zmenu 
voči existujúcemu riešeniu. Súčasne so zlepšením tepelnoizolačných vlastností objektu je 
nutné prehodnotiť celý vykurovací systém, vrátane návrhu optimálnej (inteligentnej) regulácie 
s vhodným využívaním prestávok a útlmov vykurovania. Dodatočné zatepľovanie, najmä 
starších objektov, medzi ktoré patrí i budova Úradu PSK predstavuje vhodnú  investíciu. 
Vzhľadom na ďalší predpokladaný trend vývoja cien palív a energie je možné považovať 
súčasnú investíciu do zlepšovania tepelnotechnických vlastností budov, a tým do znižovania 
ich energetickej náročnosti, za strategickú investíciu so strednou dobou návratnosti.  
 
Analýza podľa typu (účelu využitia) budov 
Analýza typu budov prezentuje počty budov z hľadiska ich účelu využitia, pričom jedna 
budova môže mať aj viac účelov. Napríklad, v školách sa okrem budovy školy s učebňami 
nachádzajú i telocvične, dielne a jedálne. Pod ostatné typy budov patrí predajňa, rekreačné 
zariadenie, prevádzky, vodárne a podobne. 

Budovy sociálnych zariadení zahŕňajú okrem samotnej ubytovacej časti i budovy garáží, 
administratívne budovy, kotolne a rehabilitačné strediská. Pod ostatné budovy patria chaty, 
útulky, objekty chránených dielní, hájenky, prevádzkové budovy, hospodárske budovy, 
práčovne a podobne. Najviac funkcií v kultúrnych budovách PSK patrí múzeám a galériám, 
nasledujú administratívne budovy, garáže a knižnice. Ostatné funkcie prislúchajú historickým 
budovám, prevádzkovým budovám, tanečným súborom, skladom či bašte. V budovách správy 
a údržby ciest sa najčastejšie nachádzajú administratívne priestory, garáže a dielne.  

Budova Úradu PSK je z funkčného hľadiska administratívnou budovou. Z hľadiska 
energetickej efektívnosti je nutné na túto budovu nahliadať ako na jednotný celok, ktorý 
spotrebováva elektrickú energiu v závislosti od celkovej skupiny zariadení, ktoré sú v nej 
umiestnené. Jedná sa o rozvody elektrickej energie a súvisiace rozvodné a istiace skrine. 
Z hľadiska spotrebičov, ktoré sú viazané na tieto rozvody, je nutné samostatne prihliadať 
na rozvody i umiestnenie vnútorného osvetlenia a zásuvkové rozvody so spotrebičmi, ktoré sú 
k nim pripájané. Z hľadiska prevádzky sa dajú spotrebiče rozdeliť na spotrebiče, ktoré majú 
nepretržitú prevádzku, ktoré sú významne prevádzkované a tie, ktoré sú prevádzkované 
výnimočne (ohrievače, rýchlovarná kanvica, ventilátor a podobne). 

Prostriedky vynaložené na zvýšenie  energetickej efektívnosti budov pod správou PSK patria 
medzi základné indikátory vyjadrujúce trendy v energetickej politike PSK. Ich výška 
poukazuje na dôležitosť, aká je jednotlivým problémom prisudzovaná. Zmeny  v oblasti 
financovania energetickej efektívnosti nie sú konečné, avšak dokumentujú celosvetový trend 
presúvania kompetencií na samosprávy. Väčšie kompetencie spolu s presunom financií 
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umožňujú PSK vytvárať projekty zvyšovania energetickej efektívnosti vypracované na mieru 
miestnym podmienkam a potrebám. Napriek dobrým odporúčaniam v oblasti znižovania 
nákladov na energiu pri správe objektov a zariadení existujú medzi regiónmi výrazné rozdiely 
v štruktúre a spôsobe manažovania energetickej efektívnosti a jeho financovania.  

Analýza budov s významným odberom energie 
Budovy s významným odberom energie sú v školách najmä dielne, priestory prípravy jedál 
a bazény. V budovách sociálnych zariadení majú významnejší odber rehabilitačné strediská. 
Kultúrne budovy nemajú budovy s významným odberom energie. V týchto budovách je 
energetická náročnosť smerovaná do oblasti osvetlenia (javiská, muzeálne priestory, knižnice 
a podobne). V budovách Správy a údržby ciest sú významným odberateľom energie dielne, 
ktorých je celkom trinásť. Budova Úradu PSK má významné spotrebiče energie v oblasti 
osvetlenia a elektrických rozvodov, nakoľko ide o administratívne priestory. V oblasti 
významného odberu elektrickej energie sa optimálnym javí kombinácia elektrických zdrojov, 
čo predstavuje nákup i vlastnú výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov. 

Analýza osvetlenia v budovách PSK 
Osvetlenie tvorí 20 – 38 % nákladov na energie. Zníženie energie potrebnej na osvetlenie je 
závislé nielen od množstva požadovanej energie na prevádzku, ale i od spôsobu správania sa 
užívateľov. Činiteľom, ktorý výrazne ovplyvňuje potrebu umelého osvetlenia je slnečné 
žiarenie a intenzita denného svetla vstupujúca do objektu. Súčasný vývoj v oblasti 
osvetľovacej techniky sa z hľadiska používania a prevádzky postupne posúva dopredu, 
pričom rozvoj inovatívnych postupov a riešení v tejto oblasti vytvára nové produkty, ktoré 
zvyšujú energetickú účinnosť a skracujú dobu návratnosti vynaložených investícií. Tieto 
skutočnosti prinášajú v prospech energetického manažmentu nové nástroje pre ekonomický 
a trvalo udržateľný rozvoj sústavy umelého osvetlenia v špecifických podmienkach PSK. 
Z energetického hľadiska predstavuje svetelná technika jedného z významných spotrebiteľov 
elektrickej energie. Umelé osvetlenie priestorov zohráva v procese znižovania energetickej 
náročnosti a zvyšovania energetickej efektívnosti významnú úlohu. Jedná sa o prvok, ktorý 
na základe dostupných analýz vykazuje vysokú úsporu a návratnosť. Dôkazom toho je 
neustála podpora na trhu, ktorá vytvára priestor pre odbyt vysokoúčinných osvetľovacích 
technológií. V zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú využívané viaceré druhy 
zdrojov osvetlenia. Bežne sú aj dnes používané žiarovky, ktoré premieňajú cca 95 % 
spotrebovanej elektrickej energie na teplo a len zvyšných 5 % sa premieňa na viditeľné 
svetlo. Žiarovky tak dosahujú merný výkon tesne nad hranicou 10 lm.W-1. Možnosť 
použitia obyčajných žiaroviek je v súčasnosti obmedzovaná opatreniami Európskej 
komisie v zmysle smerníc o ekodizajne. Ďalším využívaným zdrojom osvetlenia 
v organizáciách PSK sú žiarivky. Oproti žiarovkám sú šesťnásobne účinnejšie. Kvalita 
svetla, farba svetla, ale najmä podanie farieb výrazne zaostáva za svetlom žiaroviek, 
neposkytuje potrebnú zrakovú pohodu a v niektorých prípadoch ani patričné podmienky 
zrakovej práce. V súčasnosti požiadavky na ekodizajn predstavujú zákaz týchto zdrojov 
a ich postupné vyradenie z výrobného programu.  
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Z hľadiska energetickej účinnosti je difúzne osvetlenie náročné. Z dôvodu neselektívneho 
rozptyľovania svetla na všetky plochy, svetlo nie je sústreďované na vybrané ciele 
osvetlenia. Na zabezpečenie dobrých vizuálnych podmienok musia byť osvetlené aj 
predmety, strop, steny a podlaha, čo si vyžaduje časť svetelného toku. Okrem mimoriadne 
nízkej účinnosti čisto difúzneho osvetlenia predstavuje vážny problém neplnenie 
normatívnych požiadaviek na výkonové parametre osvetlenia, predovšetkým osvetlenosť. 
Mimoriadne poddimenzovaným osvetlením sa vyznačujú sústavy so žiarovkovými 
svietidlami. Osvetlenosť je na úrovni 40 – 50 lx, čo v prípade chodieb predstavuje 50 %, 
v prípade tried približne 17 % a v prípade kancelárií len 10 % normatívnych požiadaviek. 
Okrem osvetlenosti je problémom i funkčnosť osvetľovacej sústavy, ktorá nezriedka 
predstavuje 30 až 50 %. Energetické výpočty sa musia opierať o predpoklad plnej 
funkčnosti osvetlenia. V budovách pod správou PSK je ovládanie osvetlenia manuálne, 
jasové ani pohybové snímače nie sú používané. Jediná forma regulácie osvetlenia spočíva 
v inštalovaní väčšieho počtu svietidiel a v ich zapojení do spínacích skupín.  
 
Pri hľadaní spôsobov optimalizácie množstva energie nevyhnutnej na zabezpečenie umelého 
osvetlenia vo verejnej budove, prevádzke, hale, ubytovacom zariadení a podobne, je potrebné 
brať do úvahy, či ide o riešenie v novovybudovanej alebo už v existujúcej budove, ktorá má 
svoju históriu. V nových budovách je možné ovplyvniť umelé osvetlenie už vo fáze projektu 
či návrhu, pričom u existujúcej budovy je nutné vychádzať nielen z jej histórie, 
ale i zo súčasného spôsobu užívania a manažmentu riadenia. Z hľadiska energetickej 
náročnosti je základom efektívneho osvetlenia používanie kvalitných konštrukčných 
materiálov a rozvodov, pričom dôraz treba klásť najmä na svetelnú pohodu pri splnení 
požiadaviek uvádzaných v príslušných normách. Za nadmernou spotrebou energie je často 
nielen nevhodný svetelný zdroj, ale i nedostatočné využívanie osvetľovacích prvkov 
a nevhodná geometria svietidiel. Existuje odhad, že v priemernej administratívnej budove sa 
na osvetlenie spotrebuje 40 až 60 % elektrickej energie. Klasické technológie, ktoré 
v súčasnosti  využívajú žiarovky sú málo účinné a približne 80 % inštalovanej energie sa 
pri ich prevádzke premení na teplo. Tým pádom sa z hľadiska využitia tzv. užitočná energia 
nevyužíva účelne. Osvetľujú sa prázdne miestnosti a tmavé časti sú rovnako intenzívne 
osvetľované ako tie, ktoré osvetľuje denné svetlo.  
 
Grafy nižšie predstavujú rozdelenie budov podľa typu svietidiel, ktorý v danom objekte 
prevažuje. Svietidlá s menším počtom ako 10 % z celkového počtu sú zo sumárneho 
hodnotiaceho procesu vylúčené, nakoľko sa jedná o zanedbateľnú skupinu zariadení. Zistené 
skutočnosti sú vnesené do grafov, z ktorých vyplýva, že v budovách PSK sú najčastejšie 
využívané neónové žiarivky a klasické žiarovky. Úsporné žiarivky sú zatiaľ využívané 
ojedinele, avšak predpoklad na implementáciu tejto technológie je vysoký. Vhodným sa javí 
nasadenie LED technológie, ktorá je z hľadiska dlhodobej koncepcie zvyšovania energetickej 
efektívnosti energeticky i cenovo prijateľná. 
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Graf č. 17: Prerozdelenie škôl a školských zariadení podľa typu osvetlenia 

 
 

 

Graf č. 18: Prerozdelenie budov sociálnych  zariadení podľa typu osvetlenia 

 
Graf č. 19: Prerozdelenie kultúrnych zariadení podľa typu osvetlenia 
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Graf č. 20: Prerozdelenie budov správy a údržby ciest podľa typu osvetlenia 

V budove Úradu PSK sa nachádza 556 žiariviek (neónov), 120 klasických žiaroviek 
a 56 úsporných žiariviek. 

Z hľadiska správnej implementácie nových prvkov v oblasti umelého osvetlenia je potrebné 
vytvoriť energetický manažment, ktorý sa bude zaoberať aj touto problematikou. Nedostatok 
voľných investičných prostriedkov určených na zvyšovanie energetickej efektívnosti 
predstavuje základ pre zavedenie vlastného manažmentu energetickej efektívnosti  a jeho 
rozvoj. Prevádzkovatelia budov a súvisiacich priestranstiev väčšinou nemajú k dispozícii 
prostriedky, ktoré by im umožnili zvyšovať efektivitu prevádzkovaných zariadení, a tým 
dosahovať úsporu. Tak vzniká situácia, kedy nedostatok prostriedkov bráni znižovaniu 
nákladov. Zavedenie manažmentu energetickej efektívnosti vytvára možnosť, ako v tejto 
situácii uskutočniť potrebné investície a dosiahnuť úsporu nákladov na energiu. Integrovaný 
manažérsky systém energetickej efektívnosti dokáže inovovať štruktúru umelého osvetlenia 
z dosahovaných úspor a z týchto úspor je schopný financovať vykonávané zmeny. Realizované 
opatrenia riadené manažérskym systémom energetickej efektívnosti prinášajú vyššie úspory 
ako zmeny, ktorými je riešené odstraňovanie havarijných stavov. Manažment energetickej 
efektívnosti plánovane a efektívne  prevádzkuje technológie osvetľovacej i tieniacej techniky 
a procesy súvisiace s realizáciou produktu. Cieľom tejto činnosti je zvýšenie efektívnosti 
sústavy umelého osvetlenia, pričom vytýčené ciele úzko súvisia so starostlivosťou o životné 
prostredie a vnútornými procesmi, ktoré zohľadňujú všetky ekonomické aspekty zavádzaných 
riešení energetickej efektívnosti. Manažment energetickej efektívnosti musí mať 
v organizačnej štruktúre odborný tím, s ktorým koordinuje všetky činnosti a napĺňa stanovené 
ciele. V prospech tohto tímu je potrebné delegovať funkcie a kompetencie smerujúce 
od vrcholového manažmentu na výkonných zamestnancov. Jedná sa o vlastnú odbornú 
skupinu, ktorá by mala byť vytvorená z výkonných štruktúr, čím bude zabezpečená logická 
väzba medzi požiadavkami na energetickú efektívnosť umelého osvetlenia, návrhmi 
technických riešení a odborným zavedením v špecifikách prevádzkovateľa. Táto organizačná 
zložka musí mať podporu vo vedení, ktoré sa v procese rozhodovania opiera o jej odborné 
stanoviská. Tento odborný tím predstavuje nasledovné: 
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 poradný orgán v oblasti umelého osvetlenia, 
 navrhuje, analyzuje a definuje kritické miesta umelého osvetlenia, 
 inštaluje a nasadzuje technické prvky a vhodné riešenia, 
 analyzuje efektívnosť umelého osvetlenia a jeho úsporné funkcie, 
 má dohľad nad nápravnými opatreniami, 
 riadi a vyhodnocuje dosahované úspory a návratnosť investícií, 
 zavádza zmeny a prehodnocuje procesy v umelom osvetlení v súvislosti s legislatívou 

a jej zmenovým konaním. 
 

Z hľadiska posúdenia navrhovaného konceptu energetického manažmentu v oblasti umelého 
osvetlenia je potrebné vykonať analýzu umelého osvetlenia na vybranej vzorke. Pre proces 
posúdenia energetickej efektívnosti umelého osvetlenia boli vybrané školské objekty 
pod správou PSK. Z pohľadu energetickej efektívnosti je nutné charakterizovať budovy 
škôl s ohľadom na ich prevádzku. V prevažnej miere ide o zariadenia s celodennou 
výchovnou a vzdelávacou činnosťou, pričom môžu zriaďovať aj triedy s poldennou 
prevádzkou. Budovy škôl vo verejnom sektore sa prevádzkujú celoročne. Prevádzka týchto 
zariadení sa začína v priemere od 6.00 hod. a končí cca o 18.00 hod., preruší sa alebo 
obmedzí každoročne iba v prípadoch údržby. V období letných prázdnin dochádza 
k redukcii činností a vyťaženiu jednotlivých objektov. Úplné prerušenie činností 
je v období štátnych sviatkov a víkendov. Opatrenia na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti integrovanej sústavy umelého osvetlenia školských i iných budov by mali 
brať do úvahy klimatické a miestne podmienky, ako aj vnútorné prostredie a účel použitia 
jednotlivých priestorov týchto budov a v neposlednom rade i efektívnosť vynaložených 
nákladov. Tieto opatrenia by nemali mať vplyv na ostatné požiadavky týkajúce sa budov 
ako je ich prístupnosť, bezpečnosť a zamýšľané využitie. Merania prirodzeného osvetlenia 
v miestnostiach študijných budov, prezentované nižšie, boli vykonané na prelome mesiacov 
júl a august v čase medzi 11.00 a 13.00 hod., kedy predpokladáme najvyššiu mieru 
prirodzeného osvetlenia. V princípe sa jedná o čas s najnižšou požadovanou mierou umelého 
osvetlenia. Na základe normy pre denné osvetlenie budov je pre triedy a kabinety požadovaná 
osvetlenosť hlavných povrchov Ēm ≥ 300 lx, pričom osobitnou požiadavkou 
je regulovateľnosť osvetlenia podľa normy STN EN 12464-1. Vychádzajúc z tohto 
predpokladu možno namerané údaje u vybraného reprezentanta prezentovať v grafe č. 21. 
Pre lepšiu prezentáciu údajov je potrebné konštatovať, že miestnosti určené na štúdium boli 
orientované v smere sever – juh, pričom okná boli orientované na južnú stranu. Z pohľadu 
orientácie na severnú stranu boli miestnosti bez zdroja prirodzeného osvetlenia so súvislou 
stavebnou konštrukciou. Počas meraní neboli brané do úvahy interiérové úpravy a nátery 
na stenách. Cieľom nebolo presne definovať procesy svetelných zdrojov, ale nájsť odpoveď 
na otázku, či súčasný stav technického vybavenia vzdelávacích miestností umožňuje prijímať 
opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti pri umelom osvetlení. 
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Graf č. 21: Intenzita osvetlenia v jednotlivých zónach miestnosti 

Po analýze nameraných údajov  sa dá konštatovať, že 
prirodzené svetlo neosvetľuje miestnosť 
pre vzdelávanie rovnomerne, dopad slnečného žiarenia 
je závislý od uhla dopadu v miestnosti. Na základe 
zistení sa dá z hľadiska energetickej efektívnosti 
konštatovať, že v čase dostatočného osvetlenia 
prirodzeným svetlom je potrebné využívať aj umelé 
osvetlenie, aby boli dosiahnuté parametre stanovené 
normou. Ak  berieme do úvahy, že dané hodnoty boli 
získané v čase svetelného vrcholu, je zrejmé, že 
s postupným klesaním intenzity denného svetla, dôjde 
k zvýšeniu požiadavky na osvetlenie umelým svetlom. Analýza údajov prezentuje osvetlenie 
denným svetlom s požiadavkou na umelé svetlo vo  výške 7 %. Okrajová zóna bez zdroja 
prirodzeného svetla si vyžaduje doplnenie umelého  svetla  vo výške 12 %.  Na základe týchto 
skutočností možno konštatovať, že požiadavka o doplnkové svetlo je opodstatnená v plnom 
rozsahu, avšak je nutné pred nasadením umelého osvetlenia uvažovať o úprave priestorov 
s využitím pasívnych prvkov. Zvyšovanie osvetlenosti priestoru je nutné vnímať nielen 
z pohľadu implementácie technických prvkov, ale i z hľadiska vnútornej či vonkajšej 
vybavenosti. Tieto skutočnosti sú závislé na počte slnečných a zamračených dní počas roka. 
Jednotlivé dni sa z hľadiska prirodzeného svetla predlžujú a skracujú v závislosti od východu 
a západu slnka. Hodnoty dĺžky slnečného žiarenia sú vyznačené v nasledujúcom grafe. Počty 
slnečných a zamračených dní sú konkretizované v grafe č. 23. 
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Graf č. 22:  Dĺžka slnečného žiarenia v jednotlivých mesiacoch roka 2013; Zdroj: SHMÚ 

 

 
Graf č. 23:  Počet slnečných a zamračených dní v mesiaci za rok 2013; Zdroj: SHMÚ 

Pozn. Slnečný deň je charakterizovaný ako deň s trvaním slnečného svitu dlhšie ako 5 hodín. 
Zamračený deň je charakterizovaný priemernou dennou oblačnosťou väčšou ako 8 desatín 
celkového pokrytia oblohy. 
 
Súčasné umelé osvetlenie vzdelávacích zariadení je zabezpečované pomocou žiariviek, ktoré 
sa stali v predchádzajúcom období dominantným svetelným zdrojom. Oproti dovtedy 
používaným žiarovkám priniesli žiarivky šesťnásobne vyššiu účinnosť, pričom kvalita svetla  
žiaroviek výrazne zaostávala za svetlom žiariviek. Žiarovky neposkytovali potrebnú zrakovú 
pohodu a v niektorých prípadoch ani patričné podmienky zrakovej práce. V súčasnosti 
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požiadavky na ekodizajn predstavujú zákaz týchto zdrojov a ich postupné vyradenie 
z výrobného programu. Práve pre všetky vyššie spomínané skutočnosti by sa mal ukončiť 
proces odstránenia technicky zastaraných svietidiel a malo by byť nasadzované umelé 
osvetlenie novej generácie. 
 

Tab. č. 13: Celková ročná spotreba nákladov za energie v jednotlivých kategóriách budov PSK 

Kategória budovy 
Celková ročná 

spotreba energie 
[MWh] 

Celkové ročné náklady za 
energie [€] 

Školy a školské zariadenia 49 723 4 274 098 
Sociálne zariadenia 14 816 1 137 630 
Kultúrne zariadenia 6 077 354 528 
Správa a údržba ciest PSK 4 956 571 772 
Budova ÚPSK 886 150 665 
SPOLU 76 458 6 488 692 

 

Spotreba energie a príslušné náklady pre jednotlivé kategórie budov sú prezentované 
v tabuľke č. 13. Celková spotreba a celkové náklady za energie pre všetky budovy PSK 
predstavujú súčet jednotlivých spotrieb. Celkový súčet v sebe nezahŕňa spotrebu energií  
u tých subjektov, ktoré sú v prenajatých priestoroch, nakoľko náklady na ich energie 
sú súčasťou celého komplexu budovy.  Celková ročná spotreba energie je súčtom energie 
na vykurovanie, prípravu teplej vody a na osvetlenie. 
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5 Analýza energetického stavu objektu - analýza rozvodov energií 
 
Analýzou energetickej efektívnosti bolo zistené, že rozvody elektrickej energie 
sú podmienené obdobiu výstavby a zavedenia technológií v čase uvedenia budovy 
do prevádzky. V nasledujúcom období je nutné prehodnotiť životný cyklus rozvodov energií. 
Túto problematiku je nutné riešiť v kontexte energetického zdroja a zariadení, ktoré 
sú na príslušné rozvody napojené. Navrhované riešenia musia zohľadňovať dobré zvyklosti, 
ktoré boli overené v praxi a musia odrážať inovatívne postupy a riešenia. Z hľadiska výskytu 
porúch a havárií je nutné rozvody energií rekonštruovať. Pritom nezáleží na tom, či ide 
o rozvody vykurovania, teplej vody, elektriny alebo kanalizáciu. Stav rozvodov a ich výmenu 
by mal posúdiť na to určený odborník. 
 

Charakteristika jednotlivých typov rozvodov a ich vlastností 
Táto časť slúži k lepšiemu porozumeniu rozoberanej problematiky rozvodov. Obsahuje 
stručnú charakteristiku jednotlivých pojmov využívaných v texte vychádzajúcom z analýzy 
vykonanej v zariadeniach pod správou PSK.  
 
Vonkajšie rozvody - pod vonkajším rozvodom sa rozumie rozvod vykurovacej vody, rozvody 
teplej vody a iné rozvody (napríklad pre technológiu), ktoré sú vedené vo vonkajšom 
prostredí, t.j. mimo budov. Vonkajšie rozvody sa vyznačujú väčšou tepelnou stratou ako 
vnútorné rozvody. Je to spôsobené väčším rozdielom teplôt okolia a média prúdiaceho 
v rozvode teplej úžitkovej vody alebo rozvode vykurovania. Tento rozdiel vzniká hlavne 
počas zimných mesiacov. Rozvody vedené v nevykurovaných priestoroch v interiéri budov 
sa za vonkajšie rozvody nepovažujú. 

 Rozvod vedený v zemine - rozvod je zvyčajne z predizolovaného potrubia, ktoré 
disponuje nižšími tepelnými stratami ako klasické potrubia, ktoré sú následne 
zaizolované. Rozvod vedený v zemine  je uložený v zemi a obklopený zeminou. 

 Rozvod vedený v teplovodnom kanáli - jedná sa o vonkajší rozvod uložený pod 
povrchom, ktorý je vedený v priechodnom, prieleznom alebo neprieleznom kanáli. 
Kanál je zvyčajne tvorený betónovou konštrukciou. 

 Rozvod vedený vzduchom - jedná sa o vonkajší rozvod vedený nad úrovňou terénu 
vo vzduchu na potrubných mostoch alebo konzolách na fasáde budov. 

 Rok, z ktorého sú rozvody - rok výstavby alebo rok rekonštrukcie rozvodov tepla. 
 Približný priemer vonkajších rozvodov (mm) - jedná sa o  vonkajší priemer rozvodov 

bez tepelnej izolácie. Ak existujú rozvody s rôznym priemerom, uvádza sa 
prevládajúca hodnota alebo spriemerovaná hodnota zo všetkých dimenzií rozvodu. 

 Hrúbka tepelnej izolácie vonkajších rozvodov (mm) - jedná sa o prevládajúcu  alebo 
priemernú hrúbku tepelnej izolácie vonkajších rozvodov. 

 Dĺžka vonkajších rozvodov (m) - dĺžka vonkajších rozvodov je celková dĺžka potrubí, 
ktoré sú vedené vo vonkajšom prostredí. Napríklad, ak je vzdialenosť medzi 
budovami, ktoré sú prepojené vonkajším rozvodom 10 m a sú vedené dve potrubia, 
potom je celková dĺžka vonkajšieho rozvodu 20 m. 
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 Materiál, z ktorého sú vonkajšie rozvody a tepelná izolácia - prevládajú hlavne 
oceľové alebo plastové rozvody. Tepelná izolácia je najčastejšie z minerálnej alebo 
kamennej vlny, prípadne PUR izolácie. 

 Iné rozvody -  tento pojem zahŕňa rozvody, ako sú napríklad plynové prípojky, 
odpadové potrubia, teplovodné kanály, potrubia spájajúce jednotlivé bloky zariadení 
a podobne.  

Analýza rozvodov elektrickej energie 
Analýzou rozvodov elektrickej energie v závislosti na charaktere budovy a rekonštrukcii, 
ktorá bola vykonaná na elektroinštaláciách, je možné konštatovať, že budovy v správe PSK 
majú vysoký potenciál zvyšovania energetickej efektívnosti. Získané údaje o prevedených 
rekonštrukciách sú prezentované v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. č. 14: Počet budov s rekonštrukciou elektroinštalácie 

Kategória budov 
Počet budov 

s rekonštrukciou 
elektroinštalácie 

Percentuálne vyjadrenie z 
celkového počtu budov 

Školy a školské 
zariadenia 9 3,8 

Sociálne zariadenia 5 6,9 
Kultúrne zariadenia 1 1,4 
Správa a údržba ciest 
PSK 0 0 

Budova ÚPSK 0 0 
SPOLU 15 3,3 
 
Z tabuľky č. 14 vyplýva, že len veľmi malá časť budov má rekonštruované rozvody 
elektrickej energie. Analýzou bolo zistené, že v najbližšom období plánuje rekonštrukciu 
elektroinštalácie iba jedna organizácia. Na základe tejto skutočnosti sa dá predpokladať, že 
nedostatok finančných prostriedkov v tejto oblasti znižuje proces energetickej efektívnosti 
súvisiacej s prevádzkovanými rozvodmi v jednotlivých budovách. 
 

Analýza rozvodov vykurovania, teplej vody a iných rozvodov 
Vychádzajúc z vykonanej analýzy je možné konštatovať, že z celkového počtu školských 
organizácií spravovaných PSK sú vonkajšie rozvody tepla využívané v 25-tich, čo predstavuje 
cca 30 % všetkých škôl a školských zariadení, ostatné školské zariadenia využívajú vnútorné 
rozvody. Z analýzy ďalej vyplýva, že prevažnú väčšinu rozvodov, či už vnútorných alebo 
vonkajších predstavujú rozvody oceľové.  

Podľa účelu využitia sa rozvody tepla členia na: 
 rozvody vykurovania, 
 rozvody teplej vody, 
 rozvody tepla na technologické účely. 
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Z analýzy rozvodov v zariadeniach PSK vyplynuli nasledujúce skutočnosti: 
 v kultúrnych zariadeniach PSK sa využívajú len vnútorné rozvody tepla, vonkajšie 

rozvody sa nevyužívajú  vôbec,  
 Prešovský samosprávny kraj spravuje 27 zariadení sociálnych služieb. Z tohto počtu 

sú vonkajšie rozvody tepla využívané v 12-tich z nich, čo predstavuje 44,4 % všetkých 
sociálnych zariadení.  

 Prešovský samosprávny kraj spravuje 20 stredísk správy a údržby ciest. Z tohto počtu 
sú vonkajšie rozvody tepla využívané v 7-mich organizáciách, čo predstavuje 35 %. 

 Prešovský samosprávny kraj spravuje 82 školských organizácií. Vonkajšie rozvody 
tepla sú využívané v 25-tich z nich, čo predstavuje cca 30 % všetkých škôl 
a školských zariadení. 

Tabuľka č. 15 vychádzajúc z vykonanej analýzy podrobne charakterizuje rozvody 
vykurovania, teplej vody a iné rozvody, ich umiestnenie a parametre u vybraných 
predstaviteľov škôl a školských zariadení v správe PSK. Z tabuľky nižšie vyplýva, že 
prevažnú väčšinu, či už vnútorných alebo vonkajších rozvodov škôl a školských zariadení, 
predstavujú rozvody oceľové s izoláciou hrúbky 5 až 80 mm, pričom sú umiestnené v zemi, 
v kanáli alebo sú vedené vzduchom. V školách a školských zariadeniach sa vyskytujú okrem 
oceľových rozvodov i  rozvody predizolované, ktoré sa vyznačujú nižšou tepelnou stratou 
v porovnaní s klasickými rozvodmi opatrenými izoláciou. Rozvody vykurovania majú 
od 3 do 52 rokov a rozvody teplej vody od 6 do 51 rokov. Priemer rozvodov sa pohybuje 
od 50 do 200 mm u rozvodov vykurovacej vody a od 32 do 150 mm u rozvodov teplej vody. 
Dĺžka rozvodov sa líši v závislosti od konkrétneho zariadenia a jeho usporiadania. 
Z porovnania strát rozvodov je zrejmé, že rozvody vykurovania dosahujú niekoľkonásobne 
vyššiu stratu ako rozvody teplej vody, dôvodom je teplota prúdiacej vody. 

Tab. č. 15:  Prehľad rozvodov v konkrétnych školách a školských zariadeniach PSK 
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Tabuľka č. 16, vychádzajúc  z vykonanej analýzy, charakterizuje rozvody vykurovania, teplej 
vody a iné rozvody, ich umiestnenie a parametre u vybraných predstaviteľov  zariadení 
sociálnych služieb v správe PSK. Z danej tabuľky vyplýva, že prevažná väčšina rozvodov je 
podobne ako u škôl a školských zariadení tvorená oceľovými rúrami s izoláciou hrúbky 10 až 
100 mm, pričom sú umiestnené v zemi alebo v kanáli. Rozvody vykurovania i rozvody teplej 
vody majú od 1 do 42 rokov. Priemer rozvodov sa pohybuje od 50 do 100 mm u rozvodov 
vykurovacej vody a od  20 do 100 mm u rozvodov teplej vody. Dĺžka rozvodov sa líši 
v závislosti od konkrétneho zariadenia a jeho usporiadania. Z porovnania strát rozvodov je 
zrejmé, že rozvody vykurovania dosahujú niekoľkonásobne vyššiu stratu ako rozvody teplej 
vody, dôvodom je vyššia teplota prúdiacej vody.  

 

 

 

 

 

 

 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

59 
 
 

Tab. č. 16: Prehľad rozvodov v konkrétnych sociálnych zariadeniach PSK 
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Tabuľka č. 17, vychádzajúc z vykonanej analýzy, charakterizuje rozvody vykurovania, teplej 
vody a iné rozvody, ich umiestnenie a parametre u vybraných predstaviteľov stredísk Správy 
a údržby ciest PSK. Vo všetkých strediskách správy a údržby ciest sa vyskytujú oceľové 
rozvody vykurovania a teplej vody s izoláciou hrúbky 15 až 20 mm, pričom sú vedené v zemi, 
v kanáli alebo vzduchom. Predizolované rozvody sa nenachádzajú v žiadnom zo stredísk. 
Dĺžka rozvodov sa líši v závislosti od konkrétneho zariadenia a jeho usporiadania. Priemer 
rozvodov sa pohybuje od 32 do 80 mm u rozvodov vykurovacej vody a od 32 do 40 mm 
u rozvodov teplej vody. Z porovnania strát rozvodov je zrejmé, že rozvody vykurovania 
dosahujú niekoľkonásobne vyššiu stratu ako rozvody teplej vody, dôvodom je vyššia teplota 
prúdiacej vody. 
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Tab. č. 17: Prehľad rozvodov v konkrétnych strediskách Správy a údržby ciest PSK 
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6 Analýza energetického stavu objektu - vyhodnotenie 
tepelnotechnických vlastností 
 

Tepelnotechnické vlastnosti budov sú uvedené v STN 730540: Tepelná ochrana budov. 
Norma platí od roku 1964, pričom dochádzalo k jej postupnému sprísňovaniu. Posledná 
aktualizácia tejto normy z roku 2012 určuje tepelnotechnické parametre pre budovy (nové aj 
obnovované) postavené v roku 2016 a 2020. Pre porovnanie tepelnotechnických vlastností 
medzi súčasným a minulým obdobím možno vychádzať z predpokladu, že klasická obvodová 
stena z dierovaných tehál s hrúbkou muriva 375 mm zo 70-tych rokov má tepelný odpor 
približne 0,6 m2.K.W-1 (s narastajúcim tepelným odporom narastá energetická efektívnosť). 
Súčasná normová hodnota je 3, to zodpovedá rovnakej stene s 10 cm polystyrénu. V roku 
2016 bude normovaný tepelný odpor už 4,4, čo znamená tú istú stenu s približne 15 cm 
polystyrénu. V roku 2020 bude cieľová odporúčaná hodnota až 6,5, čo predstavuje viac ako 
desaťnásobok hodnoty pôvodnej steny zo 70-tych rokov. Danú konštrukciu bude potrebné 
dotepliť 23 centimetrami bežného polystyrénu. Podobne sa situácia vyvíja aj v oblasti striech 
a okien. Je nutné podotknúť, že tieto hodnoty sú záväzné rovnako pre nové aj obnovované 
budovy a bez dosiahnutia týchto alebo lepších hodnôt budova nebude skolaudovaná. 
Na danom príklade je vidieť, že zateplením u nás stále bežných stavebných konštrukcií je 
možné dosiahnuť niekoľkonásobnú úsporu tepla na vykurovanie, ktoré uniká cez konštrukciu 
nezateplenú. Investícia do zateplenia alebo výmeny okien je opatrenie, ktoré je návratné 
po niekoľkých rokoch a po zvyšok svojej životnosti už len šetrí financie, ktoré by inak unikali 
do okolitého prostredia formou tepla.  
 
Nasledujúca časť na základe vykonanej analýzy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
pojednáva o tepelnotechnických vlastnostiach týchto budov, hlavne o zateplení 
fasády, strechy a výmene okien. Pri zateplení zohráva dôležitú úlohu najmä druh a hrúbka 
použitej tepelnej izolácie. Pre zjednodušenie bilancovania budeme budovy deliť len 
na zateplené, nezateplené a čiastočne zateplené. Je potrebné brať do úvahy, že zateplené 
budovy musia spĺňať vyššie spomínanú technickú normu - nemôžu mať horšie 
tepelnotechnické vlastnosti, ako táto norma stanovuje. Vychádzajúc z tohto tvrdenia možno 
konštatovať, že všetky zateplené konštrukcie v rôznych budovách majú približne rovnaké 
tepelnotechnické vlastnosti. 

Vyhodnotenie budov PSK podľa roku výstavby a roku uvedenia do užívania 
V tejto časti analýzy sú budovy rozdelené podľa roku výstavby a roku uvedenia do užívania 
do časových období s rovnakou tepelnotechnickou normou. Budovy v jednej kategórii majú 
preto približne rovnaké tepelnotechnické vlastnosti obvodových konštrukcií. 
 
Z nasledujúcich tabuliek (tab. č. 18 až č. 21) je zrejmé, že vo vekovo najmladších budovách 
sídlia školy a v najstarších kultúrne zariadenia. Najstaršia budova, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK, je z obdobia 13. - 14. storočia. 
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Tab. č. 18: Budovy škôl a školských zariadení podľa roku výstavby a odovzdania do užívania 

Rok Výstavba budov školských zariadení v 
ročných rozmedziach [%] 

Odovzdanie budov školských zariadení v 
ročných rozmedziach [%] 

do 1947 8,08 4,78 
1947-1964 20,20 16,27 
1964-1979 33,83 37,32 
1979-1992 27,78 24,88 
1992-1994 2,53 4,31 
1994-2002 3,54 7,17 
2002-2005 2,02 1,44 
2005- 2,02 3,83 
 

Tab. č. 19: Budovy sociálnych zariadení podľa roku výstavby a odovzdania do užívania 

Rok Výstavba budov sociálnych služieb v 
ročných rozmedziach [%] 

Odovzdanie budov sociálnych služieb v 
ročných rozmedziach [%] 

do 1947 22,22 3,08 
1947-1964 17,46 26,15 
1964-1979 22,22 24,62 
1979-1992 20,63 18,46 
1992-1994 1,59 9,23 
1994-2002 0,00 1,54 
2002-2005 0,00 4,62 
2005- 4,76 12,31 
zač. 19. stor. 4,76 0,00 
18. storočie 4,76 0,00 
15. storočie 1,59 0,00 
 

Tab. č. 20: Budovy kultúrnych zariadení podľa roku výstavby a odovzdania do užívania 

Rok Výstavba budov kultúrnych zariadení v 
ročných rozmedziach [%] 

Odovzdanie budov kultúrnych zariadení v 
ročných rozmedziach[%] 

do 1947 7,69 1,82 
1947-1964 0,00 3,64 
1964-1979 15,38 9,09 
1979-1992 9,62 43,64 
1992-1994 0,00 0,00 
1994-2002 1,92 5,45 
2002-2005 1,92 1,82 
2005- 5,77 9,09 
19. storočie 3,85 7,27 
18. storočie 13,46 7,27 
17. storočie 13,46 5,45 
16. storočie 7,69 3,64 
15. storočie 11,54 0,00 
13.-14.storočie 7,69 1,82 
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Tab. č. 21: Budovy Správy a údržby ciest PSK podľa roku výstavby a odovzdania do užívania 

Rok Výstavba budov správy a údržby ciest v 
ročných rozmedziach [%] 

Odovzdanie budov správy a údržby ciest v 
ročných rozmedziach[%] 

do 1947 0,00 0,00 
1947-1964 11,11 10,87 
1964-1979 35,56 32,61 
1979-1992 33,33 34,78 
1992-1994 0,00 2,17 
1994-2002 17,78 17,39 
2002-2005 2,22 2,17 
2005- 0,00 0,00 
 

Vyhodnotenie budov PSK z hľadiska stavebného materiálu 
Najčastejšie používaným stavebným materiálom budov PSK je tehla, a to najmä 
v školách, sociálnych zariadeniach a v budovách Správy a údržby ciest PSK. V kultúrnych 
zariadeniach je najviac budov postavených z kamenno-tehlového muriva.  

 
Graf č. 24: Prerozdelenie škôl a školských budov z hľadiska stavebného materiálu 

 
Graf č. 25: Prerozdelenie sociálnych zariadení z hľadiska stavebného materiálu 
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Graf č. 26: Prerozdelenie budov kultúrnych zariadení z hľadiska stavebného materiálu 

 
Graf č. 27: Prerozdelenie budov Správy a údržby ciest PSK z hľadiska stavebného materiálu 

Budova Úradu PSK je konštrukčne tvorená tehlami, ktoré sú z hľadiska energetickej 
efektívnosti energeticky náročné. Z tohto dôvodu je nutné doplniť tento konštrukčný materiál 
o izoláciu. Implementácia vonkajšej izolácie na báze styrénov, minerálnej vlny, prípadne 
iných energetických materiálov, zvyšuje energetickú efektívnosť prevádzkovanej budovy 
a zároveň znižuje náklady na prevádzku. V procese znižovania energetickej náročnosti je 
nutné brať do úvahy v závislosti od jednotlivých ročných období vonkajšie činitele, ktoré na 
túto budovu pôsobia. 

Vyhodnotenie budov PSK z hľadiska zateplenia fasády 
V oblasti zateplenia fasády a strechy má PSK najväčšie rezervy, čo na druhej strane znamená 
veľký potenciál úspor do budúcna. Kompletné zateplenie fasády má len 16 % škôl, 15 % 
sociálnych zariadení, 4 % kultúrnych zariadení a 11 % budov Správy a údržby ciest PSK. 
Kultúrne zariadenia sú často pamiatkovo chránené, čo bráni implementovať bežne zaužívané 
postupy vonkajšieho zateplenia na týchto objektoch. Potenciál úspor v týchto zariadeniach je 
potrebné hľadať najmä v zateplení strechy, stropov, výmene okien, či v realizácii vnútorného 
zateplenia. Z hľadiska vonkajšej obálky je možné zvýšiť energetickú efektívnosť 
implementáciou vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov, tepelnou izoláciou 
z dosiek na báze expandovaného penového polystyrénu, resp. dosiek alebo lamiel na báze 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

68 
 
 

minerálnej vlny. Celoplošným zateplením sa okrem iného odstránia tepelné mosty, 
odstráni sa prípadné zatekanie zrážkovej vody a predĺži sa životnosť stavebných 
konštrukcií a budovy ako celku. Hrúbku zateplenia je potrebné stanoviť podrobným 
výpočtom. V budovách, ktoré sú pod správou PSK je možné zhotoviť dodatočné 
zateplenie aj odvetraným tepelnoizolačným systémom. 

Po zateplení starej budovy s minimálnou tepelnou izoláciou pôvodných obvodových stien je 
možné ušetriť až cca 15 m3 plynu na každý m2 obvodovej steny ročne. Počiatočné náklady sa 
vrátia, pričom obnovenie fasády  bez zateplenia len "zdobí" budovu. Pokiaľ chceme mať 
istotu návratnosti pri požadovanej kvalite, na zateplenie je potrebné použiť kompletný 
zatepľovací systém, nakoľko všetky komponenty doporučené dodávateľom sú vyvinuté 
špeciálne pre zatepľovací systém a sú navzájom v súlade, čo znamená, že systém ako celok 
bude kompaktný voči požadovaným vlastnostiam s cieľom znižovania energetickej 
náročnosti. Z predmetného je možné konštatovať, že ak chceme zatepľovať výhodne, tak 
nezateplíme lacno a zatepľovať budeme s kompletným zatepľovacím systémom.  

Z hľadiska tepelnej izolácie sú tradičné murovacie materiály minulých období v podstate 
úplne neúčinné. To platí nielen o plných pálených tehlách, ale i o ktoromkoľvek tradičnom 
murovacom materiáli. Je dobré si uvedomiť, že cena jedného centimetra izolantu je v pomere 
k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľná, efektívnosť vynaložených prostriedkov 
pritom určuje najmä použitá hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy. Pri návrhu zatepľovacieho 
systému sa netreba riadiť "dobrými" radami tých, ktorí realizovali lacno, ale je nutné sa 
obrátiť na odborníkov s požiadavkou riešenia zatepľovacieho systému práve pre konkrétnu 
budovu a jej charakter prevádzky. Správne zateplená budova dýcha (paropriepustnosť). 
Schopnosť obvodovej steny prepúšťať vodné pary popisuje veličina difúzny odpor. Čím väčší 
difúzny odpor stena má, tým menej vodnej pary prepustí, tým menej teda "dýcha". Difúzny 
odpor rastie s hrúbkou konštrukcie. Paropriepustnosť obvodovej steny zároveň závisí 
od materiálu, z akého je postavená - v prípade zateplenej steny od vlastností samotného 
muriva i vlastností jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému. Difúzny odpor samotnej 
steny je zvyčajne väčší než difúzny odpor dodatočného zateplenia, t.j. samotná obvodová 
stena prepustí menej vodnej pary, než je schopný prepustiť zatepľovací systém. Záleží teda 
skôr na tom, z čoho je budova postavená, než na tom, čím je zateplená. Pokiaľ sa zatepľuje 
murivo z plných tehál alebo z iných hutných murovacích prvkov, môže sa použiť ktorýkoľvek 
zatepľovací systém, jeho paropriepustnosť bude vždy vyššia než paropriepustnosť pôvodného 
muriva. Vyjadrenie o nízkej paropriepustnosti zateplenej steny je zavádzajúce, nakoľko aj ten 
najhutnejší murovací materiál zateplený polystyrénom prepustí niekoľkonásobne viac vodnej 
pary ako napríklad hydroizolácia. Paropriepustnosť obvodovej steny sa niekedy zbytočne 
preceňuje. Napríklad, v bežnej prevádzke školského zariadenia (trieda) sa pri normálnej 
prevádzke vytvorí výrazne menej vodnej pary, ako dokáže prepustiť ktorákoľvek obvodová 
stena. Iné je to samozrejme v prevádzkach, ktoré vytvárajú veľké množstvo vodnej pary, ako 
sú kuchyne, tu môže viesť nižšia paropriepustnosť obvodových stien k výrazným poruchám 
obvodového plášťa.  
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Priepustnosť rôznych typov izolácií 
Minerálna kamenná vlna a minerálna sklená vlna: 

 vysoká paropriepustnosť (nízky difúzny odpor), 
 nemala by byť dlhodobo vystavovaná vlhku, 
 nižšia kondenzácia vlhkosti v konštrukcii alebo interiéri, 
 nižšia pravdepodobnosť následného vzniku plesní. 

 
Penový polystyrén: 

 stredná priepustnosť pre vodnú paru, 
 nemal by byť dlhodobo vystavovaný vlhku, 
 nízka objemová hmotnosť. 

 
Extrudovaný polystyrén: 

 vysoká paropriepustnosť (nízky difúzny odpor), 
 minimálna nasiakavosť, 
 možno ho použiť vo vlhkom prostredí, kde pôsobí ako tepelná izolácia, 
 nutné chrániť pred UV žiarením. 
 

Penové sklo: 
 úplne nepriedušné pre všetky plyny, vrátane vodnej pary a radónu, koeficient 

difúzneho odporu je nemerateľne vysoký až nekonečný, 
 úplne vodotesné a nenasiakavé. 

 
Nezateplená stena má nízky tepelný odpor, t.j. v zime sa veľmi ochladzuje - jej vnútorný 
povrch je studený, kritické sú miesta so zníženým prúdením vzduchu, kúty, miesta 
za nábytkom alebo miesta, kde je nízka tepelnoizolačná schopnosť steny oslabená tepelnými 
mostami (železobetónové preklady, vence a podobne). Na týchto miestach je teplota 
vnútorného povrchu steny nižšia o 2 - 3 °C oproti miestam  rovných nekrytých povrchov. 
Na miestach, kde teplota povrchu poklesne pod kritickú hodnotu, tzv. teplotu rosného bodu 
(cca 12 °C v závislosti od konkrétnej teploty a vlhkosti vnútorného vzduchu), dochádza 
k povrchovej kondenzácii, t.j. vodná para zo vzduchu sa na studenom povrchu steny zráža 
a mení sa na kvapalinu. Studený a vlhký povrch steny na miestach, kde je minimálne prúdenie 
vzduchu, sa tak stáva ideálnym miestom pre život plesní a iných zdraviu nebezpečných 
mikroorganizmov. Zvýšenie tepelného odporu steny zateplením má za následok zvýšenie 
vnútornej povrchovej teploty steny, na teplej stene sa vodná para zo vzduchu nezráža, 
na suchej teplej stene nemajú plesne vhodné podmienky pre rast. 

Teplotné dilatačné pohyby (rozťahovanie materiálov pri vyšších teplotách a ich zmršťovanie 
pri nízkych teplotách) povrchových vrstiev vonkajšieho povrchu tepelnej izolácie spôsobujú 
výrazné namáhanie omietkovej vrstvy, kde sa krehká a nepoddajná klasická omietka nevie 
preniesť a popraská i pri väčších hrúbkach. Predpokladom dlhodobej trvanlivosti 
zatepľovacieho systému (bez trhlín, ktoré vedú k rýchlej degradácii systému) sú pružné 
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a poddajné špeciálne tmely i omietky a v nich zakotvená výstužná sieťovina (s nemennou 
veľkosťou), ktorá zaistí rovnomerné rozloženie namáhania na celej ploche. Používanie 
neodskúšaných a necertifikovaných napodobenín, ako aj nedokonalé prevedenie, sa obvykle 
prejaví skrátením trvanlivosti zatepľovacieho systému. 

Tepelné mosty 
Tepelné mosty predstavujú prvok, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje povrchovú teplotu 
konštrukcií. Tepelný most predstavuje časť konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení 
vnútorná povrchová teplota. Je to spôsobené buď zmenou hrúbky stavebnej konštrukcie alebo 
rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma a vonkajšej plochy, ktorá teplo 
odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne). Ak sa v konštrukcii nachádza tepelný 
most, je možné predpokladať, že v zimnom období bude jeho teplota na vnútornom povrchu 
nižšia, ako je teplota na inom mieste. Za tých istých podmienok je na vonkajšom povrchu 
tepelného mosta oproti bežnému miestu teplota vyššia. Je to dôsledok toho, že v mieste 
tepelného mosta má konštrukcia vyššiu tepelnú vodivosť (tepelnú priepustnosť) ako inde. Na 
diagnostiku a znázornenie nepravidelností v tepelnotechnických vlastnostiach prvkov, ktoré 
tvoria obvodový plášť budovy, sa používa termovízia. Obvodový plášť budovy musí chrániť 
celú budovu tak, aby bol vplyv tepelných mostov vylúčený alebo aspoň obmedzený. Tepelné 
mosty vznikajú najčastejšie pri nadokenných a naddverových prekladoch, pri okrajoch 
strechy, pri atike, v mieste napojenia stropných nosných prvkov s obvodovou stenou alebo pri 
vyložení nosných konštrukcií balkóna a lodžií. Všetky miesta s tepelnými mostmi je nutné 
prekryť efektívnym tepelnoizolačným materiálom s takou hrúbkou, aby bol pokles vnútornej 
povrchovej teploty čo najnižší. V žiadnom prípade nesmie dosiahnuť hranicu rizika vzniku 
plesní.  

Energetická efektívnosť starších budov v správe PSK je vo väčšine prípadov na veľmi nízkej 
úrovni, čím narastajú náklady na energie. Vďaka modernizácii je možné získať pohodu 
a vysoký štandard užívania aj v staršom objekte, ktorý sa bude len minimálne odlišovať 
od podmienok užívania v nízkoenergetickej novostavbe. Stačí len nájsť rizikové miesta 
a zbaviť sa ich. Najlepším spôsobom ako dosiahnuť redukovanie tepelných mostov je 
zateplenie konštrukcie, napríklad kontaktnými zatepľovacími systémami. Na analýzu 
tepelných mostov je optimálne použiť termovízne meranie využívajúce fyzikálny jav, 
pri ktorom povrch každého telesa vyžaruje elektromagnetické žiarenie. Nameraná intenzita 
žiarenia a z nej určená teplota telesa nám poskytuje dostatok informácií o zvyšovaní alebo 
znižovaní teploty telesa. Na základe vykonaných termovíznych meraní je možné definovať 
najbežnejšie typy tepelných mostov, ku ktorým patria:   

 geometrické - kúty vytvorené stykom jedného alebo viacerých druhov stavebných 
konštrukcií, 

 konštrukčné - stĺpy v obvodovom plášti, konzoly balkónov, preklady, 
 materiálové - zmeny v materiálovej tvorbe konštrukcie vrátane vzduchových dutín, 

zmeny hrúbok jednotlivých vrstiev stavebnej konštrukcie, 
 systematické - nosný rošt, spojovacie prvky v stavebnej konštrukcii, 
 kombinované - ostenie a nadpražie otvorov. 
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Jedným z najčastejších miest výskytu tepelného mosta je styk vodorovnej konštrukcie (strop, 
balkónové konzoly) a zvislej steny. Iným prípadom tepelných mostov sú prestupy sietí skrz 
konštrukciu vonkajšieho plášťa budovy. Často sa pri rekonštrukcii striech alebo pri adaptácii 
podstrešných priestorov zabúda na skutočnosť, že drevo krokvových trámov má úplne odlišné 
tepelné izolačné vlastnosti než používaný polystyrén alebo minerálna vata. Izolácia sa 
umiestňuje len medzi krokvy a trámy sa stávajú v strešnej konštrukcii tepelnými mostami. 
Vhodným spôsobom eliminácie tepelných mostov u nosných krokiev je aplikácia tepelnej 
izolácie v dvoch alebo v troch vrstvách. Zaujímavým riešením je nadkrokvová izolácia - 
tepelná izolácia umiestnená nad krokvami - nebezpečenstvo, že sa trámy stanú tepelnými 
mostami nehrozí. Vhodným spôsobom eliminácie tepelných mostov u nosných krokiev je 
aplikácia tepelnej izolácie v dvoch alebo v troch vrstvách alebo použitie minerálnej fúkanej 
vlny. Na základe vyhodnotenia posudkov sa ukázalo, že u kvalitných plastových okien sa 
neprejavovali žiadne technické závady v konštrukcii samotného okna, ale vždy len v detaile 
osadenia okna k osteniu.  

Samostatnú kapitolu v oblasti  tepelných mostov zaujímajú tepelné mosty skiel. Tepelné 
mosty v oblasti dištančných rámčekov skla ovplyvňujú dva faktory. Prvým faktorom je hĺbka 
zasklievacej drážky. U okien s hĺbkou polodrážky zasklenia do 10 mm vzniká tepelný most. 
Hliníkový alebo nerezový dištančný rámček, ktorý je v profile zasklený, prevádza vonkajšiu 
teplotu do interiéru a ochladzuje vnútornú časť skla, čím dochádza k zrážaniu vlhkosti (známe 
rosenie okien v spodnej časti). U moderných okien s väčšou hĺbkou polodrážky je dištančný 
rámik zasadený hlbšie do profilu, teda nedochádza k tepelnej vodivosti, vnútorná časť skla sa 
neochladzuje a nedochádza k roseniu.  Druhým faktorom je typ použitého dištančného 
rámčeka. Vo veľkej miere sa používal hliníkový rámček, tepelná vodivosť (lambda) takéhoto 
rámčeka je okolo 150 W.m-1K-1. Z tohto dôvodu sa prešlo na teplé dištančné rámčeky. Najprv 
sa používali tepelné rámčeky nerezové, ktoré majú tepelnú vodivosť 15-20 W.m-1K-1. Dnes sa 
už prešlo na najmodernejšie typy rámikov, ktoré majú vodivosť 0,19 W.m-1K-1.  

Vyhodnotenie budov PSK z hľadiska výmeny okien 
Výmena okien sa vyhodnocuje podľa rozsahu výmeny okien v jednotlivých objektoch. 
Rozlišujeme okná staré – bez výmeny, drobnú výmenu (1 - 40 %), čiastočnú výmenu (40 – 
80 %) a celkovú výmenu okien (80 - 100 %).  
 

Zlepšenie tepelnotechnických vlastností otvorových konštrukcií sa prevádza ich výmenou 
za okenné konštrukcie s plastovými 5 (6)-komorovými profilmi rámov a vlysov krídiel 
s izolačným dvojsklom (trojsklom) plneným inertným plynom. Alternatívne je možné 
použiť aj drevené rámy z europrofilov alebo tiež hliníkové rámy s prerušeným tepelným 
mostom. 
 

Budovy škôl a sociálnych zariadení majú viac ako polovicu objektov s celkovou výmenou 
okien a iba okolo 30 % budov má pôvodné okná. U kultúrnych zariadení je situácia iná. Tu je 
kompletná výmena okien uskutočnená iba u 16 % budov a až 69 % budov má okná 
energeticky zastarané. Tento jav súvisí hlavne s historickým pôvodom budov a ich 
pamiatkovou ochranou, ktorá kladie často vyššie požiadavky na vymenené okná (napríklad 
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historický vzhľad nových okien). Historické budovy sú väčšinou menej vykurované alebo 
trvalo temperované, čo znamená nižšie úspory po výmene okien – v týchto budovách výmena 
okien neprináša takú rýchlu návratnosť ako v budovách vykurovaných na vyššiu teplotu 
(sociálne zariadenia, školy). Budovy správy a údržby ciest majú kompletne vymenené okná 
v  23 % objektoch. Budova Úradu PSK má všetky okná vymenené za nové.  

Vyhodnotenie budov PSK z hľadiska zateplenia strechy 
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností strešnej konštrukcie je možné zabezpečiť 
dodatočným zateplením s použitím tepelnej izolácie na báze expandovaného penového 
polystyrénu alebo minerálnej vlny s hrúbkou stanovenou podrobným výpočtom. Ako 
vrchná hydroizolácia sa zvyčajne používajú fólie z mäkčeného polyvinylchloridu. 
 
Potenciál úspor v oblasti zateplenia strechy je v budovách PSK veľký. V školách 
a v sociálnych zariadeniach tvoria budovy s kompletným zateplením strechy iba 4 %, pričom 
kultúrne zariadenia nemajú ani jednu budovu so zateplením strechy. Táto skutočnosť je 
viazaná na kvalitu existujúcej strešnej krytiny a množstvo finančných prostriedkov, ktoré je 
nutné na zateplenie strechy vynaložiť. Špecifickým činiteľom vstupujúcim do procesu 
zatepľovania strechy a medzistrešného priestoru je vek a historická hodnota budov. Ako 
vhodné riešenie izolácie medzistrešného priestoru sa javí technológia fúkanej izolácie.  

Organizácie PSK majú pri šikmých strechách zväčša iba rekonštruovanú krytinu, pri plochých 
strechách bol kladený dôraz predovšetkým na hydroizolačnú vrstvu. Dôvodom takejto 
čiastkovej rekonštrukcie striech bola nutnosť zabránenia zatekaniu zrážkovej vody 
do interiéru budov. 

Na budovách správy a údržby ciest nebolo vykonané zatepľovanie striech. Z hľadiska 
vhodnosti výberu technologických prvkov, ktoré majú prispieť k zvýšeniu tepelnej izolácie 
striech, je nutné vykonať termovízne merania a zároveň je potrebné posúdiť tepelné mosty 
v styku medzi obvodovým murivom a konštrukciou strechy. 

Budova Úradu PSK má kompletne rekonštruovanú a zateplenú celú strechu. Rekonštrukcia 
bola realizovaná v roku 2010, avšak v súčasnosti nie je možné jednoznačne poukázať 
na úspory, ktoré boli dosiahnuté, nakoľko neboli vykonané merania pred rekonštrukciou 
a po nej. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať termovízne merania vo vykurovacom období 
a výsledky zosúladiť s energiou súvisiacou s vykurovaním celého objektu. 
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7 Analýza energetického stavu objektu - energetické bilancie 
 
Energetické bilancie dávajú konečný prehľad o spotrebách a o nákladoch na vykurovanie, 
prípravu teplej vody a osvetlenie v jednotlivých kategóriách budov. Súčtom jednotlivých 
kategórií dostávame výslednú hodnotu spotreby a nákladov za celý PSK. Energetická bilancia 
je matematická interpretácia všeobecne platného princípu zachovania energie. V spojení 
s materiálovou bilanciou je energetická bilancia jedným zo základných výpočtov pri analýze 
procesov a navrhovaní opatrení zvyšovania energetickej efektívnosti. Energetická bilancia 
slúži k optimalizácii prevádzky budov prostredníctvom posúdenia spotrieb jednotlivých 
nosičov energií i z ekonomického hľadiska (nie všetky energetické nosiče majú rovnakú cenu 
jednotkového množstva). 

Vychádzajúc zo základných princípov energetickej bilancie chápeme energiu ako súčet 
energií a tepla do systému privedených, ktoré sa  rovnajú súčtu energií a práce zo systému 
odvedených, vrátane akumulovanej energie. Energetická bilancia, resp. súhrn niekoľkých 
parametrov a faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu a potrebu energie na prevádzku, je dôležitá 
pri návrhu zdroja tepla. Bilancia energie pozostáva z:  

 tepelných strát budovy,  
 tepelného príkonu systému, 
 prípojných hodnôt a 
 spotreby paliva.  

 
Bilancia energie, ktorej úlohou je vyčísliť množstvo prichádzajúcej a odchádzajúcej energie, 
sa vzťahuje na tepelnú stratu prechodom z interiéru do vonkajšieho prostredia. Bilancia 
energie je zároveň ovplyvnená vetraním, tepelnými stratami a ziskami i prechodom tepla 
do priľahlých miestností a zón. Bilancia je ovplyvňovaná mierou využitia tepla z vnútorných 
tepelných zdrojov, využitia solárnych tepelných ziskov, tepelných strát vykurovacej sústavy 
pri výrobe a rozvode tepla, odvode spalín a regulácii, vrátane prívodu energie do vykurovacej 
sústavy. Celková tepelná strata budovy je závislá od mernej tepelnej straty budovy a času, 
za ktorý k tejto strate dochádza. Prerušovaným vykurovaním klesá priemerná vnútorná 
teplota, čím sa redukuje tepelná strata. Celkové tepelné zisky sú tvorené vnútornými ziskami 
a solárnymi tepelnými ziskami. Medzi vnútorné zisky radíme teplo vyprodukované 
vo vykurovanom priestore užívateľmi (metabolické zisky), teplo produkované prístrojmi 
a osvetlením a tiež tepelné zisky z rozvodu teplej vody a z kanalizačného systému. Solárne 
tepelné zisky v zásade predstavujú prínos slnečného žiarenia získaného v mieste hodnotenia. 
Významnú úlohu zohráva orientácia a trvalé zatienenie ohrievaných plôch, úroveň solárnej 
priepustnosti a pohltivosť ohrievaných plôch. Ohrievané plochy, ktoré treba brať do úvahy, 
predstavujú zasklenie obálky budovy, vnútorné steny i podlahy vystavené kontaktu 
so slnečným žiarením, vrátane stien za transparentnými krytmi alebo transparentnou 
izoláciou. 
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Vyhodnotenie jednotlivých kategórií budov PSK podľa spotreby energie 
Celková energetická ročná spotreba energie za jednotlivé kategórie budov je zobrazená 
v nasledujúcej tabuľke a  grafe. Spotreby predstavujú priemernú hodnotu údajov nameraných 
v období medzi rokmi 2011 až 2013. Analyzované budovy pod správou PSK celkom 
spotrebujú 76 457, 80 MWh energie. Najvýznamnejšie množstvo tejto energie spotrebujú 
školy a školské zariadenia, naopak najmenšie množstvo energie spotrebuje budova Úradu 
PSK. Prerozdelenie spotreby energií uvedené v nasledujúcom grafe súvisí s charakterom 
používania jednotlivých budov, s počtom objektov, ktoré ich tvoria, s podlahovou plochou 
a podobne. 

Tab. č. 22: Celková ročná spotreba energií v jednotlivých kategóriách budov PSK 

Kategória budov Celková ročná spotreba energie (MWh) 
Školy a školské zariadenia 49 723,00 
Sociálne zariadenia 14 815,70 
Kultúrne zariadenia 6 077,10 
Správa a údržba ciest PSK 4 955,70 
Budova ÚPSK 886,20 
Spolu za PSK 76 457,80 

 

 
Graf č. 28: Celková ročná spotreba energie v jednotlivých kategóriách budov PSK 

Vyhodnotenie jednotlivých kategórií budov PSK podľa nákladov na energie 
Celkové ročné náklady za jednotlivé kategórie budov sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke 
a grafe. Náklady predstavujú priemernú hodnotu údajov nameraných v období medzi rokmi 
2011 až 2013. Ročné náklady za všetky budovy PSK celkom predstavujú 6 488 692, 41,- 
EUR. Najväčšiu časť nákladov zahŕňa prevádzka škôl a školských zariadení, čo súvisí s ich 
počtom (83) a charakterom prevádzky. Naopak najnižšiu hodnotu celkových ročných 
nákladov na energie predstavuje správa budovy Úradu PSK. Rozloženie nákladov nesúvisí len 
s činiteľmi vymenovanými v predchádzajúcom texte (podlahová plocha, charakter využívania 
budovy a pod.) a s kvalitou využívania energií v jednotlivých zariadeniach, ale aj s 
energetickými nosičmi využívanými v daných budovách (cena za jednotku energie nie je 
u všetkých nosičov rovnaká).   
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Tab. č. 23: Celkové ročné náklady na energie podľa jednotlivých kategórií budov PSK 
Kategória budov Celkové ročné náklady na energie [€] 
Školy a školské zariadenia 4 274 098,24 
Sociálne zariadenia 1 137 629,71 
Kultúrne zariadenia 354 527,68 
Správa a údržba ciest PSK 571 772,13 
Budova Úradu PSK 150 664,65 
Spolu za celý PSK 6 488 692,41 

 

 

Graf č. 29: Celkové ročné náklady na energie podľa jednotlivých kategórií budov PSK 

Ročná spotreba a náklady podľa energetického nosiča 
Nasledujúca tabuľka uvádza rozdelenie spotrieb a nákladov energií vzhľadom k použitému 
nosiču energie podľa jednotlivých kategórií budov. Údaje predstavujú spriemerované hodnoty 
za roky 2011 – 2013  uvádzané organizáciami v energetických dotazníkoch a pri osobnom 
stretnutí, resp. telefonickom rozhovore.  
 

Tab. č. 24: Celková ročná spotreba a náklady na jednotlivé energetické nosiče v členení podľa 
jednotlivých kategórií budov PSK 

Kategória 
budovy 

Energetický 
nosič 

Celková ročná 
spotreba (MWh) 

Celkové ročné náklady 
(€) 

Školy a 
školské 

zariadenia 

Plyn 37 943 2 583 723 
Nakupované teplo 6 168 280 805 

Ostané palivá 0 0 
Elektrická energia 5 613 1 409 569 

Sociálne 
zariadenia 

Plyn 9 406 561 074 
Nakupované teplo 1 270 3 330 

Ostané palivá 2 286 49 569 
Elektrická energia 1 853 523 657 

Kultúrne 
zariadenia 

Plyn 4 670 131 108 
Nakupované teplo 655 23 327 

Ostané palivá 20 5 248 
Elektrická energia 732 194 844 
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Kategória 
budovy 

Energetický 
nosič 

Celková ročná 
spotreba (MWh) 

Celkové ročné náklady 
(€) 

Správa a 
údržba ciest 

PSK 

Plyn 4 285 429 461 
Nakupované teplo 0 0 

Ostané palivá 43 2 040 
Elektrická energia 627 140 271 

Budova Ú 
PSK 

Nakupované teplo 886 83 072 
Elektrická energia 363 67 593 

SPOLU   76 458 6 488 692 
 

Nasledujúca tabuľka zachytáva celkovú spotrebu energií (zemný plyn, elektrická energia, tuhé 
palivá, iné palivá, nakupované teplo) v jednotlivých typoch organizácií pod správou PSK 
v rokoch 2010 až 2013. 

 
Tab. č. 25: Spotreba energií v jednotlivých druhoch budov PSK v rokoch 2010 až 2013 

Kategória budov 
2010 

[MWh/rok] 
2011 

[MWh/rok] 
2012 

[MWh/rok] 
2013 

[MWh/rok] 
Priemer 

[MWh/rok] 
Školy a školské 
zariadenia 

51 704,9 49 142,3 47 738,8 45 144,3 48 432,6 

Sociálne zariadenia 21 746,0 20 587,6 20 888,8 20 420,4 20 910,7 

Kultúrne zariadenia 3 874,4 4 186,6 7 120,3 7 032,0 5 553,3 

Správa a údržba ciest 
PSK 

5 277,7 4 885,6 4 964,7 4 732,8 4 965,2 

Budova Úradu PSK X 1 335,2 1 202,3 1 189,0 931,6 

Spolu za celý PSK 82 603,1 80 137,3 81 914,9 78 518,4 80 793,4 

X - údaj nie je k dispozícii 

 
Graf č. 30, vychádzajúc z predošlej tabuľky, zobrazuje celkovú a priemernú spotrebu energií 
v jednotlivých uvažovaných rokoch pre všetky zariadenia v správe PSK. Ako vyplýva 
z daného grafu, spotreba energií nemá v priebehu vybraných rokov výraznú klesajúcu alebo 
stúpajúcu tendenciu, ale dochádza k jej rastu a opätovnému poklesu, čo súvisí so zmenou 
počtu zariadení, zmenou obsadenosti zariadení a podobne.  
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Graf č. 30: Spotreba energií v rokoch 2010-2013 za všetky organizácie PSK 

Graf č. 31 prezentuje percentuálne prerozdelenie priemernej spotreby energie v jednotlivých 
uvažovaných zariadeniach v členení podľa služieb, ktoré poskytujú verejnosti.  

 

Graf č. 31: Podiel priemerných spotrieb energií v rámci jednotlivých skupín organizácií PSK 

 

V tabuľke č. 26 sú prezentované celkové ročné náklady na energie (zemný plyn, elektrická 
energia, tuhé palivá, iné palivá, nakupované teplo) pre jednotlivé kategórie organizácií PSK 
od roku 2010 do roku 2013. 
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Tab. č. 26: Celkové ročné náklady na energie v členení podľa kategórií budov PSK v rokoch 2010 až 2013 

Kategória budov 2010 
[€/rok] 

2011 
[€/rok] 

2012 
[€/rok] 

2013  
[€/rok] 

Priemer 
[€/rok] 

Školy a školské 
zariadenia 

4 068 191,3 4 694 754,2 4 640 919,4 4 264 866,8 
4 417 182,9 

Sociálne zariadenia 1 426 133,2 1 746 869,3 1 761 616,2 1 671 718,9 1 651 584,4 

Kultúrne zariadenia 400 443,7 419 833,0 694 818,5 655 599,1 542 673,6 

Správa a údržba ciest 
PSK 390 406,0 422 825,5 477 796,6 418 039,3 427 266,9 

Budova Úradu PSK X 153 461,0 153 366,0 151 567,0 114 598,5 

Spolu za celý PSK 6 285 174,3 7 437 743,0 7 728 516,6 7 161 791,1 7 153 306,2 

X - údaj nie je k dispozícii 

Graf č. 32 prezentuje celkové náklady PSK na energie v zariadeniach, ktoré má 
v zriaďovateľskej pôsobnosti. Z daného grafu vyplýva, že náklady mali do roku 2012 
stúpajúcu tendenciu a od tohto roku postupne klesajú.  

 
Graf č. 32: Náklady na energie v rokoch 2010 až 2013 vyjadrené v peňažných jednotkách 

 

Graf č. 33 zachytáva percentuálne prerozdelenie nákladov na energie pre jednotlivé 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Z tohto grafu vyplýva, že najväčšou mierou sa 
na nákladoch na energie podieľajú školy a školské zariadenia, najmenšou mierou budova 
Úradu PSK.  
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Graf č. 33: Podiel priemerných nákladov na energie v rámci jednotlivých skupín organizácií PSK 

Tabuľka č. 27 a graf č. 34 zachytávajú celkovú a priemernú spotrebu jednotlivých druhov 
energií v budovách škôl a školských zariadení v rokoch 2010 až 2013. Z danej tabuľky 
vyplýva, že v najväčšej miere sa v školách a školských zariadeniach spotrebúva zemný plyn, 
v najmenšej miere sa využívajú tuhé palivá. Tento stav je výhodný z hľadiska ekologického, 
no už menej výhodný z pohľadu ekonomického, nakoľko tuhé palivá sú v porovnaní 
so zemným plynom, či elektrickou energiou lacnejšie, na druhej strane sú náročnejšie 
na uskladnenie a obsluhu zariadení, ktoré ich spaľujú.  

Tab. č. 27: Spotreba jednotlivých druhov energií v školách a školských zariadeniach v rokoch 
2010 až 2013 

Školy 2010 
[MWh/rok] 

2011 
[MWh/rok] 

2012 
[MWh/rok] 

2013 
[MWh/rok] 

Priemer 
[MWh/rok] 

Zemný plyn 40 533,2 38 355,1 37 319,6 34 987,8 37 798,9 

Elektrická energia 5 761,3 5 599,2 5 471,0 5 366,6 5 549,5 

Tuhé palivo 174,2 227,8 214,4 234,5 212,7 

Iné palivo - - - - - 

Nakupované teplo UK 4 825,2 4 490,5 4 302,0 4 089,4 4 426,8 

Nakupované teplo TV 411,1 469,7 431,9 466,0 444,7 

Spolu 51 704,9 49 142,3 47 738,8 45 144,3 48 432,6 

   – nevyužíva sa 

 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

80 
 
 

 
Graf č. 34: Priemerná spotreba využívaných druhov energií v školách v rokoch 2010 až 2013 

Tabuľka č. 28 zachytáva celkové ročné náklady na energie podľa ich jednotlivých druhov 
v budovách  škôl a školských zariadení od roku 2010 do roku 2013. Výška, resp. 
prerozdelenie nákladov korešponduje s tabuľkou vyššie. Najväčšiu časť rozpočtu na energie 
pre školy a školské zariadenia predstavujú náklady na zemný plyn a elektrickú energiu, ktoré 
sú v daných zariadeniach využívané v najväčšom rozsahu.  

Tab. č. 28: Celkové ročné náklady na energie podľa jednotlivých druhov v školách a školských 
zariadeniach 

Školy 
2010 

[€/rok] 
2011 

[€/rok] 
2012 

[€/rok] 
2013 

[€/rok] 
Priemer 
[€/rok] 

Zemný plyn 2 357 439,6 2 731 358,6 2 841 709,3 2 479 690,3 2 602 549,4 

Elektrická energia 1 258 500,8 1 524 833,1 1 372 937,0 1 366 515,8 1 380 696,6 

Tuhé palivo 1 560,0 2 040,0 1 920,0 2 100,0 1 905,0 

Iné palivo - - - - - 

Nakupované teplo UK 422 415,5 402 291,3 392 838,9 382 988,9 400 133,7 

Nakupované teplo TV 28 275,5 34 231,2 31 514,2 33 571,8 31 898,2 

Spolu 4 068 191,4 4 694 754,2 4 640 919,4 4 264 866,8 4 417 182,9 

– nevyužíva sa 

Tabuľka č. 29 a graf č. 35 zachytávajú celkovú a priemernú spotrebu jednotlivých druhov 
energií v  zariadeniach sociálnej starostlivosti v rokoch 2010 až 2013. Z danej tabuľky 
vyplýva, že v najväčšej miere sa v zariadeniach sociálnych služieb spotrebúva zemný plyn, 
v najmenšej miere sa využíva teplo nakupované na ohrev vody. V týchto zariadeniach sa 
na rozdiel od škôl a školských zariadení vo zvýšenej miere využívajú i tuhé palivá, ktoré 
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tvoria v priemere takmer 29 % z celkovej spotreby energií. Tento stav súvisí i s umiestnením 
budov zariadení sociálnych služieb v oblastiach, kde nie sú vybudované plynové prípojky.  

Tab. č. 29: Spotreba jednotlivých druhov energií v sociálnych zariadeniach v rokoch 2010 až 2013 

Sociálne zariadenia 2010 
[MWh/rok] 

2011 
[MWh/rok] 

2012 
[MWh/rok] 

2013 
[MWh/rok] 

Priemer 
[MWh/rok] 

Zemný plyn 10 349,7 9 554,2 9 765,7 9 401,6 9 767,8 

Elektrická energia 2 636,9 2 592,5 2 582,9 2 603,4 2 603,9 

Tuhé palivo 5 846,8 5 854,5 6 199,2 6 200,7 6 025,3 

Iné palivo 704,5 679,7 609,5 509,6 625,8 

Nakupované teplo UK 1 667,2 1 430,7 1 240,0 1 221,9 1 390,0 

Nakupované teplo TV 540,8 476,1 491,3 483,3 497,9 

Spolu 21 746,9 20 587,7 20 888,6 20 420,5 20 910,7 

 

 
Graf č. 35: Priemerná spotreba využívaných druhov energií v sociálnych zariadeniach v rokoch 2010 až 

2013 

Tabuľka č. 30 prezentuje celkové ročné náklady na energie podľa ich jednotlivých druhov 
v budovách zariadení sociálnych služieb od roku 2010 do roku 2013. Výška, resp. 
prerozdelenie nákladov úplne nekorešponduje s tabuľkou vyššie, čo súvisí s nižšou 
obstarávacou cenou tuhých palív v porovnaní, napríklad s elektrickou energiou, ktorá 
predstavuje najväčšiu časť nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb, a to aj 
napriek jej nízkej spotrebe  v porovnaní s tuhými palivami, ktoré v priemere predstavujú   
2,3 -násobok spotreby elektrickej energie.  
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Tab. č. 30: Celkové ročné náklady na energie v sociálnych zariadeniach v členení podľa jednotlivých 
druhov 

Sociálne zariadenia 2010 
[€/rok] 

2011 
[€/rok] 

2012 
[€/rok] 

2013 
[€/rok] 

Priemer 
[€/rok] 

Zemný plyn 601 476,5 662 841,7 715 980,1 641 203,5 655 375,5 

Elektrická energia 556 897,9 797 456,9 775 219,5 780 285,5 727 465,0 

Tuhé palivo 88 015,6 100 373,8 90 531,4 94 221,3 93 285,5 

Iné palivo 50 970,1 64 645,9 63 543,2 43 958,0 55 779,3 

Nakupované teplo UK 96 468,0 91 060,0 83 164,0 80 735,0 87 856,8 

Nakupované teplo TV 32 305,0 30 491,0 33 178,0 31 315,6 31 822,4 

Spolu 1 426 133,1 1 746 869,3 1 761 616,2 1 671 718,9 1 651 584,5 

 
 
Tabuľka č. 31 a graf č. 36 zachytávajú celkovú a priemernú spotrebu jednotlivých druhov 
energií v kultúrnych zariadeniach PSK v rokoch 2010 až 2013. Z tabuľky vyplýva, že 
v najväčšej miere sa v kultúrnych zariadeniach využíva zemný plyn, ktorého spotreba 
v priemere predstavuje 64 % z celkovej spotreby energií. Najnižšiu spotrebu predstavuje 
nakupovaná teplá voda, čo súvisí s charakterom využívania kultúrnych zariadení.  

  
Tab. č. 31: Spotreba jednotlivých druhov energií v kultúrnych zariadeniach v rokoch 2010 až 2013 

Kultúrne zariadenia 
2010 

[MWh/rok] 
2011 

[MWh/rok] 
2012 

[MWh/rok] 
2013 

[MWh/rok] 
Priemer 

[MWh/rok] 

Zemný plyn 2 056,4 2 320,2 4 947,7 4 956,9 3 570,3 

Elektrická energia 1 059,5 1 135,2 1 413,1 1 353,4 1 240,3 

Tuhé palivo 25,1 25,1 33,5 41,9 31,4 

Iné palivo - - - - - 

Nakupované teplo UK 715,0 689,0 720,6 661,0 696,4 

Nakupované teplo TV 18,4 17,1 5,3 18,9 14,9 

Spolu 3 874,4 4 186,6 7 120,2 7 032,1 5 553,3 

   – nevyužíva sa 
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Graf č. 36: Priemerná spotreba využívaných druhov energií v kultúrnych zariadeniach v rokoch 2010 až 

2013 

Tabuľka č. 32 prezentuje celkové ročné náklady na energie podľa ich jednotlivých druhov 
v kultúrnych zariadeniach od roku 2010 do roku 2013. Najväčšiu časť nákladov na energie 
predstavuje elektrická energia, ktorá  v celkovej spotrebe energií zastáva druhé miesto. 
Spotreba zemného plynu v priemere predstavuje 2,8-násobok spotreby elektrickej energie, 
no napriek tomu sú priemerné náklady na nákup zemného plynu v porovnaní s elektrickou 
energiou nižšie o 25 173,9 € ročne. 

Tab. č. 32: Celkové ročné náklady na energie v členení podľa jednotlivých druhov v kultúrnych 
zariadeniach v rokoch 2010 až 2013 

Kultúrne zariadenia 
2010 

[€/rok] 
2011 

[€/rok] 
2012 

[€/rok] 
2013 

[€/rok] 
Priemer 
[€/rok] 

Zemný plyn 119 476,4 132 199,7 318 204,4 303 136,3 218 254,2 

Elektrická energia 202 692,4 207 374,2 297 546,1 266 099,8 243 428,1 

Tuhé palivo 600,0 600,0 800,0 1 400,0 850,0 

Iné palivo - - - - - 

Nakupované teplo UK 76 143,5 78 297,0 77 776,8 84 407,0 79 156,1 

Nakupované teplo TV 1 531,5 1 362,0 491,2 556,0 985,2 

Spolu 400 443,8 419 832,9 694 818,5 655 599,1 542 673,6 

   – nevyužíva sa 

Nasledujúca tabuľka a graf zachytávajú celkovú a priemernú spotrebu jednotlivých druhov 
energií v organizáciách Správy a údržby ciest PSK v rokoch 2010 až 2013. Z tabuľky 
vyplýva, že najväčšou mierou sa na celkovej spotrebe energií podieľa spotreba zemného 
plynu. Organizácie Správy a údržby ciest PSK patria k zariadeniam využívajúcim najmenší 
počet energetických zdrojov, okrem zemného plynu využívajú už len elektrinu  a tuhé palivá, 
ktoré v priemere predstavujú  len cca 0,7 % celkovej spotreby energií.  
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Tab. č. 33: Spotreba jednotlivých druhov energií v organizáciách Správy a údržby ciest PSK v rokoch 
2010 až 2013 

Správa a údržba 
ciest PSK 

2010 
[MWh/rok] 

2011 
[MWh/rok] 

2012 
[MWh/rok] 

2013 
[MWh/rok] 

Priemer 
[MWh/rok] 

Zemný plyn 4 597,1 4 297,5 4 370,0 4 156,1 4 355,2 

Elektrická energia 638,1 556,6 547,4 560,9 575,8 

Tuhé palivo 42,5 31,5 47,3 15,8 34,3 

Iné palivo - - - - - 

Nakupované teplo 
UK - - - - - 

Nakupované teplo 
TV - - - - - 

Spolu 5 277,7 4 885,6 4 964,7 4 732,8 4 965,3 

      – nevyužíva sa 

 
Graf č. 37: Priemerná spotreba využívaných druhov energií v organizáciách Správy a údržby ciest PSK 

v rokoch 2010 až 2013 

Tabuľka č. 34 zachytáva celkové ročné náklady na energie podľa ich jednotlivých druhov 
v strediskách Správy a údržby ciest PSK od roku 2010 do roku 2013. Najvyššou položkou 
nákladov na energie Správy a údržby ciest PSK sú náklady na nákup zemného plynu, ktorého 
spotreba v priemere predstavuje takmer 88 % spotreby všetkých energií. 
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Tab. č. 34: Celkové ročné náklady na energie v členení podľa jednotlivých druhov v strediskách Správy 
a údržby ciest PSK v rokoch 2010 až 2013 

Správa a údržby 
ciest PSK 

2010 
[€/rok] 

2011 
[€/rok] 

2012 
[€/rok] 

2013 
[€/rok] 

Priemer 
[€/rok] 

Zemný plyn 
258 095,0 278 915,0 333 768,0 254 319,0 281 274,3 

Elektrická energia 128 336,0 138 919,5 140 880,6 162 670,3 142 701,6 

Tuhé palivo 3 975,0 4 991,0 3 148,0 1 050,0 3 291,0 

Iné palivo - - - - - 

Nakupované teplo UK - - - - - 

Nakupované teplo TV - - - - - 

Spolu  390 406,0 422 825,5 477 796,6 418 039,3 427 266,9 

– nevyužíva sa 

 
Tabuľka č. 35 a graf č. 38 prezentujú celkovú a priemernú spotrebu jednotlivých druhov 
energií  v budove Úradu PSK v rokoch 2011 až 2013. Z tabuľky vyplýva, že najväčšou 
mierou sa na celkovej spotrebe energií podieľa spotreba elektrickej energie. Nakoľko je 
budova vykurovaná centrálnym zdrojom, nenakupuje zemný plyn, ani iné zdroje potrebné 
k výrobe tepla.  

 
Tab. č. 35: Spotreba jednotlivých druhov energií v budove ÚPSK v rokoch 2011 až 2013 

Budova ÚPSK 2010 
[MWh/rok] 

2011 
[MWh/rok] 

2012 
[MWh/rok] 

2013 
[MWh/rok] 

Priemer 
[MWh/rok] 

Zemný plyn 
- - - - - 

Elektrická energia - 343,4 365,1 381,4 363,3 

Tuhé palivo - - - - - 

Iné palivo - - - - - 

Nakupované teplo UK - 991,8 837,2 807,6 878,9 

Nakupované teplo TV - - - - - 

Spolu  - 1 335,2 1 202,3 1 189,0 1242,2 
 

– nevyužíva sa 
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Graf č. 38: Percentuálne vyjadrenie priemernej spotreby využívaných druhov energií v budove ÚPSK 

v rokoch 2011 až 2013 

 
Tabuľka č. 36 zachytáva celkové ročné náklady na energie v budove Úradu PSK podľa ich 
jednotlivých druhov od roku 2011 do roku 2013. Najväčšou nákladovou položkou je 
nakupované teplo, ktoré tvorí cca 71 % priemernej spotreby energií v porovnaní s elektrickou 
energiou, ktorá predstavuje 29 % celkovej priemernej spotreby.  

 
Tab. č. 36: Ročné náklady na energie v budove ÚPSK v rokoch 2011 až 2013 v členení podľa druhov 

Budova ÚPSK 
2011 

[€/rok] 
2012 

[€/rok] 
2013 

[€/rok] 
Priemer 
[€/rok] 

Zemný plyn - - - - 

Elektrická energia 58 353,0 71 093,0 73 333,0 67 593,0 

Tuhé palivo - - - - 

Iné palivo - - - - 

Nakupované teplo UK 95 108,0 82 273,0 78 234,0 85 205,0 

Nakupované teplo TV - - - - 

Spolu 153 461,0 153 366,0 151 567,0 152 798,0 

– nevyužíva sa 
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8 Vyhodnotenie a identifikácia potenciálu pre úspory 
 
Potenciál úspor vyjadruje rezervy danej budovy z hľadiska energetickej úspornosti. Vyjadruje 
sa v percentách, ktoré hovoria o tom, koľko je budova schopná ušetriť vplyvom úsporných 
opatrení oproti pôvodnému stavu bez realizácie týchto opatrení. Čím vyšší je potenciál úspor, 
tým je budova energeticky v horšom stave, a tým skôr je potrebné realizovať vykonanie 
úsporných opatrení. Budovy s vyšším potenciálom úspor je vhodné obnoviť skôr, lebo sú 
energeticky najmenej úsporné a úsporné opatrenia u nich prinesú najväčšie zlepšenie 
a najkratšiu návratnosť investovaných finančných prostriedkov. Úspory energie v budovách je 
možné rozdeliť do niekoľkých skupín: 

 úspory energie na vykurovanie budov, 
 úspory energie (paliva) na zdrojoch tepla, 
 úspory energie v rozvodoch, 
 úspory energie na prípravu teplej vody, 
 úspory energie pri prevádzke budov, 
 úspory pri osvetlení budov. 

Jednotlivé spôsoby úspor boli popísané v kapitole 2.  Podiel jednotlivých spotrieb energie 
v budovách na celkovej spotrebe je rozdielny. Každé miesto spotreby má svoju váhu. 
Pochopiteľne najväčším spotrebám je potrebné venovať najväčšiu pozornosť, pretože 
vytvárajú predpoklad najväčších potenciálov úspor. Spotreba tepla na vykurovanie má 
najväčší podiel na celkovej spotrebe energie budovy, preto úspory na vykurovanie budov 
patria ku kľúčovým.  

Úspory tepelnej energie v budovách je možné získať rôznymi opatreniami. Úsporné opatrenia 
z hľadiska znižovania potreby tepla na vykurovanie je možné rozdeliť do týchto hlavných 
skupín: 

 zateplenie obvodového plášťa, 
 výmena okien, 
 zateplenie strechy, resp. stropu do podstrešného priestoru. 

Pri odhade percentuálnych úspor energie u jednotlivých opatrení sa vychádzalo zo skúseností 
spracovateľov štúdie a zo vzorky podobných existujúcich budov kolaudovaných v rôznych 
časových obdobiach. Vybrané vzorové budovy boli posúdené v pôvodnom stave a v stave 
po realizácii úsporného opatrenia. Percentuálny rozdiel potreby tepla na vykurovanie v týchto 
dvoch stavoch predstavuje potenciál úspor daného opatrenia. Takto stanovený potenciál úspor 
pre jednotlivé opatrenia bol aplikovaný na jednotlivé budovy patriace pod správu PSK. 

Potenciál úspor pre jednotlivé navrhované opatrenia bol odvodený zo vzorky podobných 
budov s rovnakými úspornými opatreniami. Pre odhad potenciálu úspor sa používali 
priemerné hodnoty z danej vzorky budov. Výsledné hodnoty sú uvedené v tabuľke nižšie.  
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Tab. č. 37: Potenciál úspor pre úsporné opatrenia v oblasti obvodových konštrukcií 
Úsporné opatrenie Potenciál úspor 

Zateplenie obvodového plášťa 27% 

Výmena okien 19% 

Zateplenie strechy / stropu do podstrešného priestoru 14% 

SPOLU (po zohľadnení váhových kritérií) 40% 
 
Z tabuľky č. 37 vyplýva, že odhadovanými úspornými opatreniami je možné znížiť 
energetickú náročnosť budov až o približne 40 %. Najväčší potenciál úspor sa nachádza 
v zateplení obvodového plášťa, napríklad budovy v pôvodnom stave majú potenciál úspor 
40 %. Napriek tomu, že zateplením strechy sa dosahuje najvyššie zlepšenie hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou, potenciál úspor je najmenší. Súvisí to s celkovou 
plochou strechy, ktorá je v porovnaní s obvodovým plášťom a oknami v priemere najmenšia. 

8.1 Odhad úspor v zdrojoch tepla 
 
V zdrojoch tepla nastáva premena energie obsiahnutej v palive na využiteľné teplo. Úspory 
energie, ktoré je možné v zdrojoch tepla dosiahnuť bez zmeny jeho koncepcie a bez zmeny 
paliva spočívajú:   

 vo zvýšení účinnosti pri premene energie, 
 v modernejšej regulácii zdroja, 
 v prispôsobení výkonu zdroja tepla požiadavkám spotrebičov.  

Výrobu tepla pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v najväčšej miere 
zabezpečujú plynové kotly. Priemerná ročná účinnosť výroby tepla závisí predovšetkým 
od  typu, výkonu, veku a údržby  kotlov, od regulácie a od spôsobu prevádzky zdroja tepla. 
Jednotlivé zdroje tepla využívané v budovách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú popísané 
v kapitole 3.  

Náklady na prevádzku zdroja tepla často zvyšuje zbytočné predimenzovanie kotlov 
a vykurovacieho systému. Pri investíciách do zdrojov tepla je potrebné myslieť na základné 
pravidlo, že je dôležité najprv znížiť spotrebu tepla (napríklad u budov zateplením, výmenou 
okien) a až následne pristúpiť k rekonštrukcii zdroja tepla s prispôsobením jeho výkonu 
aktuálnym požiadavkám na odber tepelnej energie. 

Potenciál úspor pri výmene plynového zdroja tepla  za nový môže byť až 15 %. Ďalšiu úsporu 
prináša regulácia zdroja tepla, prevádzka a členenie vykurovacieho systému na zóny a ich 
individuálna regulácia. Úsporu je možné dosiahnuť výmenou kotlov za nové na drevnú 
štiepku (účinnosť 78 %) alebo peletky (účinnosť 86 %). V miestach, kde je možnosť 
pripojenia na zemný plyn, je vhodné zvážiť vybudovanie plynovej prípojky a nahradenie 
kotlov na tuhé palivo kondenzačnými plynovými kotlami, ktoré dosahujú účinnosť až 97 %. 
Potenciál úspor v takomto prípade môže dosiahnuť až 30 %. 
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Významná úspora energie pri výrobe tepla z elektrickej energie nie je možná. Nakoľko 
výroba tepla prebieha zvyčajne v mieste jeho spotreby  v zariadeniach, ktoré sú jednoducho 
regulovateľné. Transformácia elektrickej energie na tepelnú prebieha s vysokou účinnosťou 
až na úrovni približne 99 %. Výmenou takýchto zariadení sa nie je možné dopracovať 
k významným úsporám energie, ako tomu bolo v prípade zemného plynu.  

Pri zdrojoch tepla využívajúcich elektrickú energiu je možné hovoriť o úspore nákladov 
na nakupovanú energiu a o úspore nákladov na údržbu zariadení (v prípade zastaraných 
a poruchových). V prípade elektrických zdrojov tepla je možné dosiahnuť úsporu nákladov: 

 využitím  tepelného čerpadla - potenciál úspor pri výmene zdroja tepla 
z elektrického vykurovania na tepelné čerpadlo je až 65 %, do úvahy je potrebné vziať 
nutnosť vybudovania teplovodnej siete a zaobstarania vykurovacích telies.  

 zmenou druhu paliva - alternatívou je zmena zdroja tepla, napríklad na kotol 
na drevnú štiepku či peletky. K úspore tepla nedôjde, môže však dôjsť k zníženiu 
nákladov na primárnu energiu. Ak sa nahradzujú lokálne elektrické zdroje tepla 
za  zdroje využívajúce iné palivo, vzniká obdobne ako u tepelného čerpadla potreba  
vybudovania systému teplovodného vykurovania. 

 výmenou zdrojov - nahradenie existujúcich zdrojov rovnakými, novšej konštrukcie, 
prinesie so sebou zníženie nákladov na údržbu zariadenia a zvýšenie spoľahlivosti. 

Dodávka tepla 
Potenciál úspor pri dodávke tepla je v podstate nulový, pretože pre budovu sa vždy nakúpi 
toľko tepla, koľko potrebuje. Časť energie sa môže ušetriť v strojovniach a výmenníkových 
staniciach vhodnými opatreniami ako je tepelná izolácia rozvodov tepla, zvýšenie účinnosti 
odovzdávania tepla a podobne. V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť nezanedbateľné 
úspory na financiách odpojením sa od centrálneho zdroja a zriadením vlastnej kotolne. 
Odpojenie od centrálneho zdroja je potrebné individuálne posúdiť pre každý objekt. 
Pre prevádzku vlastnej kotolne je nutná plynovodná prípojka, vybudovanie komína 
a pravidelné kontroly a revízie kotlov, tlakových nádob, komínov a podobne. Pri posudzovaní 
vhodnosti zdrojov tepla ich použitia a efektívnosti si všetky zdroje vyžadujú individuálny 
prístup. Až vypracovaním energetického auditu sa umožní presnejšie stanovenie potenciálov 
úspor energie, financií a vhodnosti použitia jednotlivých typov zdrojov tepla pre konkrétne 
podmienky.  

Približne 70 % školských zariadení má vlastný zdroj tepla a 12 % využíva kombináciu 
vlastného a centrálneho zdroja. Ostatné zariadenia majú výlučne centrálny zdroj (dodávka 
tepla) alebo sú v podnájme. Až 97 % škôl s vlastným zdrojom používa na výrobu tepla 
plynový kotol. Potenciál úspor môže po výmene starých kotlov za nové s vyššou účinnosťou 
a s vhodnou reguláciou dosiahnuť až 15 %. 

Až 78 % sociálnych zariadení má vlastný zdroj tepla a 15 % využíva kombináciu vlastného 
a centrálneho zdroja tepla. V ostatných prípadoch sa jedná o dodávku tepla z centrálneho 
zdroja. Organizácie s vlastným zdrojom tepla využívajú nasledujúce zdroje paliva: 

- zemný plyn 65 %, 
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- elektrická energia 14 %, 
- uhlie 12 %, 
- drevo 4 %, 
- propán-bután 4 %. 
 

Vlastný zdroj tepla využíva 68 % kultúrnych zariadení,  kombináciu vlastného a centrálneho 
zdroja využíva 11 % týchto zariadení. Ostatné zariadenia si teplo nakupujú. V kultúrnych 
zariadeniach je zemný plyn ako palivo využívané  u 49 % organizácií.  Značný podiel má 
v týchto zariadeniach vykurovanie elektrickou energiou (45 %), ktoré je v niektorých 
historických objektoch jedinou možnosťou, keďže radiátory a rozvody teplovodného 
vykurovania nemusia byť z hľadiska chránenia kultúrneho dedičstva schválené pamiatkovým 
úradom. Potenciál úspor je v týchto zariadeniach nízky. Menšie úspory by mohli priniesť 
novšie typy akumulačných pecí, elektrických konvektorov, elektrických ohrievačov alebo 
infračervených panelov či žiaričov. Jednotlivé zariadenia je nutné posudzovať individuálne 
na základe energetického auditu. 

V budove Úradu PSK je teplo zabezpečované nákupom z centrálneho zdroja, ktorý 
prevádzkuje SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Budova Inovačného partnerského centra 
má vlastnú plynovú kotolňu s jedným kondenzačným kotlom (rok výroby 2009) 
s ekvitermickou reguláciou. Predpokladaný potenciál úspor na zdroji tepla je v týchto 
prípadoch veľmi nízky. 
 
Pri stanovovaní potenciálu úspor sa vychádzalo z odhadu (stanovenia) účinnosti výroby tepla 
v súčasnom stave na základe údajov z energetických dotazníkov, resp. z obhliadok vybraných 
zdrojov tepla spracovateľmi štúdie a zo stanovenia účinnosti výroby tepla dosiahnuteľnej 
po rekonštrukcii zdroja tepla. Percentuálny rozdiel týchto dvoch účinností tvorí potenciál 
úspor. V organizáciách s viacerými zdrojmi tepla sa stanovil potenciál úspor pre každý zdroj 
samostatne a následne bola vyčíslená spoločná hodnota pre celú organizáciu. 

Potenciál úspor pri zmene palivovej základne je nutné posúdiť energetickým auditom 
s technicko-ekonomickým prepočtom. Pri výmene zdroja tepla a pri zmene palivovej 
základne je potrebné brať do úvahy tieto činitele: 

 dostupnosť paliva, 
 cenu paliva, 
 výhrevnosť paliva, 
 dopravu paliva (tuhé palivá), 
 obstarávacia cena zdroja a vykurovacej sústavy, 
 revízie a kontroly daného zdroja podľa legislatívy, 
 možnosti regulácie daného zdroja tepla, 
 náklady na prevádzku a údržbu zdroja tepla. 
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8.2 Odhad úspor v rozvodoch energií 
 
Rozvody energií vo všeobecnosti slúžia na dopravu energie z miesta jej výroby na miesto 
spotreby. V rámci hodnotenia potenciálu úspor v organizáciách PSK sa pod rozvodmi energií 
rozumie: 

- rozvody tepla (teplovod, horúcovod),  
- rozvody elektrickej energie, 
- rozvody plynu, 
- rozvody studenej vody, 
- kanalizačné rozvody, 
- rozvody vzduchotechniky, 
- rozvody pary. 
 

Z hľadiska možnosti dosiahnutia úspor energií vzniká potenciál v rozvodoch tepla, rozvodoch 
vzduchotechniky a rozvodoch pary. V elektrických rozvodoch, v rozvodoch plynu, studenej 
vody a v kanalizačných rozvodoch sa potenciál úspor nevyskytuje v prípade, že predmetné 
rozvody vrátane armatúr sú v prevádzkyschopnom stave, t.j. bez úniku média, skratu 
a podobne. Najvýraznejšie úspory spomedzi všetkých rozvodov je možné dosiahnuť 
v parných rozvodoch. Je to spôsobené tým, že cez ne prúdi médium o vysokej teplote. 
Analýzou organizácií PSK sa prítomnosť parných rozvodov nepreukázala. V prípade 
vzduchotechnických rozvodov existuje potenciál úspor, ktorý je možné dosiahnuť  
opatreniami ako pri rozvodoch tepla s tým rozdielom, že energia je prenášaná vzduchom 
a na dopravu vzduchu sa využívajú ventilátory. Výskyt významných vzduchotechnických 
rozvodov, podobne ako výskyt parných rozvodov, nebol v organizáciách PSK analýzou 
zistený. Potenciál úspor existuje aj v rozvodoch studenej vody, a to v tom prípade, ak sa  voda 
využíva na technologické účely. Možnosti dosahovania úspor sú obdobné ako pri rozvodoch 
teplej vody, avšak spracovatelia štúdie v rámci hodnotených organizácií PSK nezistili 
využívanie takýchto rozvodov.  

Vzhľadom k charakteristike rozvodov v organizáciách PSK je stanovenie potenciálu úspor 
v rozvodoch energií zamerané len na rozvody tepla. Iné druhy rozvodov energií sa 
v organizáciách PSK nevyskytujú alebo ich dosiahnuteľný potenciál úspor energie je 
zanedbateľný, prípadne žiadny. Úspory v rozvodoch tepla je možné dosiahnuť nasledujúcimi 
opatreniami: 

 zateplením rozvodu tepla, 
 výmenou rozvodu tepla za nový, 
 skrátením rozvodu tepla, 
 zmenou dimenzie rozvodu tepla, 
 znížením teploty v rozvode tepla, 
 zrušením rozvodu a vytvorením lokálnych kotolní, 
 kombináciou uvedených opatrení, 
 nepriamou úsporou elektrickej energie čerpadiel. 
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Rozvody tepla v budovách PSK je možné rozdeliť na vnútorné a vonkajšie. Pri vnútorných 
teplovodných rozvodoch závisí potenciál úspor najmä od trasy rozvodu (vykurovaný alebo 
nevykurovaný priestor), dimenzie rozvodu (priemer) a tepelnej izolácie (hrúbka, typ). 
Možnosť úspory pri vnútorných rozvodoch vykurovania a teplej úžitkovej vody je 
v zaizolovaní rozvodov vedených v nevykurovaných priestoroch (najčastejšie suterénoch). 
Potenciál úspor závisí od dĺžky rozvodu, kvality a hrúbky tepelnej izolácie, od teploty vody 
v rozvode a od teploty okolitého prostredia. Kvôli veľkému množstvu premenných je 
potenciál úspor ťažké kvantifikovať - rozvody v každej budove je nutné posudzovať 
individuálne. Pre určenie potenciálu úspor je nutné najprv posúdiť súčasný stav rozvodov 
a ich tepelnej izolácie. Nie všetky rozvody je však možné posúdiť vizuálne. Pokiaľ sú 
rozvody vedené v zemi, je nutný odkop. Ak sú rozvody vyhovujúce, no tepelná izolácia je 
v zlom stave, je najjednoduchšie existujúci rozvod ponechať a len nanovo zaizolovať. Pokiaľ 
je aj samotný rozvod v zlom stave a hrozí havária, je nutné celý rozvod vymeniť za nový. 
Ak je rozvod vedený v teplovodnom kanáli, najlacnejším riešením je nahradenie pôvodného 
rozvodu novým, s novou kvalitnejšou tepelnou izoláciou. Pokiaľ je rozvod vedený v zemi, 
vhodnejším riešením je výmena rozvodu za nový z predizolovaných rúr, ktoré je možné 
bezstarostne naspäť zasypať zeminou. Ďalším možným riešením je zrušenie existujúcich 
vonkajších rozvodov a vytvorenie lokálnych kotolní.  
 
Spôsob vyhodnotenia úspor v rozvodoch 
Potenciály úspor boli odhadované porovnaním tepelných strát na pôvodných rozvodoch 
s daným priemerom, tepelnou izoláciou a umiestnením k novým predizolovaným rozvodom 
so zosilnenou tepelnou izoláciou. 
 
Potenciály úspor v rozvodoch sú vypočítané na základe týchto okrajových podmienok: 

 stredná teplota vykurovacieho média: 50 °C, 
 stredná teplota okolitého prostredia v teplovodnom kanáli: 20 °C, 
 stredná teplota zeminy: 5 °C, 
 stredná teplota vonkajšieho vzduchu: 3,86 °C, 
 súčiniteľ tepelnej vodivosti starej tepelnej izolácie potrubia: λ = 0,05 W.m-1.K-1, 
 súčiniteľ prestupu na vonkajšom povrchu: αe = 10 Wm-2.K-1, 
 vykurovacie obdobie: 212 dní za rok, 
 príprava teplej vody:    - školy - 180 dní za rok, cirkulácia 8 hodín denne, 

- sociálne zariadenia – 365 dní za rok, cirkulácia 12 hodín      
denne, 
- kultúrne zariadenia, správa a údržba ciest a budovy PSK –      

250 dní za rok, cirkulácia 8 hodín denne. 
 
Pre presné určenie potenciálu úspor je nutné pristupovať ku každej organizácii individuálne, 
keďže doby prevádzky budov a doby prevádzky cirkulačných čerpadiel sú nastavené 
pre individuálne potreby jednotlivých organizácií.  
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8.3 Odhad úspor pri príprave teplej vody 
 
Pri dodávke teplej vody vzniká potenciál úspor na rozvodoch teplej vody v rámci organizácie 
skrátením dĺžky rozvodov, kvalitnejšou tepelnou izoláciou alebo zmenou prevádzkovania 
cirkulačného čerpadla. K významnejšej úspore finančných prostriedkov môže dôjsť 
pri odpojení sa od centrálneho zdroja a vytvorení vlastného zdroja teplej vody. Túto 
alternatívu je nutné individuálne posúdiť energetickým auditom s technicko-ekonomickými 
prepočtami. Nie v každom prípade je takéto riešenie výhodné. Odhadnúť potenciál úspor 
pri centrálnej príprave teplej vody je veľmi ťažké, keďže závisí od mnohých premenných, ako 
napríklad veľkosť zásobníka a jeho tepelná izolácia, dĺžka, dimenzia a tepelná izolácia 
rozvodov, vedenie rozvodov a doba prevádzky cirkulačného čerpadla. Pri lokálnej príprave 
teplej vody je potenciál úspor veľmi nízky, keďže ušetriť sa dá len výmenou zásobníka 
za nový s menšími stratami alebo zateplením rozvodov teplej vody, ktoré sú pri tomto 
spôsobe prípravy veľmi krátke, čím na nich nedochádza k veľkým stratám tepla. 
 
Pri zásobníkovej príprave teplej vody je potenciál úspor, podobne ako pri lokálnej príprave, 
nízky, úspory možno nájsť v dodatočnom zateplení zásobníka, jeho výmenou za nový 
s menšími stratami alebo menším objemom. Menší zásobník znamená menšie straty. Prax 
ukazuje, že zásobníky sú často predimenzované. Pri prietokovej príprave teplej vody je 
potenciál úspor takmer nulový.  
 

Spôsob hodnotenia potenciálu úspor pri príprave teplej vody 
Stanovenie presnejšieho potenciálu úspor pri príprave teplej vody a spôsobu výhodnosti 
jednotlivých riešení prípravy teplej vody je nutné vo všetkých organizáciách PSK 
individuálne posúdiť energetickým auditom. Úspory možno nájsť v decentralizácii, t.j. 
vo vytvorení lokálnej prípravy teplej vody, prípadne aj naopak v centralizovaní výroby, či 
v zmene energetického nosiča. Spôsob, ktorý predstavuje pre jednu organizáciu úsporu, môže 
pre inú znamenať stratu, z tohto dôvodu neexistuje univerzálne spoločné riešenie úspor. 
Každá organizácia si vyžaduje individuálny prístup zohľadňujúci jej účel a spôsob prevádzky.  
 

Prípravu teplej vody je potrebné prispôsobiť jej spotrebe v danej organizácii. Pri zmene 
energetického nosiča je nutné prihliadať tiež na rozdielne ceny energií daných energetických 
nosičov - úspora energie nemusí vždy znamenať aj finančnú úsporu. 
 
Na základe použitého zdroja tepla a spôsobu prípravy teplej vody sa odhadujú škály 
potenciálu úspor, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

Tab. č. 38: Odhadovaný potenciál úspor pri rôznych spôsoboch prípravy teplej vody 

Spôsob prípravy teplej vody Odhadovaný 
potenciál úspor 

Jeden systém prípravy teplej vody 0 - 50 % 
Viac systémov prípravy teplej vody 0 - 30 % 
Lokálna príprava teplej vody 0 - 20 % 
Nakupovaná teplá voda 0 - 30 % 
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8.4 Odhad úspor vhodnou prevádzkou a reguláciou vykurovacieho systému 
 

Úspory v oblasti regulácie a prevádzky sa dajú zabezpečiť nasledujúcimi opatreniami: 
 inštalácia automatického regulačného systému na základe vonkajšej teploty 

(ekvitermická regulácia), 
 vykonávanie teplotných útlmov, 
 vytvorenie viacerých osobitne regulovaných vetiev (zón) vykurovacieho systému, 
 hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, 
 osadenie termostatických ventilov a hlavíc na vykurovacie telesá. 

Správna prevádzka a regulácia vykurovacieho systému má zabezpečiť dodanie potrebného 
množstva tepla v určitom čase a v potrebnej kvalite tak, aby boli dodržané parametre 
vnútorného prostredia, resp. dosiahnuté projektované parametre. Dodávaného tepla by nemalo 
byť príliš veľa (prekurovanie - nehospodárna prevádzka), ale ani málo (nedodržané parametre  
teplôt).  Ak je dodávka tepla v istom období dňa, týždňa alebo roka nepotrebná, systém 
regulácie má znížiť množstvo dodávaného tepla do systému - prechod do teplotného útlmu. 
Systém je preto nutné nastaviť presne podľa potreby budovy. Napríklad, v školách je vhodné 
vykonávať teplotný útlm po skončení vyučovania, cez víkendy, sviatky, prázdniny a podobne. 
Pre každú budovu musí byť regulačný systém nastavený individuálne tak, aby zohľadňoval 
spôsob jej prevádzky. Množstvo dodávaného tepla do budov by malo byť regulované 
na základe vonkajšej teploty vzduchu - ide o tzv. ekvitermickú reguláciu. Pri budovách 
s veľkou akumulačnou schopnosťou, ktoré pomalšie reagujú na vonkajšie výkyvy teplôt, je 
dobré ekvitermickú reguláciu doplniť o reguláciu prostredníctvom vnútornej teploty. 
Z hľadiska úspor je budovu vhodné rozdeliť na niekoľko častí, resp. zón (napríklad podľa 
svetových strán) a osobitne regulovať teplotu v každej z nich. Vďaka solárnym ziskom 
na južnej strane budovy nie je nutné vykurovať južné miestnosti rovnako intenzívne ako 
miestnosti na severe budovy. Ak napríklad polovica školy nemá poslednú hodinu, je vhodné 
úpravou rozvrhu hodín združiť vyučovanie do jednej časti školy, čo umožní prejsť v ostatných 
častiach do útlmu. Existuje aj miestna regulácia systému, ide o reguláciu uskutočňovanú 
na vykurovacích telesách využitím termostatických hlavíc. Pri správnom hydraulickom 
vyregulovaní vykurovacej sústavy a osadení termostatických hlavíc je možné dosiahnuť 
až 5 %-ný potenciál úspor z energie na vykurovanie. Regulácia vykurovacieho systému tvorí 
zhruba jednu polovicu úspor. Druhú polovicu tvorí človek a jeho správanie sa v budove. 
Zamestnanci organizácií PSK by mali navštevovať pravidelné školenia zamerané na efektívne 
využívanie energií v budove, ktoré by sa mali zameriavať na šetrenie energií na osvetlenie, 
správne vetranie, šetrenie vody, nastavovanie termostatických hlavíc na vykurovacích 
telesách a podobne.  

Ďalšie úspory je možné dosiahnuť sledovaním a odpisovaním spotrieb energií, ich 
porovnávaním (napríklad za predchádzajúci týždeň, mesiac či rok) a následným 
vyhodnocovaním. Sledovanie vodomeru dokáže rýchlo odhaliť prípadnú poruchu - zvýšený 
nárast odberu vody môže znamenať prasknuté potrubie, tečúce WC a podobne. 
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Významným problémom je, že energie v budovách PSK sú financované z verejných zdrojov, 
zamestnanci ich preto často nemajú motiváciu šetriť. Riešením je finančná motivácia 
zamestnancov napríklad spôsobom, že ušetrené finančné prostriedky za energie sa rozpočítajú 
zamestnancom vo forme prémií na konci roka. 

Z hľadiska prevádzky je možné budovy organizácií PSK rozdeliť na 3 základné skupiny: 
 školské budovy, 
 budovy sociálnej starostlivosti a 
 administratívne budovy. 

Školské budovy sú prevádzkované počas školského roka v pracovných dňoch cca od 6:00 
do 18:00 hodiny, cez víkendy a prázdniny sa v školách vykonáva teplotný útlm. Osobitne 
regulovanú vetvu by mala mať telocvičňa a kuchyňa s jedálňou. Telocvičňa môže byť 
využívaná aj po vyučovaní, preto by sa mala dať vykurovať samostatne bez toho, aby sa 
vykurovala aj prázdna škola. Platí to aj naopak, keď sa počas školského vyučovania 
telocvičňa dlhšie nevyužíva, môže ísť do útlmu. Školské kuchyne a jedálne by mali mať tiež 
vlastnú vykurovaciu vetvu s reguláciou podľa potreby. Tieto priestory sa môžu využívať 
aj cez víkend, napríklad na organizovanie svadieb, osláv a podobne. 

Budovy sociálnych služieb sú okrem administratívnej časti, ktorá by mala mať vlastnú 
regulovanú vykurovaciu vetvu, prevádzkované nepretržite počas celého roka. Jedáleň 
s kuchyňou pripravuje jedlo pre klientov od raňajok až po večeru - v útlmovom režime môže 
byť v nočných hodinách. 

Pod administratívne budovy spadajú budovy kultúrnych zariadení, administratívne budovy 
správy a údržby ciest, administratívne budovy sociálnych zariadení a budovy PSK. Tieto 
budovy sú využívané cez pracovné dni približne od 8:00 do 16:30 hodiny. Regulácia 
v administratívnych budovách by mala byť rozdelená minimálne na reguláciu severnej 
a južnej vetvy. Ďalšie opatrenia smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti vykurovacích 
sústav ako sú hydraulické vyregulovanie, termostatické hlavice či tepelná izolácia rozvodov, 
sú vyžadované legislatívou. Podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.12.2014, je vlastník budovy s celkovou 
podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so 
spoločnou prípravou teplej vody povinný: 

a) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove, 
b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na 

každom tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných 
miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb, 

c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody, 
d) vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou. 

Potenciály úspor pre jednotlivé spôsoby regulácie vykurovacích systémov sú uvedené 
v nasledujúcich tabuľkách (tab. č. 39 až č. 40). Vyhodnotenie potenciálu úspor vychádzalo 
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z informácií o spôsobe regulácie vykurovania a rozsahu inštalovaných termostatických hlavíc 
na vykurovacích telesách v jednotlivých zariadeniach PSK.  

Tab. č. 39: Potenciál úspor pri zmene súčasnej regulácie vykurovania 

Súčasná regulácia vykurovania Navrhovaná regulácia Potenciál 
úspor 

Žiadna Elektronická 8% 
Manuálna Elektronická 5% 
Elektronická Elektronická 0 – 3 % 

 

Tab. č. 40: Potenciál úspor pri rôznych stavoch výskytu termostatických hlavíc na vykurovacích telesách 

Termostatické hlavice na vykurovacích 
telesách Návrh Potenciál 

úspor 
Nie sú inštalované Áno 4% 
Čiastočne inštalované Áno 2% 
Inštalované Áno 0% 

 
Výsledný potenciál úspor vznikne sčítaním čiastkových potenciálov úspor z jednotlivých 
tabuliek.  

8.5 Odhad úspor pri osvetlení interiérov 
 
Pri odhadovaní úspor v osvetlení budov je vždy nutné riadiť sa legislatívou a minimálnymi 
hodnotami osvetlenosti daného priestoru. V priestoroch, ktoré nespĺňajú hygienické predpisy, 
musí dôjsť k zvýšeniu osvetlenosti, čo môže v praxi znamenať vyššiu spotrebu energie. 
Úspory elektrickej energie pri osvetlení sa dajú rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

 úspory na svietidle, 
 úspory reguláciou osvetlenia, 
 úspory pri prevádzke, 
 úspory pri údržbe osvetlenia. 

 
Úspory na svietidle spočívajú vo výmene zdroja osvetlenia, predradníka a optického 
systému. Zdroj osvetlenia je v tomto prípade nutné vymeniť za nový s vyššou účinnosťou. 
Výkon aj počet svietidiel je potrebné prispôsobiť hygienickým kritériám, t.j. minimálnej 
osvetlenosti miestnosti daného typu. Výmenou starších typov svietidiel s krytmi za nové 
s efektívnejším optickým systémom a lineárnymi žiarivkami sa dá ušetriť až 30 % energie. 
Súčasné moderné optické systémy majú zrkadlový povrch, ktorý zabraňuje pohlcovaniu 
svetelných lúčov, vďaka čomu odráža viac svetla do interiéru. 

 K úsporám na svietidlách s lineárnymi žiarivkami dochádza výmenou starých konvenčných 
(magnetických) predradníkov za nové elektronické predradníky. Potenciál úspor pri výmene 
zdroja osvetlenia a predradníka v svietidlách s lineárnymi žiarivkami je asi 20 %. Pri výmene 
lineárnej žiarivky za LED trubice to môže byť až 40 % a pri výmene klasickej žiarovky 
za LED žiarovku až 85 %. LED svietidlá sú v súčasnosti na vzostupe - sú vysoko účinné, 
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zdraviu neškodné, nepotrebujú predradník, sú plynulo stmievateľné a majú veľmi dlhú 
životnosť. Ich najväčšou slabinou je vysoká cena. Preto je nutné implementáciu LED 
svietidiel zvážiť a brať do úvahy aj ich obstarávaciu cenu, resp. sa rozhodovať aj na základe 
ekonomického posúdenia.  

Reguláciou osvetlenia sa dá ušetriť až 40 % energie. Osvetlenie je často zapnuté aj 
v miestnostiach, kde nikto nie je, prípadne vtedy, keď ho nepotrebujeme a ani si to 
neuvedomujeme. Svietenie v neprítomnosti osôb je možné odstrániť využitím senzorov 
pohybu, ktoré dokážu rozsvietiť svetlo podľa prítomnosti osôb v danej miestnosti a vypnúť 
ho, ak osoby miestnosť opustia. Ide o riešenie vhodné hlavne pre priestory WC a chodieb. 
Snímače osvetlenia v miestnosti zapínajú a vypínajú svetlo podľa množstva denného 
osvetlenia, ktoré sa do miestnosti dostáva cez presvetľovacie konštrukcie. Pomocou týchto 
senzorov je možné regulovať i stmievanie jednotlivých svietidiel, napríklad, ak v miestnosti 
nie je dosiahnutá požadovaná hodnota osvetlenosti, regulácia zapne svietidlá napríklad na 
50 % - hygienické kritérium je tým pádom dosiahnuté a šetrí sa zvyšných 50 % energie, ktorá 
by sa minula pri plnom svietení. Svietidlá sa dajú regulovať rôzne, napríklad, ak je 
pod oknom osvetlenie dostatočné a na opačnom konci miestnosti slabé, tak rad svietidiel pri 
okne bude vypnutý, stredný rad pôjde na 50 % a rad svietidiel pri stene na 100 %. Ak sa 
menia vonkajšie svetelné podmienky, systém je schopný sám prispôsobovať svietidlá na 
požadované výkony bez zásahu človeka.  

Úspory vyplývajúce zo správania človeka sú úspory, ktoré možno získať pri vhodnom 
zaobchádzaní s osvetlením, ktoré je bez automatickej regulácie. Ľudia by mali byť poučení, 
aby svietili len vtedy, ak je to nevyhnutné, aby vypínali svetlá po odchode z miestnosti 
a podobne. Z hľadiska energetickej efektívnosti je lepšie sa spoľahnúť na reguláciu, ktorá 
dokáže riadiť osvetlenie presne podľa potreby, ako na ľudský faktor. 

Údržbou a čistením osvetlenia je možné  ušetriť cca 10 – 20 % energie, a to tým, že 
do priestoru sa dostáva viac svetla, ktoré by sa pohltilo nečistotami na povrchu zdroja 
osvetlenia alebo krytu. Viac svetla znamená, že je pre dodržanie požadovanej osvetlenosti 
potrebné prevádzkovať menší počet svietidiel, v prípade zavedenej regulácie sú svietidlá 
prevádzkované s nižším svetelným výkonom. 

Spôsob vyhodnotenia potenciálu úspor pri osvetlení 
Pri vyhodnocovaní potenciálu úspor boli organizácie rozdelené do skupín podľa 
prevládajúceho typu osvetlenia, pre ktorý bol odhadnutý potenciál úspor. V žiadnom 
zo zariadení v správe PSK nie je nainštalovaný regulačný systém osvetlenia. Organizácie 
v niektorých priestoroch disponujú maximálne snímačmi pohybu, preto je potenciál úspor 
energie odhadovaný aj s využitím regulačného systému. 
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Tab. č. 41: Odhadovaný potenciál úspor v závislosti od prevládajúceho typu osvetlenia v organizáciách 
PSK 

Prevládajúci typ osvetlenia Odhadovaný potenciál 
úspor 

Lineárne žiarivky 20 – 50 % 
Lineárne žiarivky + klasické žiarovky 30 – 70 % 
Lineárne žiarivky + úsporné žiarivky 15 – 45 % 
Lineárne žiarivky + klasické žiarovky + úsporné 
žiarivky 20 – 50 % 

Klasické žiarovky 70 – 85 % 
Úsporné žiarivky 20 – 30 % 
Klasické žiarovky + úsporné žiarivky 30 – 60 % 

 

 
Vyhodnotenie potenciálu úspor 
Potenciály úspor, definované vyššie, sú v členení podľa jednotlivých kategórií organizácií 
PSK zapísané v nasledujúcich tabuľkách. Je nutné podotknúť, že dané percento úspor 
znamená úsporu konkrétneho opatrenia, pri kombinácii viacerých opatrení nie je možné dané 
úspory vyjadrené v percentách spolu sčítavať. Ak chceme určiť úsporu energie vplyvom 
viacerých úsporných opatrení, je potrebné poznať ich kombináciu a váhu na celkovej spotrebe 
energie. Úspory z jedného opatrenia nadväzujú na úspory predchádzajúceho opatrenia, preto 
sa úsporné opatrenia majú realizovať v adekvátnom poradí. Pri úsporných opatreniach sa má 
postupovať od spotreby smerom k výrobe. 

 
Tab. č. 42: Potenciál úspor v konkrétnych sociálnych zariadeniach 

 

 

vykurovanie zdroje tepla TÚV
regulácia + 
prevádzka

vonk. 
rozvody 

ÚK

vonk. 
rozvody 

TÚV osvetlenie
1 Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom" Važecká 3, Prešov 38,4% 11,5% 0 - 30 % 2 - 5% - - 30 - 70%
2 Centrum sociálnych služieb Ametyst Tovarné 117, Tovarné 46,6% 11,5% 0 - 30 % 4 - 7% 35,1% 24,1% 30 - 70%
3 Centrum sociálnych služieb Clementia Ličartovce 287 27,0% 10,2% 0 - 50 % 0 - 3% - - 20 - 50%
4 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Družstevná 25/3, Batizovce (okres PP) 37,7% 14,1% 0 - 30 % 12% 0,0% 0,0% 20 - 50%
5 Centrum sociálnych služieb Dúbrava Dúbrava 41, Dúbrava (okres Snina) 43,4% 15,3% 0 - 20 % 4 - 7% 90,7% - 30 - 70%
6 Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov 64, Kalinov (okres Medzilaborce) 20,8% 7,8% 0 - 30 % 5% - - 30 - 70%
7 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, Humenné 41,0% 7,8% 0 - 30 % 2 - 5% 59,4% 56,3% 20 - 50%
8 Centrum sociálnych služieb Zátišie Osadné 89, Nižná Jablonka (okres Snina) 22,1% 18,6% 0 - 30 % 4 - 7% 18,4% 0,0% 30 - 70%
9 Domov pre seniorov Mierová 88, Stará Ľubovňa 39,7% 0,0% 0 - 30 % 9% - - 70 - 85%

10 Domov sociálnych služieb Volgogradská 5, Prešov 0,0% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% 61,2% 61,2% 30 - 70%
11 Domov sociálnych služieb ALIA v Bardejove Ťačevská 38, Bardejov 60,0% 0,0% 0 - 30 % 2 - 5% - - 30 - 70%
12 Domov sociálnych služieb DÚHA - v nájme ul. 29. augusta 4, Bardejov - - - - - - -
13 Domov sociálnych služieb Legnava Legnava 72, Legnava (okres SL) 41,0% 9,0% 0 - 30 % 9% 37,9% 28,6% 30 - 70%
14 Domov sociálnych služieb svätého Jána z Boha Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie 22,6% 4,3% 0 - 30 % 7% - - 30 - 70%
15 Domov sociálnych služieb v Brezovičke Brezovička 62, Brezovica (okres SB) 0,0% 18,6% 0 - 30 % 5% - - 30 - 70%
16 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach Kukorelliho 17, Giraltovce 50,6% 14,1% 0 - 30 % 9% 29,4% 7,7% 30 - 70%
17 Domov sociálnych služieb v Jabloni Jabloň 78, Jabloň (okres HE) 54,4% 12,2% 0 - 30 % 9% 4,7% 4,7% 30 - 70%
18 Domov sociálnych služieb v Ľubici Gen. Svobodu 254/139, Ľubica (okres KK) 0,0% 6,6% 0 - 50 % 2 - 5% 87,1% 87,1% 20 - 50%
19 Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou Školská 646, Vranov nad Topľou 34,2% 0,0% 0 - 50 % 4 - 7% - - 30 - 70%
20 Domov sociálnych služieb v Sabinove Kukučínova 1781/2, Sabinov 14,0% 2,1% 0 - 30 % 0 - 3% - - 15 - 45%
21 Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku Námestie slobody 256, Spišský Štvrtok 57,8% 18,6% 0 - 30 % 9% - - 70 - 85%
22 Domov sociálnych služieb v Stropkove Hlavná 80/50, Stropkov 36,7% 9,0% 0 - 30 % 5% 80,8% 80,8% 30 - 70%
23 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Mierová 63, Humenné 0,0% 11,5% 0 - 50 % 4 - 7% - - 20 - 50%
24 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Ševčenkova 681, Medzilaborce 0,0% 9,0% 0 - 50 % 5% - - 30 - 70%
25 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Nová Sedlica 50, Nová Sedlica 41,0% 64,1% 0 - 20 % 9% - - 20 - 50%
26 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 4, Svidník 58,4% 0,0% 0 - 50 % 0 - 3% 69,8% - 30 - 70%
27 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SNP 8/15, Spišská Stará Ves 14,0% 9,0% 0 - 50 % 0% - - 30 - 70%

Názov budovy Adresa
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Tab. č. 43: Potenciál úspor v konkrétnych strediskách Správy a údržby ciest PSK 

 

 
Tab. č. 44: Potenciál úspor v konkrétnych kultúrnych zariadeniach 

 

Tab. č. 45: Potenciál úspor v budovách PSK 

  Názov budovy Adresa 

Potenciál úspor 

vykurovanie zdroje tepla TÚV regulácia + 
prevádzka 

vonk. 
rozvody 

ÚK 

vonk. 
rozvody 

TÚV 
osvetlenie 

1 Budova Úradu PSK Námestie mieru 2, Prešov 0,00% 0,00% 0 - 50% 0 - 3% - - 20 - 50 % 

2 Inovačné partnerské centrum Hlavná 139, Prešov 0,00% 0,00% 0 - 20% 0 - 3% - - 20 - 30 % 

vykurovanie zdroje tepla TÚV
regulácia + 
prevádzka

vonk. 
rozvody 

ÚK

vonk. 
rozvody 

TÚV osvetlenie
1. Areál SÚCPSK, Humenné  Mierová 5139, Humenné 60,0% 14,1% 0 - 30 % 2 - 5% 66,7% 57,9% 30 - 70%

2. Areál SÚCPSK, Stakčín SNP 640/81, Stakčín 45,4% 9,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
3. Areál SÚCPSK, Medzilaborce Ševčenková 939/16, Medzilaborce 45,9% 5,4% 0 - 20 % 2 - 5% - - 30 - 70%

4. Areál SÚCPPSK, Stará Ľubovňa Levočská 25, Stará Ľubovňa 32,5% 0,0% 0 - 20 % 9% 69,8% - 20 - 50%
5. Areál SÚCPSK, Spišská Stará Ves  ul. SNP 245, Spišská Stará Ves 60,0% 5,4% 0 - 20 % 9% - - 20 - 50%

6. Areál SÚCPSK, Svidník Sovietskych Hrdinov 410, Svidník 40,7% 4,3% 0 - 20 % 0 - 3% 50,0% 36,9% 30 - 70%
Areál SÚCPSK, Svidník - Šemetkovce Šemetkovce 60,0% 18,6% 0 - 20 % 8% - - 30 - 70%

7. Areál SÚCPSK, Stropkov Šarišska 5, Stropkov 33,0% 15,5% 0 - 50 % 8% - - 20 - 50%
oblasť VT 8. Areál SÚCPSK, Vranov Čemernianska 1031, Vranov nad Topľou 59,9% 11,5% 0 - 30 % 4 - 7% 64,0% 57,9% 30 - 70%

9. Areál SÚCPSK, Bardejov Štefánikova 789, Bardejov 60,0% 0,0% 0 - 30 % 2 - 5% 55,1% - 30 - 70%
10. Areál SÚCPSK, Giraltovce Duklianska 3, Giraltovce 41,5% 10,2% 0 - 50 % 5% - - 30 - 70%

11. Areál SÚCPSK, Poprad Kukúčinova 20, Poprad 46,2% 7,8% 0 - 30 % 2 - 5% 36,9% 38,0% 30 - 70%
12. Areál SÚCPSK, Kežmarok  Nad traťou 3, Kežmarok 51,9% 11,5% 0 - 50 % 2 - 5% 58,3% - 20 - 50%

13. Areál SÚCPSK, Tatranská Štrba Železničná 6, Tatranská Štrba 14,0% 0,0% 0 - 50 % 4 - 7% - - 20 - 50%
14. Areál SÚCPSK, Levoča Novoveská cesta 36, Levoča 41,0% 12,8% 0 - 30 % 0 – 3% - - 30 - 70%

15. Areál SÚCPSK, Chminianska Nová Ves  Chminianska Nová Ves 182 60,0% 64,1% 0 - 20 % 12% - - 30 - 70%
16. Areál SÚCPSK, Lipany Jánošíkova 1, Lipany 41,0% 12,8% 0 - 30 % 9% - - 30 - 70%

17. Areál SÚCPSK, Nižná Šebastová Herlianska, Nižná Šebastová 14,0% 10,2% 0 - 50 % 0 – 3% - - 30 - 70%
18.  Areál SÚCPSK, Záborské  Záborské 41,0% 13,7% 0 - 20 % 12% - - 30 - 70%

riaditeľs-
tvo

19. Areál SÚCPSK, Prešov Jesenná 14, Prešov 48,7% 0,0% 0 - 30 % 2 - 5% - - 30 - 70%

Názov budovy Adresa

Potenciál úspor

oblasť 
Humenné

oblasť SL

oblasť 
Svidník

oblasť 
Bardejov

oblasť 
Poprad

oblasť 
Prešov

vykurovanie zdroje tepla TÚV
regulácia + 
prevádzka

vonk. 
rozvody 

ÚK

vonk. 
rozvody 

TÚV osvetlenie
1 Divadlo Alexandra Duchnoviča Jarková 77, Prešov 60,0% 6,6% 0 - 50 % 4 - 7% - - 20 - 50%
2 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, Prešov 20,0% 2,1% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
3 Hornošarišské osvetové stredisko  Rhodyho č.6, Bardejov 33,0% 64,1% 0 - 30 % 5% - - 30 - 70%
4 Hornozemplínska knižnica - v nájme M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou - - - - - - -
5 Hornozemplínske osvetové strediskovo vo Vranove nad Topľou Sídlisko 1. mája 74, Vranov nad Topľou 43,4% 7,8% 0 - 30 % 2% - - 15 - 45%
6 Hvezdáreň a planetárium v Prešove Dilongová 17, Prešov 60,0% 0,0% 0 - 20 % 4 - 7% - - 30 - 70%
7 Knižnica P.O.Hviezdoslava Levočská 9,  Prešov 19,0% 14,1% 0 - 20 % 4 - 7% - - 70 - 85%
8 Krajské múzeum v Prešove Hlavná 86, Prešov 33,0% 64,1% 0 - 20 % 9% - - 20 - 50%
9 Ľubovnianska knižnica - v nájme mesta SL Letná 6, Stará Ľubovňa - - - - - - -

10 Ľubovnianske múzeum - hrad Zámocká 22, Stará Ľubovňa 33,7% 64,1% 0 - 20 % 9% - - 30 - 70%
11 Ľubovnianske osvetové stredisko - v nájme Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa - - - - - - -
12 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Andyho Warhola 749/26, Medzilaborce 46,0% 5,4% 0 - 50 % 0 - 3% - - 30 - 60%
13 Múzeum v Kežmarku Hradné námestie 42, Kežmarok 29,5% 64,1% 0 - 20 % 9% - - 20 - 50%
14 Okresná knižnica Dávida Gutgesela Radničné námestie č.1, Bardejov 15,9% 5,4% 0 - 20 % 5% - - 30 - 70%
15 Poddukelský umelecký ľudový súbor - v budove DJZ Námestie legionárov 6, Prešov - - - - - - -
16 Podduklianska knižnica  vo Svidníku 8. mája 697/55, Svidník 41,0% 5,4% 0 - 30 % 0 - 3% - - 20 - 50%
17 Podduklianske osvetové stredisko Sovietskych hrdinov 160/74, Svidník 49,7% 9,0% 0 - 30 % 9% - - 30 - 70%
18 Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1, Poprad 27,7% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
19 Podtatranské múzeum v Poprade Vajanského 72/4, Poprad 26,5% 10,2% 0 - 30 % 2 - 5% - - 30 - 70%
20 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade  Sobotské námestie 1729/4, Poprad 14,0% 9,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
21 Šarišská galéria v Prešove Hlavná 51, Prešov 33,0% 64,1% 0 - 30 % 12% - - 70 - 85%
22 Šarišské múzeum  Radničné námestie 13, Bardejov 33,0% 64,1% 0 - 20 % 5% - - 30 - 70%
23 Tatranská galéria v Poprade Hviezdoslavova 12, Poprad 0,0% 0,0% 0 - 20 % 4 - 7% - - 20 - 30%
24 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom  Mierová 4, Humenné 37,2% 64,1% 0 - 20 % 9% - - 30 - 70%
25 Vihorlatská knižnica Nám. slobody 50, Humenné 2,8% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
26 Vihorlatské múzeum v Humennom Námestie slobody 1/1, Humenné 33,0% 0,0% 0 - 30 % 9% - - 30 - 70%
27 Vihorlatské osvetové stredisko Humenné Sokolovská 11, Humenné 41,0% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
28 Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Zámocka 160/5, Hanušovce nad Topľou 27,3% 9,0% 0 - 20 % 9% - - 30 - 70%

Názov budovy Adresa

Potenciál úspor
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Tab. č. 46: Potenciál úspor v konkrétnych školských zariadeniach 

 

vykurovanie zdroje tepla TÚV
regulácia + 
prevádzka

vonk. 
rozvody ÚK

vonk. 
rozvody TÚV osvetlenie

1 Gymnázium Medzilaborce Duchnovičova 13, Medzilaborce 14,0% 0,0% 0 - 20 % 9,0% - - 30 - 70%
2 Gymnázium Poprad Kukučínova 4239/1, Poprad 12,0% 0,0% 0 - 30 % 2 - 5% - - 30 - 70%
3 Gymnázium Konštantínova 2 Konštantínova 2, Prešov 28,1% 0,0% 0 - 50 % 0 - 3% 0,0% 0,0% 20 - 50%
4 Gymnázium Lipany Komenského 13, Lipany 27,7% 7,8% 0 - 20 % 5,0% - - 30 - 70%
5 Gymnázium Snina Študentská 4, Snina 41,0% 0,0% 0,0% 0 - 3% 0,0% - 30 - 70%
6 Gymnázium Stropkov - v nájme Konštantínova 1751/64, Stropkov - - - - - - -
7 Gymnázium Giraltovce Dukelská 30, Giraltovce 4,6% 12,8% 0,0% 2 - 5% - - 30 - 70%
8 Gymnázium Vranov Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou 42,8% 0,0% 0 - 30 % 0,0% - - 30 - 70%
9 Gymnázium A. Prídavku Komenského 40, Sabinov 39,4% 9,0% 0 - 30 % 2 - 5% 69,8% 60,1% 20 - 50%

10 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4, Humenné 41,0% 3,2% 0 - 30 % 4 - 7% 18,4% 4,7% 20 - 50%
11 Gymnázium duklianskych hrdinov Komenského 16, Svidník 14,0% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
12 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Kláštorná 37, Levoča 22,7% 6,6% 0 - 20 % 2 - 5% - - 30 - 70%
13 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňova 20, Prešov 12,6% 9,0% 0 - 50 % 0 - 3% - - 15 - 45%
14 Gymnázium Leonarda Stockela Jiráskova 12, Bardejov 36,0% 2,1% 0 - 30 % 0 - 3% 64,0% - 30 - 60%
15 Gymnázium P.O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok 33,5% 0,0% 0 - 30 % 0,0% - - 30 - 70%
16 Gymnázium Terézie Vansovej 17. novembra, Stará Ľubovňa 41,0% 14,1% 0,0% 4 - 7% - - 30 - 70%
17 Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, Humenné 41,0% 12,8% 0 - 30 % 2 - 5% - - 20 - 50%
18 Hotelová akadémia Prešov Baštová 32, Prešov 28,0% 2,1% 0 - 30 % 2 - 5% - - 30 - 70%
19 Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3, Bardejov 34,0% 2,1% 0 - 30 % 0 - 3% - - 20 - 50%
20 Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29, Kežmarok 16,9% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
21 Jazyková škola Poprad - v nájme gymn. D. Tatarku Dominika Tatarku 4666/7, Poprad - - - - - - -
22 Jazyková škola - spojené so stavebnou Plzenská 10, Prešov - - - - - - -
23 Obchodná akadémia Bardejov Stocklova 24, Bardejov 35,0% 7,8% 0 - 20 % 4 - 7% - - 20 - 50%
24 Obchodná akadémia Humenné Komenského 1, Humenné 41,0% 0,0% 0 - 50 % 5,0% - - 30 - 70%
25 Obchodná akadémia Poprad Murgašova 94, Poprad 41,0% 12,8% 0,0% 0 - 3% - - 20 - 50%
26 Obchodná akadémia Prešov Volgogradská 3, Prešov 50,5% 0,0% 0,0% 0,0% - - 30 - 70%
27 Obchodná akadémia Sabinov - spojená s SOŠ SB Kukučínova 1, Sabinov - - - - - - -
28 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 0,0% 10,2% 0 - 20 % 0 - 3% - - 15 - 45%
29 Obchodná akadémia Vranov - v podnájme gymnázia Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou - - - - - - -
30 Pedagogická a sociálna akadémia Kmeťovo stromoradie 5, Prešov 14,4% 0,0% 0 - 30 % 9,0% - - 20 - 50%
31 SOŠ obchodu a služieb Humenné Mierová 1973/79, Humenné 48,3% 10,2% 0 - 30 % 4 - 7% 41,8% - 30 - 70%
32 SOŠ Kežmarok Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 28,2% 0,0% 0 - 30 % 7,0% - - 30 - 70%
33 SOŠ Bijacovce Bijacovce 1, Bijacovce (okres Levoča) 33,5% 9,0% 0 - 30 % 4 - 7% - - 30 - 70%
34 SOŠ Poprad Okružná 761/25, Poprad 42,3% 4,3% 0,0% 5,0% 61,8% 53,6% 30 - 70%
35 SOŠ Svit Štefánikova 39, Svit 39,3% 10,2% 0 - 30 % 5,0% - - 30 - 70%
36 SOŠ Horný Smokovec Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 41,0% 16,9% 0,0% 7,0% - - 20 - 50%
37 SOŠ Prešov Košická 20, Prešov 8,3% 9,0% 0 - 30 % 2 - 5% 0,0% - 30 - 70%
38 SOŠ Lipany Komenského 16, Lipany 10,5% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 20 - 50%
39 SOŠ Sabinov - spojená s OA SNP 16, Sabinov 51,6% 7,8% 0 - 30 % 2 - 5% 65,6% 49,4% 30 - 70%
40 SOŠ Snina Sládkovičova 2723/120, Snina 42,0% 9,0% 0 - 50 % 4 - 7% 35,1% 24,1% 30 - 70%
41 SOŠ Stará Ľubovňa Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 6,9% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 15 - 45%
42 SOŠ Stropkov Hlavná 6, Stropkov 47,8% 12,8% 0 - 50 % 9,0% - - 20 - 50%
43 SOŠ elektrotechnická Hviezdoslavova 44, Stropkov 34,0% 0,0% 0 - 50 % 4 - 7% - - 20 - 50%
44 SOŠ Vranov Alexandra Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 20,8% 10,2% 0 - 30 % 2 - 5% 55,6% - 30 - 70%
45 SOŠ Kežmarok Garbiarska 1, Kežmarok 22,1% 5,4% 0 - 30 % 0 - 3% - - 20 - 50%
46 SOŠ Andyho Warhola Duchnovičova 506, Medzilaborce 24,3% 14,1% 0 - 30 % 9,0% - - 30 - 70%
47 SOŠ arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, Svidník 34,4% 9,0% 0 - 30 % 5,0% - - 20 - 50%
48 SOŠ dopravná Konštantínova 2, Prešov 41,5% 5,4% 0 - 20 % 0 - 3% - - 30 - 70%
49 SOŠ drevárska, Vranov Lúčna 1055, Vranov na Topľou 37,0% 11,5% 0 - 50 % 0 - 3% - - 30 - 70%
50 SOŠ elektrotechnická Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce 30,8% 1,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 20 - 50%
51 SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9, Levoča 42,3% 0,0% 0 - 50 % 7,0% 80,8% 80,8% 30 - 70%
52 SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 9,7% 12,8% 0 - 50 % 9,0% - - 30 - 70%
53 SOŠ podnikania Masarykova 24, Prešov 7,0% 11,5% 0 - 30 % 4 - 7% - - 15 - 45%
54 SOŠ polytechnická Štefánikova 1550/20, Humenné 11,4% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% 18,4% 30,4% 30 - 70%
55 SOŠ technická Kukučínova 483/12, Poprad 34,5% 4,3% 0 - 50 % 2 - 5% - - 30 - 70%
56 SOŠ technická Volgogradská 1, Prešov 5,4% 5,4% 0,0% 2 - 5% - - 30 - 70%
57 SOŠ technická Levočská 40, Stará Ľubovňa 0,0% 12,8% 0 - 50 % 9,0% - - 20 - 50%
58 SOŠ technická Pionierska 361/4, Svidník 41,0% 0,0% 0 - 20 % 4 - 7% - - 30 - 70%
59 SOŠ technická Družstevná 1737, Humenné 41,0% 0,0% 0 - 50 % 7,0% 34,3% - 20 - 50%
60 Stredná pedagogická škola Bottova 15A, Levoča 41,8% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 20 - 50%
61 Stredná priemyselná škola Komenského 5, Bardejov 29,9% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% 0,0% 38,0% 30 - 70%
62 Stredná priemyselná škola Mnoheľova 828/23, Poprad 45,0% 16,9% 0 - 50 % 4 - 7% 55,6% 59,4% 30 - 70%
63 Stredná priemyselná škola drevárska Bardejovská 24, Prešov 48,1% 12,8% 0,0% 9,0% - - 30 - 70%
64 Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23, Snina 38,6% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% 78,1% - 30 - 70%
65 Stredná priemyselná škola odevná Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 44,4% 2,1% 0 - 50 % 4 - 7% - - 30 - 70%
66 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, Prešov 20,1% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
67 SPŠ Chem. a potravinárska - ZRUŠENÁ Humenné - - - - - - -
68 Stredná priemyselná škola stavebná Plzenská 10, Prešov 12,0% 5,4% 0 - 50 % 0,0% - - 70 - 85%
69 Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska 1, Prešov 35,0% 14,1% 0 - 20 % 9,0% - - 20 - 50%
70 Stredná umelecká škola Slavkovská 19, Kežmarok 48,6% 11,5% 0 - 50 % 4 - 7% - - 30 - 70%
71 Stredná umelecká škola Vodárenská 3, Prešov 41,5% 0,0% 0 - 30 % 0 - 3% 64,0% - 30 - 70%
72 Stredná zdravotnícka škola Lipová 32, Humenné 29,7% 0,0% 0 - 30 % 0 – 3% 30,1% 16,8% 30 - 70%
73 Stredná zdravotnícka škola Levočská 5, Poprad 41,0% 15,5% 0 - 20 % 4 - 7% - - 20 - 50%
74 Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36, Prešov 26,2% 2,1% 0 - 30 % 4 - 7% - - 30 - 70%
75 Spojená škola Štefánikova 64, Bardejov 35,9% 4,3% 0 - 30 % 4 - 7% - - 30 - 70%
76 Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 11,1% 5,4% 0 - 50 % 0 – 3% 71,2% 64,1% 20 - 50%
77 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42,0% 5,4% 0 - 30 % 0 - 3% - - 30 - 70%
78 Spojená škola Centrálna 464, Svidník 41,5% 0,0% 0 - 50 % 2 - 5% - - 30 - 60%
79 Spojená škola Čaklov 249, Čaklov 27,4% 0,0% 0 - 30 % 5,0% 0,0% - 30 - 70%
80 Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5, Bardejov 44,2% 0,0% 0 - 20 % 4 - 7% - - 30 - 70%
81 Spojená škola T. Ševčenka Sládkovičova 4, Prešov 14,0% 0,0% 0 - 20 % 0 - 3% - - 30 - 70%
82 Školský internát Karpatská 9, Poprad 57,6% 0,0% 0 - 30 % 4 - 7% - - 70 - 85%
83 Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná, Vysoké Tatry 28,0% 0,0% 0 - 30 % 9,0% - - 30 - 70%

Názov budovy Adresa

Potenciál úspor
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9 Návrhy opatrení a ich vyhodnotenie z ekonomického, 
environmentálneho a prevádzkového hľadiska 

 
Po analýze objektov v kapitole 4 a vyhodnotení potenciálu úspor v predošlej kapitole, 
pojednáva táto časť, vychádzajúc z vykonanej analýzy, o konkrétnych navrhovaných 
úsporných opatreniach a ich hodnotení z rôznych hľadísk. Hodnotenie úsporných opatrení je 
možné rozčleniť na:  

 Ekonomické hodnotenie - ekonomické hodnotenie úsporných opatrení poskytuje 
prehľad o možných úsporách energie, nákladoch na dané opatrenia a návratnosti 
jednotlivých opatrení pre budovy PSK. Je ovplyvnené potenciálom úspor, spotrebou 
a cenou energie v daných organizáciách.  

 Environmentálne hodnotenie - environmentálne hodnotenie pojednáva o produkcii 
emisií budovami PSK v súčasnom stave a o znížení emisií po realizácii úsporných 
opatrení. Vyhodnocovanými emisiami sú: CO2, CO, tuhé znečisťujúce látky, SO2, 
NOX, VOC, TOC.  

 Prevádzkové hodnotenie - prevádzkové hodnotenie pojednáva o vplyve úsporných 
opatrení na prevádzku budov aj zariadení a hovorí o vytvorení energetického 
manažmentu ako nástroja pre komplexnú správu budov a technických zariadení.  

 
Podkladom pre návrh úsporných opatrení v budovách PSK sú údaje získané z energetických 
dotazníkov, projektovej dokumentácie a osobných obhliadok. Ako bolo písané v predošlých 
kapitolách, úspory energie v budovách je možné rozdeliť do týchto kategórií:  

 úspory energie pri vykurovaní budov - zmenou tepelnotechnických vlastností 
stavebných konštrukcií budov, 

 úspory energie (paliva) na zdrojoch tepla, 
 úspory energie pri regulácii a prevádzke budov, 
 úspory energie pri príprave teplej vody, 
 úspory energie vo vnútorných a vonkajších rozvodoch, 
 úspory pri osvetlení budov. 

 
Postup pri návrhu úsporných opatrení  
Proces navrhovania úsporných opatrení budov PSK  prebiehal v nasledovných krokoch:  

 zistenie súčasného stavu (energetické dotazníky, obhliadky),  
 výber potrebných dát a ich kompletizácia do tabuľkových foriem podľa kategórií 

budov, 
 definovanie úsporných opatrení na základe platných noriem,  
 návrh úsporných opatrení individuálne pre jednotlivé organizácie, 
 identifikácia potenciálu úspor pre jednotlivé organizácie na základe vykonaného 

balíka úsporných opatrení,  
 definovanie merných investícií pre jednotlivé úsporné opatrenia,  
 ekonomické hodnotenie budov PSK a výpočet návratnosti vložených investícií, 
 environmentálne hodnotenie budov PSK,  
 prevádzkové hodnotenie budov PSK,  
 záverečné hodnotenie.  
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Hlavné zásady výberu navrhovaných opatrení  
V objektoch, ktoré sú zateplené, resp. majú vymenené okná za tepelnoizolačné, sa úsporné 
opatrenia nenavrhujú, aj keď ich technické parametre nespĺňajú ultranízkoenergetický 
štandard podľa STN 73 0540-2. Doteplenie, resp. výmena okien za kvalitnejšie by znamenala 
veľmi dlhú návratnosť investície. 
 
Návrh úsporných opatrení na zdrojoch tepla sa vykonával výmenou starých zdrojov tepla 
za nové s vyššou účinnosťou v rámci toho istého energetického nosiča (paliva). Pri plynových 
kotloch sa navrhovala výmena za kondenzačné kotly a pri kotloch na tuhé palivo výmena 
za splyňovacie. Pri priamom vykurovaní elektrickou energiou sa navrhovalo v pamiatkovo 
chránených budovách ponechanie zdroja (z hľadiska nemožnosti vybudovania teplovodného 
vykurovania) a v ostatných budovách sa uvažovalo s využitím tepelného čerpadla. Budovy 
vykurované dodávaným teplom sú bez navrhovaných opatrení. 

Regulačný systém vykurovania bol navrhnutý do budov, kde sa podľa obhliadky alebo 
dotazníka nachádza manuálna regulácia. Termostatické ventily a hlavice boli navrhované 
do budov, kde sa v súčasnosti nenachádzajú. Počet termostatických ventilov a hlavíc bol 
určený na základe počtu radiátorov uvedeného v energetickom dotazníku alebo odhadom, 
vzhľadom k podlahovej ploche objektu na základe iných budov, ktoré tento údaj uviedli.  
 
Problémy pri návrhu úsporných opatrení sú najmä pri príprave teplej vody. Úsporné opatrenia 
nie je možné jednoznačne určiť pre žiadne zariadenie ani budovu. Opatrenia sú závislé najmä 
od spotreby teplej vody v danom objekte, ktorá nie je meraná. Rôznorodosť systémov a rôzne 
kombinácie prípravy teplej vody odhad úspor znepresňujú. Úspory, vhodnosť súčasného 
systému, zmenu systému prípravy teplej vody alebo palivovej základne, môže určiť len 
podrobný energetický audit s technicko-ekomonickým hodnotením. 

Stav vonkajších rozvodov bol odhadnutý na základe ich veku, pričom novšie rozvody 
z predizolovaných rúr sa z ekonomického hľadiska vymieňať nenavrhuje. Úspory energie 
vo vonkajších rozvodoch je možné dosiahnuť výmenou pôvodných rozvodov za nové 
predizolované potrubia, ktoré sa v porovnaní s klasickými potrubiami vyznačujú nižšou 
tepelnou stratou a jednoduchším osadením. Vonkajšie rozvody umiestnené v teplovodných 
kanáloch, ktoré sú v dobrom stave a netreba ich meniť, je potrebné zatepliť tepelnou 
izoláciou. Pre ďalšie úspory možno dotepliť aj vnútorné rozvody umiestnené v teplovodnom 
kanáli, pričom podľa stavu rozvodov je potrebné prehodnotiť výmenu za nový rozvod. 
Zrušením rozvodov a vytvorením lokálnych zdrojov tepla sa straty v rozvodoch eliminujú 
úplne. V tomto prípade je potrebné prehodnotiť výhodnosť tejto decentralizácie zdroja tepla, 
keďže nový zdroj tepla prináša viacero nákladov (revízie, kontroly, opravy, vybudovanie 
prípojky, komína a podobne). Táto alternatíva je výhodná pri veľmi dlhých rozvodoch. 
Vhodnosť decentralizácie zdroja tepla a prípravy teplej vody posudzuje technicko-
ekonomické hodnotenie energetického auditu. 
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Úspory energie pri osvetlení vyplývajú z výmeny svietidiel, svetelných zdrojov a regulácie 
osvetlenia. Vek a stav svietidiel bolo možné zistiť iba obhliadkou, keďže v dotazníkoch sa 
tento údaj nenachádzal. S určitosťou sa dá konštatovať, že v budovách PSK sa regulácia 
osvetlenia nachádza maximálne na úrovni pohybových snímačov. Preto je možné navrhovať 
reguláciu na základe snímača osvetlenia do všetkých zariadení.  
 
Pri návrhu úsporných opatrení bola do úvahy braná návratnosť investície daných opatrení. 
Úsporné opatrenia boli navrhované na nevyhovujúce zariadenia a konštrukcie. Nové alebo 
takmer nové zariadenia a konštrukcie, ktoré síce nevyhovujú požiadavkám STN 73 0540-2 
na rok 2016, ale sú v dobrom stave, sa nenavrhuje meniť z hľadiska nenávratnosti vloženej 
investície.  
 
Nízkonákladové opatrenia - optimalizácia spôsobu prevádzky  
Opatrenia na zníženie spotreby energií je možné z pohľadu financií rozdeliť na opatrenia 
bez vynaloženia významných finančných prostriedkov a s vynaložením významných 
finančných prostriedkov. Nízkonákladovými opatreniami, t.j. opatreniami bez vynaloženia 
významných finančných prostriedkov, sú:  

 optimálne využívanie priestorov,  
 teplotné útlmy nevyužívaných priestorov,  
 správne nastavenie regulačného systému,  
 využívanie termostatických hlavíc na reguláciu teploty v miestnostiach,  
 skrátenie času chodu, resp. vypínanie cirkulačného čerpadla teplej vody a zásobníkov 

na teplú vodu, 
 správne vetranie, 
 šetrenie energií na osvetlenie vypínaním svetiel v čase neprítomnosti osôb.  

 
Optimalizácia prevádzky je jednoduchý a nízkonákladový spôsob úspor energie. Základom je 
plné využívanie budov, resp. využívanie len tých priestorov, ktoré sú potrebné. 
V neobsadených priestoroch sa môže ísť do teplotného útlmu, čím sa šetrí energia potrebná 
na vykurovanie. Ak je niektoré zo zariadení PSK v príliš veľkej budove, ktorá sa celá 
vykuruje, je potrebné zvážiť presťahovanie zariadenia do menších priestorov. Ďalšie úspory 
sa dajú dosiahnuť správnym nastavením regulačného systému, ktorý sa väčšinou nastavuje iba 
pri namontovaní, ale pri prevádzkových zmenách v budove už nie. Na vykurovacích telesách 
by mali byť osadené termostatické ventily s hlavicami, ktorými sa môžu vykurovacie telesá 
manuálne regulovať a uzatvárať v prípadoch, ak vykurovanie daných priestorov nie je 
potrebné. Jednoduchým opatrením na úspory energie pri príprave teplej vody je zníženie času 
chodu cirkulačného čerpadla, resp. jeho vypínanie, ak nie je potrebné (napríklad v školských 
budovách cez víkendy a prázdniny). Cez prázdniny sa odporúča vypnúť aj zásobníkové 
ohrievače teplej vody, v ktorých sa voda zbytočne ohrieva a následne chladne. Ďalšie úspory 
energie je možné dosiahnuť správnym vetraním a osvetlením. Vetrať by sa malo nárazovo 
na krátky čas niekoľkokrát denne, najlepšie vytvorením prievanu. Svietiť cez deň treba iba ak 
je to nevyhnuté, v prípade oblačného počasia. Ak sa vonku časom vyjasní, treba svetlá čím 
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skôr zhasnúť. Netreba zabúdať hasiť svetlá vo WC, na chodbách, v depozitoch, priestoroch 
garáži a podobne. 
 
K opatreniam s vynaložením významných finančných prostriedkov patria: zateplenie 
obvodového plášťa, výmena okien, zateplenie strechy/stropu do podstrešného priestoru, 
výmena zdroja tepla za nový s vyššou účinnosťou, inštalácia regulačného systému 
s ekvitermickou reguláciou, osadenie termostatických ventilov a hlavíc na vykurovacie telesá, 
zateplenie rozvodov, inštalácia solárnych kolektorov na ohrev vody, výmena vonkajších 
rozvodov za nové predizolované potrubia, výmena svietidiel a svetelných zdrojov 
za úspornejšie, inštalácia regulácie osvetlenia a podobne. Všetky vyššie vymenované spôsoby 
boli podrobnejšie popísané v predošlých častiach.  
 
Predpokladané zdroje financovania úsporných opatrení  
Zdroje pre financovanie navrhovaných úsporných opatrení je možné získať cez operačné 
programy:  

 Integrovaný regionálny operačný program predstavuje programový dokument SR 
pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorého globálnym cieľom je prispieť 
k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb 
s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu 
súdržnosť regiónov, miest a obcí.  

 
 Operačný program Kvalita životného prostredia predstavuje programový dokument 

SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu 
v programovom období 2014 - 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania 
prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu 
na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.  

 
Predpokladané podmienky na čerpanie eurofondov z operačných programov sú nastavené tak, 
že pri návrhu opatrení na významnú alebo hĺbkovú obnovu budovy a významnú obnovu 
technického zariadenia budovy pre zníženie jej energetickej náročnosti a zníženie emisií 
skleníkových plynov, ako aj emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je potrebné postupovať 
tak, aby sa ich realizáciou dosiahla lepšia energetická hospodárnosť, ako sú minimálne 
požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Opatreniami 
navrhovanými pre verejné budovy sa má dosiahnuť zníženie spotreby energie na úroveň 
nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou 
spotrebou energie. 
 
Pri financovaní projektov cez operačné programy sú uprednostňované komplexné 
rekonštrukcie s opatreniami nad rámec požadovaných normových opatrení. Normové 
opatrenia pre rok 2016 znamenajú ultranízkoenergetickú výstavbu aj pre rekonštrukcie, ak je 
to ekonomicky a technicky možné, čo znamená hornú hranicu triedy B pre jednotlivé 
ukazovatele (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie ) a zároveň 
hornú hranicu triedy A1 pre globálny ukazovateľ (primárnu energiu). Do konca roka 2015 si 
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vyžadujú operačné programy všetky ukazovatele v energetickej triede B. Podľa energetickej 
hospodárnosti sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried A až G. Každá 
energetická trieda je vyjadrená číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov 
z jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove vyjadrených čiastkovými 
energetickými triedami. 
 
Pre dodržanie stanovených kritérií v roku 2016 bude pravdepodobne potrebné vykonať 
viaceré úsporné opatrenia, ktoré budú organizačne náročné, t.j. budú mať vplyv na prevádzku 
zariadení PSK. Ide napríklad o nútené vetranie s rekuperáciou tepla alebo zatepľovanie 
podláh na teréne a podobne. Ak budú tieto opatrenia nutné, bude treba počítať s narušením 
prevádzky alebo s presťahovaním celého zariadenia do iných priestorov, kým nebude 
rekonštrukcia dokončená. 
 
Navrhované opatrenia a platná legislatíva Slovenskej republiky a Európskej únie  
Európska únia svojimi smernicami, jedná sa hlavne o smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2012/27/EÚo energetickej efektívnosti, zasahuje do výstavby a obnovy budov 
smerom k nižším spotrebám energie. Do roku 2020 pre všetky budovy a do roku 2018 
pre verejné budovy stanovila roky 2016 a 2018 ako termíny skokového sprísnenia 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Po roku 2018 verejné budovy a po roku 
2020 všetky budovy sa budú stavať iba ako budovy s takmer nulovou spotrebou energie. 
Slovenská legislatíva sa musela uvedeným podmienkam prispôsobiť. Zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon 
č.  21/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
nastavili príslušné povinnosti slovenským podmienkam.  Technické podmienky 
pre nové  avýznamne obnovované budovy sa postupne do roku 2020 budú sprísňovať. Sú 
zamerané na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, technické zariadenia budov 
a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
 
Opatrenia na úsporu energie boli navrhované pre podmienky roku 2016. Znamená to, že 
stavebné konštrukcie sú navrhované ako pre ultranízkoenergetickú budovu podľa 
STN 73 0540-2, čiže súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou má dosahovať odporúčanú 
hodnotu. U významne obnovovaných budov majú byť technické podmienky splnené tak, ako 
u budov nových, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Na oddelenie spotreby 
vykurovania od celkovej spotreby bola použitá vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, z ktorej sa dá určiť pomerná časť spotreby 
vykurovania voči iným spotrebám (teplá voda, osvetlenie) na základe typu budov. Vyhláška 
tiež obsahuje výhrevnosti palív, ktoré boli použité na výpočet spotreby tepla v zariadeniach 
PSK. 
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9.1 Ekonomické hodnotenie navrhovaných opatrení 
 
Hodnotenie navrhovaných opatrení z ekonomického hľadiska hovorí o množstve investícií 
vynakladaných na realizáciu úsporných opatrení a o návratnosti vložených investícií. Odhad 
investícií na jednotlivé navrhované opatrenia je počítaný z mernej investície, ktorá je 
vypočítaná cez program CENKROS a korigovaná s odhadmi z iných zdrojov. V cene je 
zahrnutá príprava projektu, demontáž, doprava, práca, materiál a iné náklady spojené 
s uskutočnením daného úsporného opatrenia. Navrhované opatrenia sú počítané so strednou 
úrovňou kvality a vybavenia navrhovaných materiálov a zariadení. Odhady merných čísel 
investície nie sú exaktné – nie sú na úrovni podrobných energetických auditov. Pri znižovaní 
potreby tepla na vykurovanie budov sú úsporné opatrenia (zateplenie fasády, strechy 
a výmena okien) navrhované na odporúčané požiadavky STN 73 0540-2, t.j. pre rok 2016.  

Odhad teplovýmenných plôch (plochy fasád, okien, striech)  potrebných na výpočet investície 
pre dané opatrenie bol určený na základe dotazníkov, obhliadok alebo výpočtom 
prostredníctvom merania plochy.  
 
Pre jednotlivé organizácie sú úsporné opatrenia navrhované na základe:  
- zisteného skutočného stavu,  
- stanovených kritérií určených vyššie,  
- platných noriem pre budovy postavené v roku 2016,  
- vhodnosti daného opatrenia pre konkrétnu budovu,  
- predpokladu splnenia podmienok operačných programov,  
- skúseností spracovateľov.  
 
Výsledné náklady na realizáciu úsporných opatrení vyjadrujú len odhad nákladov, keďže 
do investície vstupuje aj veľa iných faktorov, ktoré sa v tejto fáze nedajú zohľadniť. 
Pri investovaní si treba bezpodmienečne nechať vypracovať podrobný energetický audit, 
ktorý vyjadrí investičné náklady s vyššou presnosťou. Odhad úspor energie bol určený 
pre jednotlivé budovy PSK samostatne. Celkový potenciál úspor je vypočítaný ako podiel 
celkovej úspory po realizácii balíka úsporných opatrení k celkovej spotrebe v starom stave pre 
danú budovu bez ohľadu na energetický nosič.  

Cena energií v organizáciách závisí od množstva spotrebovanej energie a od dodávateľa. 
Z dôvodu dosiahnutia nižších cien za energie by pre PSK bolo výhodnejšie mať jedného 
dodávateľa vo všetkých organizáciách, čím by jednotková cena energie bola nižšia. Ceny 
energií pre výpočet návratnosti investícií boli určené individuálne pre každú organizáciu ako 
podiel ceny a spotreby za posledný sledovaný rok (2013).  
 
Na výšku nákladov vplývajú aj tzv. skryté náklady, ktoré nevieme v tomto štádiu zohľadniť. 
Ide predovšetkým o konštrukčné problémy pri realizácii daných opatrení. Skryté náklady sa 
dajú odhaliť až pri príprave projektovej dokumentácie. 
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Odhady úspor energie pre jednotlivé opatrenia boli určené na základe týchto kritérií:  
 odhadované úspory sú percentuálne určené zo skutočnej spotreby energie, ktorá je 

uvedená v energetických dotazníkoch alebo z údajov o spotrebe overených na mieste,  

 odhad spotreby energie na vykurovanie je určený na základe rozdelenia energie 
pre jednotlivé miesta spotreby podľa pomeru spotrieb v odhadovaných energetických 
triedach podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  

 pri odhade boli brané do úvahy už zrealizované úsporné opatrenia (napríklad výmena 
okien),  

 pri odhade úspor na vykurovanie zmenou tepelnotechnických vlastností stavebných 
konštrukcií zohrával dôležitú úlohu vek budov,  

 odhad úspor energie bol stanovený na základe:  
o výpočtov,  

o výsledkov získaných z vykonaných energetických auditov u podobných 
zariadení,  

o 20 ročných skúseností.  

Stanoviť jednoznačný potenciál úspor nie je možné, keďže na budovy vplýva veľké množstvo 
faktorov, teda vždy sa jedná iba o odhad s určitou chybou. Odhad potenciálu úspor v tomto 
dokumente dáva základný obraz o možnostiach úspor (pre presnejšie určenie úspor je nutné 
vypracovať podrobný energetický audit individuálne pre každú organizáciu).  

Pri stanovovaní odhadu úspor energie a pri výpočtoch celkovej úspory sa zistili nasledujúce 
fakty:  

 celkový potenciál úspor energie nepredstavuje súčet potenciálov úspor jednotlivých 
opatrení,  

 jednotlivé opatrenia sa navzájom ovplyvňujú. Pri vykonaní jedného úsporného 
opatrenia sa absolútna úspora ďalšieho opatrenia počíta zo zníženej spotreby prvého 
opatrenia,  

 zariadenia s nízkou spotrebou dosahujú nízke úspory energie. Nedostatok financií na 
vykurovanie je dôvodom  nedodržiavania hygienických podmienok (napríklad pri 
vykurovaní a vetraní) daných vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia.  
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Odhad úspor energie vo významnej miere ovplyvňujú tieto parametre:  
 vek budovy,  
 technický stav budovy,  
 účel využitia budovy + prevádzkový režim, 
 lokalita, 
 skôr uskutočnené úsporné opatrenia. 

Zoznam sledovaných ekonomických kategórií je tvorený: 
 Jednoduchou dobou návratnosti - vyjadruje čas v rokoch, keď sú prvotné investičné 

výdaje plne pokryté príjmami z investície. Je podielom celkových nákladov na dané 
opatrenia a ročnej úspory z týchto opatrení. 

 Reálnou dobou návratnosti - je doba splatenia investície pri uvažovaní diskontnej 
sadzby. Zohľadňuje vplyv času na investičný projekt.   

 Čistou súčasnou hodnotou - vyjadruje hodnotu všetkých súčasných peňažných tokov 
(spravidla výdajov) a všetkých budúcich peňažných tokov (spravidla príjmov) s tým, 
že každý budúci peňažný tok je prepočítaný na jeho súčasnú hodnotu pomocou 
špecifickej, tzv. diskontnej úrokovej sadzby. 

 Vnútornou výnosovou mierou - je úroková sadzba, pri ktorej sa čistá súčasná hodnota 
investície rovná nule, t.j. súčasná hodnota príjmov sa rovná súčasnej hodnote výdajov. 
Vnútorná miera výnosnosti sa v tomto prípade rovná použitej diskontnej sadzbe. 

 Ukazovateľom ziskovosti - je relatívny index, ktorý sa počíta ako podiel 
diskontovaných peňažných príjmov a kapitálových výdavkov. V prípade, že je tento 
ukazovateľ väčší ako 1, projekt je považovaný za prijateľný. Ak je jeho hodnota 
menšia ako 1, projekt je považovaný za neprijateľný. 

Pre výpočet ekonomických kategórií je potrebné navrhnúť okrajové podmienky, ku ktorým 
patrí:  

 diskontný faktor (odúročiteľ) - je koeficient prepočtu sledovanej hodnoty v aktuálnom 
čase. V podstate ide o úrokovú sadzbu, za ktorú si komerčné banky požičiavajú 
od centrálnej banky, 

 zložený nárast cien - vyjadruje celkový medziročný nárast cien palív a energií.  
 
Pre výpočet reálnej doby návratnosti je uvažované s diskontným faktorom vo výške 2 % 
a zloženým nárastom cien vo výške 0,2 %. 

Doba životnosti materiálov a zariadení a návratnosť investícií 
Doba životnosti materiálov a zariadení vyjadruje čas v rokoch, kedy po uplynutí danej doby 
materiál alebo zariadenie prestáva plniť svoj účel. Pri vyhodnocovaní návratnosti investície 
by doba návratnosti nemala presahovať dobu životnosti zariadenia, v opačnom prípade je 
projekt nevýhodný. Nasledujúca tabuľka vyjadruje životnosť rôznych úsporných opatrení. 
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Tab. č. 47: Životnosť úsporných opatrení 

Stavebná 
konštrukcia/technický 

systém 
Návrh opatrenia Životnosť                      

[roky] 

Obvodový plášť Zmena tepelnej ochrany zateplením 20-30 

Strecha Zmena tepelnej ochrany zateplením 
20-30 

hydroizolácia     
10-20 

Okná, dvere Výmeny otvorových konštrukcií 30 

Vykurovanie 

Inštalácia termoregulačných ventilov 10 

Meranie spotreby 10 
Zaizolovanie rozvodov tepla 20 
Hydraulické vyregulovanie 10 
Výmena čerpadiel za nové s frekvenčnými 
meničmi 15 

Výmena vykurovacích telies 30 
Inštalácia zónovej regulácie 15 

Zdroj tepla Výmena kotlov za kondenzačné 20-25 

Príprava teplej vody 

Hydraulické vyregulovanie distribučného systému 10 

Tepelná izolácia rozvodov teplej vody 20 

Výmena čerpadiel za nové s frekvenčnými 
meničmi 15 

Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich 
tepelnej izolácie / výmena zásobníkov 15 

Osvetlenie 

Výmena svetelných zdrojov za svietidlá 
s elektronickým predradníkom a vyššou optickou 
účinnosťou 

5 

Zmena usporiadania svietidiel 15 
Inštalovanie pohybových snímačov 10 
Inštalovanie jasových snímačov 10 
Optimalizácia intervalov výmeny a čistenia 
svietidiel 3 - 5 

 

Aby vykonanie ktoréhokoľvek úsporného opatrenia z tabuľky vyššie znamenalo efektívne 
vynaloženie finančných prostriedkov, musí jeho realizácia priniesť návratnosť vloženej 
investície, tá je ovplyvňovaná:  

 potenciálom úspor,  
 spotrebou energie,  
 cenou energie.  
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Spotreba energie je závislá na využití budov. Je možné konštatovať, že budovy sociálnych 
zariadení sa vyznačujú najrýchlejšou návratnosťou úsporných opatrení z dôvodu najvyššej 
spotreby energií, nakoľko sú využívané 24 hodín denne. Najnižšie spotreby sú v školách 
a školských zariadeniach , ktorých budovy sú využívané iba počas dní školského vyučovania 
len pár hodín denne a v budovách kultúrnych zariadení, kde z finančných dôvodov nie sú 
dodržiavané hygienické podmienky vnútorného prostredia. V týchto budovách je návratnosť 
investície najdlhšia. Dlhodobú návratnosť u školských budov predlžuje prevádzka telocviční 
a jedální, v ktorých je spotreba energie minimálna a využívanie daných priestorov je časovo 
obmedzené. 
 
Celkové hodnotenie budov PSK je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Keďže zariadenia 
zaradené v jednotlivých kategóriách budov PSK majú rôznu veľkosť podlahovej plochy 
a rôznu spotrebu energií, aby bolo možné tieto zariadenia medzi sebou objektívne porovnať, 
náklady,  úspory a investície sú vzťahované na m2 vykurovanej podlahovej plochy. Tá zostáva 
nemenná v porovnaní s inými faktormi, ako sú napríklad obsadenosť zariadení, klimatické 
podmienky a podobne. 
 
 

Tab. č. 48: Celkové hodnotenie budov PSK 

Typ 
zariadenia 

Vykurovaná 
plocha     

[m2] 

Súčasné 
merané 
náklady 

na 
energie 
[€.m-2] 

Potenciál 
úspor 
[%] 

Merná 
úspora po 
realizácii 

úsporných 
opatrení 
[€.m-2] 

Meraná 
investícia 

na 
realizáciu 
úsporných 
opatrení 
[€.m-2] 

Priemerná 
cena 

energie 
[€.kWh-1] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Školy a 
školské 
zariadenia 

582 238,70 7,18 45,4 3,26 61,42 0,087 18,8 

Sociálna 
starostlivosť 95 503,80 15,26 49,7 7,58 64,91 0,086 8,6 

Kultúrne 
zariadenia 73 356,90 10,3 41,4 4,26 80,08 0,101 18,8 

Správa 
a údržba 
ciest PSK 

31 799,10 13,46 57,4 7,72 72,1 0,086 9,3 

Budovy PSK 11 177,00 X 2,3 X X 0,126 19,7 
SPOLU 794 075,5 - 45,6 - - 0,088 16,1 
X- údaj neznámy, - nestanovuje sa celková hodnota 
 
 

Tab. č. 49: Výsledné ekonomické hodnotenie budov PSK 

  Súčasné náklady 
na energie [€] 

Ročná úspora po návrhu 
úsporných opatrení [€] 

Náklady na realizáciu 
úsporných opatrení [€] 

Školy a školské 
zariadenia 4 180 988 1 898 632 35 125 000 

Sociálne 
zariadenia 1 457 600 724 404 6 096 000 
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  Súčasné náklady 
na energie [€] 

Ročná úspora po návrhu 
úsporných opatrení [€] 

Náklady na realizáciu 
úsporných opatrení [€] 

Kultúrne 
zariadenia 755 916 312 657 5 728 000 

Správa a údržba 
ciest PSK 427 938 245 619 4 241 000 

Budovy PSK 156 933 3 609 71 000 
SPOLU 6 979 375 3 184 822 51 261 000 
 
Z ekonomického hodnotenia budov PSK vyplýva:  

- v súčasnosti majú najvyššie merné náklady na energie budovy sociálnych zariadení, 
keďže sú najviac využívané,  

- najmenšie merné náklady na energie majú školské budovy, ktoré majú krátku dobu 
prevádzky a je na nich zrealizovaných najviac úsporných opatrení - majú najmenšiu 
mernú úsporu po realizácii úsporných opatrení,  

- správa ciest má budovy v energeticky najhoršom stave, keďže majú najvyšší potenciál 
úspor,  

- najnižší potenciál úspor je v kultúrnych zariadeniach - často ide o historické budovy, 
kde nie je možné niektoré opatrenia zrealizovať,  

- najvyššia merná úspora po realizácii úsporných opatrení je v budovách správy  
a údržby ciest, ktoré majú najvyšší potenciál úspor a v budovách sociálnych zariadení, 
ktoré majú najvyššie súčasné náklady kvôli nepretržitej prevádzke,  

- kultúrne zariadenia majú najvyššiu mernú investíciu na realizáciu úsporných opatrení, 
a to napriek tomu, že majú najnižší potenciál úspor - je to spôsobné nutnosťou 
realizácie úsporných opatrení na celú budovu i v prípadoch, keď sa vykuruje len jej 
malá časť,  

- v priemere platia za energie najviac budovy kultúrnych zariadení, kde je často 
na vykurovanie využívaná elektrická energia, ktorá je v porovnaní s inými 
energetickými nosičmi najdrahšia,  

- najdlhšia návratnosť realizovaných opatrení je v školských budovách kvôli krátkej 
prevádzkovej dobe a v budovách kultúrnych zariadení kvôli nedostatočnému 
vykurovaniu priestorov,  

- financie vynaložené na úsporné opatrenia sa najrýchlejšie vrátia v budovách 
sociálnych zariadení, ktoré majú nepretržitú prevádzku.  

Školy tvoria najväčšiu časť budov PSK. Ich prevádzkový režim je najkratší, čo znamená, že 
spotreba a náklady na energie sú v priemere najnižšie. Nízka spotreba vplýva na návratnosť 
investícií pri realizácii úsporných opatrení, ktorá je vysoká. Taktiež na nich bolo v minulosti 
vykonaných najviac úsporných opatrení. Problémom u škôl (najmä u odborných) je klesajúci 
počet žiakov, kým budovy ostávajú rovnaké. Školy sú financované podľa počtu študentov, čo 
znamená menej peňazí pre školu, zatiaľ čo náklady na vykurovanie a prevádzku budov 
ostávajú rovnaké. Riešením je spájanie škôl alebo ich presťahovanie do menších budov. 
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Budovy sociálnych zariadení sú špecifické svojou nepretržitou prevádzkou. Predpokladá sa, 
že sú vykurované na vyššiu teplotu, keďže klienti domovov sú senzitívni. V kuchyniach 
domovov sociálnych služieb sa varí 3x denne, klienti sú denne sprchovaní a v budovách je 
nutné často svietiť, keďže sú využívané nepretržite. Tieto faktory vplývajú na vysokú 
spotrebu v zariadení sociálnych služieb, ktorá znamená rýchlejšiu návratnosť vložených 
investícií v porovnaní so zariadeniami, ktoré sú využívané len niekoľko hodín denne. 
 
Budovy kultúrnych zariadení majú prevádzkový režim podobný administratívnym budovám, 
ich priestory sú však nedostatočne vykurované. Nedostatok financií spôsobuje, že kultúrne 
zariadenia musia šetriť, a preto nedodržiavajú hygienické predpisy stanovené pre vnútorné 
prostredie. Nedostatočné vykurovanie budov sa okrem iných, skôr spomínaných problémov 
(rýchlejšia degradácia exponátov, plesne a pod.) prejaví aj v dlhej návratnosti vložených 
investícií. Keďže v prípade kultúrnych zariadení sa v mnohých prípadoch jedná o pamiatkovo 
chránené budovy, o vhodnosti daného opatrenia rozhoduje príslušný pamiatkový úrad. 
Z dôvodu nevydania súhlasného stanoviska pamiatkovým úradom nie je na takýchto 
budovách možné realizovať niektoré úsporné opatrenia (zatepľovanie fasád, striech).  
 
Budovy Správy a údržby ciest PSK sú posudzované ako administratívne budovy bez garáží 
a dielní, ktoré sú často iba temperované a skresľujú výsledky. Na budovách správy a údržby 
ciest bolo v minulosti vykonaných najmenej úsporných opatrení, čo vyjadruje najvyšší 
potenciál úspor týchto budov a vysoká merná investícia na realizáciu úsporných opatrení. 
Budovy sú pomerne využívané, čo v priemere vedie k dostatočne rýchlej návratnosti 
vložených investícií.  
 
Budovy PSK tvoria administratívne budovy, ktoré v minulosti prešli viacerými úspornými 
opatreniami. V súčasnosti je potenciál úspor v týchto budovách veľmi nízky, z tohto dôvodu 
sa z ekonomického hľadiska nenavrhujú žiadne opatrenia. 
 
9.2 Environmentálne hodnotenie navrhovaných opatrení 
 

Navrhované úsporné opatrenia majú kladný vplyv na životné prostredie, konkrétne 
na ovzdušie. Po uskutočnení navrhovaných opatrení dochádza k zníženiu produkcie emisií 
zo stacionárnych zdrojov znečistenia (kotlov). Produkcia emisií je závislá od:  

 spotreby paliva,  
 typu paliva,  
 typu a konštrukcie zdroja tepla,  
 výkonu zdroja tepla.  

 
Čím je spotreba paliva (spotreba tepla) v budovách väčšia, tým je produkcia emisií vyššia. 
Úsporné opatrenia sú tak prínosom nielen pre usporené finančné náklady na palive, ale 
zároveň sú  prínosom i pre životné prostredie. Pre výpočty množstva emisií, 
vyprodukovaných v jednotlivých kategóriách budov PSK je použitá vyhláška Ministerstva 
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životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií 
zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Predmetná 
vyhláška ustanovuje podmienky a pravidlá zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich 
látok (množstvo emisie) zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (zdroj 
znečisťovania). Medzi postupy zisťovania množstva emisií patria aj výpočty podľa 
všeobecných emisných závislostí a podľa všeobecných emisných faktorov, ktoré uverejňuje 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku. Uverejnené 
všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory sa uplatňujú na výpočet množstva 
emisií zo stredných a veľkých zdrojov znečisťovania, ak je príslušným okresným úradom, 
odborom starostlivosti o životné prostredie schválený postup výpočtu množstva emisie. Ak sa 
množstvo emisie zisťuje automatizovaným výpočtom s použitím automatizovaného 
meracieho systému alebo s použitím výsledkov zistených diskontinuálnym meraním 
(diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň 
jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia), všeobecné emisné závislosti 
alebo všeobecné emisné faktory sa uplatňujú na výpočet množstva emisie znečisťujúcich 
látok vypúšťaných z tých častí zdrojov, pre ktoré neplatí povinnosť kontinuálneho merania, 
napríklad miesta, kde nie sú dosiahnuté hmotnostné toky určené ako podmienka 
kontinuálneho merania, alebo ak zistenie iným postupom nie je dostupné, napríklad v prípade 
fugitívnych emisií (emisie vznikajúce pri výrobnej činnosti, ktoré nie sú žiadnym spôsobom 
odvádzané,  kontrolované alebo zneškodňované). Prevažná časť uverejnených všeobecných 
emisných závislostí a všeobecných emisných faktorov vychádza z riešenia projektu 
„Vypracovanie podkladov pre bilancovanie emisií v podmienkach Slovenskej republiky 
a stanovenie emisných faktorov pre rozhodujúce znečisťujúce látky a technológie“, ktorý bol 
riešený v rokoch 1992 až 2001. Čiastkové projekty za koordinácie SHMÚ riešili popredné 
odborné pracoviská. Okrem zhodnotenia výsledkov dostupných meraní sa vykonalo aj 
porovnanie s inými obdobnými zahraničnými materiálmi, najmä s metodikou a faktormi 
vydanými Ministerstvom životného prostredia Českej republiky, faktormi vydanými US 
Environmental Protection Agency, faktormi Corinaire Inventory, ktoré boli tiež použité ako 
podklad pri určení emisných faktorov pre niektoré technológie. Všeobecné emisné závislosti 
a všeobecné emisné faktory sú uverejnené pre tie technológie, pre ktoré spoľahlivosť údajov 
a odborné podklady umožnili ich zovšeobecnenie. To by malo prispieť k tomu, aby mohli byť 
použité pre výpočet množstva emisie znečisťujúcich látok pre zariadenia a technológie, ktoré 
sú prevádzkované v Slovenskej republike vo väčšom počte. Zverejnené všeobecné emisné 
závislosti a všeobecné emisné faktory sú zhodné so závislosťami a faktormi, ktoré sú 
uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia SR, ročník XVI., čiastka 5/2008, 
časť III. bod 1. v znení doplnenia vo Vestníku Ministerstva životného prostredia SR, ročník 
XVII., čiastka 2/2009 časť III. bod 4.  
 

Celkové zhodnotenie environmentálneho hodnotenia  
V tabuľkách nižšie je uvedené množstvo emisií vyprodukované jednotlivými kategóriami 
zariadení v správe PSK v súčasnom stave a v navrhovanom stave, teda po realizácii 
úsporných opatrení. Celková úspora tvorí u všetkých sledovaných emisných ukazovateľov až 
52 %. 
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Tab. č. 50: Ročná produkcia emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – pôvodný stav 
Emisia TZL SO2 NOx CO CO2 VOC TOC 

[kg] 

Školy a školské zariadenia 9 423,58 37,8 7 962,01 12 195,50 13,8.106 570,6 467,9 

Sociálne zariadenia 9 518,68 5 111,30 2 893,96 15 323,40 4,73.106 1 899,90 1 557,90 

Kultúrne zariadenia 1407,1 5,2 1 124,16 1 798,19 1,10.106 79,9 65,491 

Správa a údržba ciest PSK 163,32 89,5 688,12 462,12 1,37.106 73 59,9 

Budovy PSK 7,44 0,9 145,15 58,62 0,35.106 11,9 9,8 

SPOLU 20 520,10 5 244,70 12 813,40 29 837,92 22,36.106 2 635,30 2 160,96 

 
 

Tab. č. 51: Ročná produkcia emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – návrh 
Emisia TZL SO2 NOx CO CO2 VOC TOC 

[kg] 

Školy a školské zariadenia 6 432,77 21,1 4 674,30 8 056,60 7,27.106 326,7 267,9 

Sociálne zariadenia 4 248,62 2 383,10 1 439,10 6 957,90 2,01.106 880,8 722,3 

Kultúrne zariadenia 847,44 3,3 707,9 1 093,90 1,20.106 50,6 41,5 

Správa a údržba ciest PSK 58,64 31,5 269,1 173,2 0,57.106 27,9 22,9 

Budovy PSK 7,28 0,8 142 57,3 0,32.106 11,6 9,6 

SPOLU 11 594,70 2 439,90 7 232,30 16 388,90 11,37.106 1 297,70 1 064,10 
 

Tab. č. 52: Ročná úspora produkcie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia po zavedení 
navrhovaných opatrení 

Emisia TZL SO2 NOx CO CO2 VOC TOC 
[kg] 8 925,38 2 804,8 5 581,1 13 499,1 10,98 1 337,6 1 096,8 
[%] 52,12 

 
Z environmentálneho hodnotenia úsporných opatrení vyplynuli tieto skutočnosti: 

 porovnávanie absolútnych hodnôt vyprodukovaných emisií medzi sebou nie je 
relevantné, keďže veľkosť referenčných budov je rôzna,  

 pre porovnávanie množstva vyprodukovaných emisií medzi jednotlivými typmi 
organizácií je vhodnejšia merná produkcia emisií, ktorá vypovedá o tvorbe emisií 
v budove na 1 m2 vykurovanej podlahovej plochy, čím sa eliminuje rozdiel veľkosti 
budov,  

 z tabuliek je zrejmé, že domovy sociálnych služieb majú jednoznačne najvyššiu mernú 
produkciu tuhých znečisťujúcich látok, SO2, CO a TOC. Táto skutočnosť je spôsobená 
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používaním tuhých palív (drevo, uhlie), ktoré majú niekoľkonásobne väčšie emisné 
koeficienty ako ostatné palivá (zemný plyn),  

 
 v súčasnosti majú najvyššie merné emisie CO2 budovy správy a údržby ciest, keďže 

ich merná spotreba tepla je najvyššia,  

 najnižšie merné emisie CO2 majú budovy škôl a školských zariadení - majú najnižšiu 
mernú spotrebu tepla kvôli krátkemu prevádzkovému času a viacerým úsporným 
opatreniam vykonaným v minulosti. 

9.3 Hodnotenie navrhovaných opatrení z hľadiska prevádzky 
 
Všetky navrhované opatrenia budú mať po realizácii istú mieru vplyvu na úroveň a kvalitu 
prevádzky. Stanovené opatrenia si budú vyžadovať vyššiu odbornosť obsluhy. Základné 
pravidlo energetického manažmentu hovorí, že spotreba energií, resp. ich úspora, závisí 
zhruba z 50-tich percent od kvality materiálov a zariadení využívaných v budove a z 50-tich 
percent od ľudí, čiže od kvality a motivácie obsluhy týchto zariadení. Nové zariadenia 
automaticky neznamenajú vyššiu úsporu energie. Kvalita návrhu zo strany projektantov 
zohráva najväčšiu úlohu v tom, či realizované opatrenie prinesie skutočné úspory energie. 
Nemenej dôležité je optimálne nastavenie pracovných podmienok prostredníctvom riadiacich 
systémov. Neustále monitorovanie a vyhodnocovanie následných úspor energie a ich spätná 
väzba na opätovné prehodnotenie nastavení by mali byť súčasťou pracovných povinností 
obsluhy zariadení a budov.  
 

Výšku úspor energie limitujú parametre pracovného a obytného prostredia. Sú uvedené 
vo vyhláškach zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich znalosť by mala byť základom vedomostí 
obsluhy a ich kontrola meracími prístrojmi zase podkladom pre zásah obsluhy. Okrem toho 
by mala obsluha zariadení ovládať legislatívu súvisiacu s bezpečnosťou ochrany zdravia pri 
práci, nakoľko sekundárne i táto legislatíva súvisí s úsporami energie. Napríklad vyhláška 
Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce 
v nízkotlakých kotolniach predpisuje povinnosti prevádzkovateľov nízkotlakých kotolní, 
ktoré majú priamy vplyv nielen na bezpečnosť práce v nízkotlakých kotolniach, ale 
prostredníctvom povinnosti viesť prevádzkovú dokumentáciu v kotolniach a vykonávať 
pravidelnú kontrolu a údržbu, aj spotrebu energie.  
 

Pravidlá a procesy, ktoré by sa mali systematicky vykonávať za účelom zníženia spotreby 
energie a vytvárania kvality pracovného a obytného prostredia tvoria ucelenú oblasť, ktorú 
nazývame energetický manažment. Touto oblasťou sa zaoberá súčasne vypracovávaný 
dokument Program energetického manažmentu PSK. V dokumente sa uvádza, čo všetko je 
potrebné urobiť, aby sa hospodárenie s energiami dostalo na vyššiu, kontrolovanú úroveň 
a v konečnom dôsledku Prešovský samosprávny kraj vynakladal čím ďalej, tým menej 
finančných prostriedkov na energie. Energetický manažment predstavuje podmnožinu 
novorozvíjajúceho sa odboru - facility manažmentu. Ten sa zaoberá v širšom zábere 
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povinnosťami súvisiacimi so správou, údržbou a prevádzkou budov. Zahŕňa nielen 
hospodárenie s energiami, ale aj požiarnu ochranu, plánovanie údržby budov a zariadení, 
rozpočítavanie nákladov na nájomcov priestorov v budove, evidenciu ľudí vstupujúcich 
do budov a mnoho ďalších oblastí súvisiacich so životným cyklom budov a ich udržateľným 
hospodárením. Facility manažmentu predstavujú prechod na vyššiu úroveň prevádzky budov 
a technických zariadení budov.  

K správnemu a efektívnemu fungovaniu energetického manažmentu je nevyhnutná existencia 
informačných systémov budov, tie sú vytvárané modulárne, t.j. k základnému modulu sú 
doobstarávané ďalšie moduly určené pre konkrétne služby, napríklad pre energetický 
manažment, evidenciu projektovej dokumentácie budov, inventarizáciu majetku, 
rozpočítavanie nákladov pre eventuálnych nájomníkov, vstupné systémy pre evidenciu 
pracovníkov a návštev, požiarne a bezpečnostné systémy a podobne. Modul energetický 
manažment predstavuje štandardný modul, ktorý slúži na zber, verifikáciu a vyhodnocovanie 
údajov spojených so spotrebou energií v budovách. Na základe prednastavených šablón 
spracováva, porovnáva, prepočítava a predkladá údaje o spotrebách v grafickej forme pre 
rôzne typy adresátov. Rôzne výstupy sú určené pre vrcholové vedenie,  pre vedúcich 
pracovníkov odborov PSK a pre manažment jednotlivých zariadení PSK. Úlohou modulu je 
sprostredkovať služby, ktorých cieľom je monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 
vo všetkých budovách PSK ako základ pre rozumné hospodárenie s energiami. Existuje 
možnosť prepájať informačné systémy budov s finančnými a účtovnými softvérmi PSK. 

Informačný systém by mal byť pod správou kancelárie energetického manažéra. Kancelária 
energetického manažéra by mala postupne napĺňať systém informáciami a na základe 
skúseností a uplatnenia postupov z iných organizácií modifikovať a prispôsobovať 
informačný systém potrebám pracovníkov všetkých úrovní riadenia PSK. Úlohou kancelárie 
energetického manažéra by mala byť okrem štandardných povinností vyplývajúcich 
z postupov energetického manažmentu i neustála osveta a prenášanie informácii k vedeniu 
PSK, vedeniu odborov PSK i vedeniu jednotlivých zariadení PSK. V rámci informačného 
systému musí fungovať systém poskytovania a zdieľania informácií pre obsluhu jednotlivých 
budov a technických zariadení. Informačný systém musí sústreďovať všetku technickú 
dokumentáciu a potrebné návody v digitálnej forme. Jedná sa o návody a dokumentáciu, 
medzi ktoré patria:  

 návody na prevádzku budov,  
 návody na prevádzku jednotlivých technických zariadení,  
 projektová dokumentácia budov a technické zabezpečenie budov,  
 prístrojová dokumentácia používaných zariadení,  
 prevádzková dokumentácia - záznamy obsluhy,  
 miestne prevádzkové poriadky kotolní,  
 manuály pre riadenie a nastavovanie parametrov pre jednotlivé regulačné 

systémy, a to kotolne, osvetlenia, prípravu teplej vody, vetranie a klimatizácie 
a podobne. 
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Dopad odhadovaných opatrení na prevádzku budov a zariadení bude pomerne veľký. Otázky 
spojené s odborne vedenou prevádzkou, preventívnou údržbou a všetkými úlohami obsluhy 
smerujúcimi k nižšej spotrebe energie sú podrobne riešené v inom rozvojovom dokumente, 
a to v ,,Programe energetického manažmentu PSK”.  

Preventívna údržba - základ efektívnej prevádzky  
Rozumné hospodárenie s energiami súvisí priamo s preventívnou údržbou zariadení a budov. 
Toto tvrdenie je možné podporiť napríklad vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti práce 
č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach, ktorá ako jednu 
z povinností prevádzkovateľov kotolní predpisuje povinnosť vykonávať preventívnu 
a prevádzkovú údržbu kotolní. Preventívna údržba je ,,Achillovou pätou“ väčšiny zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Najväčším problémom je to, že sa nevykonáva. 
Preventívna údržba má vychádzať z plánu preventívnej údržby. K zostaveniu tohto plánu je 
nutná prístrojová dokumentácia, ktorá u každého technického zariadenia predpisuje rozsah 
a frekvenciu servisných zásahov. V prípade, ak sa servisné zásahy nebudú dodržiavať, 
zariadenia nebudú pracovať správne, ich životnosť sa môže rapídne znížiť a klesá i účinnosť 
využívania energie. Administratívna činnosť spojená s plánom údržby býva často terčom 
kritiky a býva nepopulárna. Jej význam spočíva v zavedení evidencie a poriadku do systému. 
Pokiaľ bude plán preventívnej údržby vytvorený múdro a úsporne, tak aj táto činnosť bude 
v budúcnosti prinášať ovocie bez zbytočnej nervozity a odporu. 

Preventívna údržba sa vykonáva v čase plánovaných alebo nevynútených odstávok zariadení, 
napríklad u škôl a školských zariadení v čase prázdnin. Môžu ju vykonávať kmeňoví 
pracovníci, ktorí prešli príslušnými školeniami alebo servisné firmy, ktoré so zariadeniami 
podpíšu zmluvu o vykonávaní servisných zásahov a preventívnej údržby. V druhom prípade 
je potrebné mať na pamäti, že servisné organizácie po vykonaní zásahov musí niekto 
skontrolovať, teda musí byť v oblasti preventívnej údržby znalý a odborne školený. 

Plán preventívnej údržby by mal obsahovať:  
 knihu evidencie servisných zásahov,  
 zoznam jednotlivých technických zariadení po pracoviskách,  
 evidenciu prístrojovej dokumentácie jednotlivých zariadení, 
 zoznam a evidenciu servisných zásahov vyplývajúcich z legislatívy,  
 zoznam a evidenciu iných servisných zásahov,  
 evidenciu a vyhodnotenie havarijných situácií a poruchových stavov zariadení,  
 zoznam priestorov a zariadení určených na čistenie (napríklad osvetľovacích telies),  
 harmonogram jednotlivých servisných zásahov,  
 postupy pri vykonávaní jednotlivých servisných zásahov,  
 indikátory správneho servisného zásahu,  
 pomôcky a materiál potrebný k servisným zásahom,  
 nástroje k servisným zásahom vykonávaným svojpomocne,  
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 kontakty na servisné organizácie.  
 

Okrem plánu preventívnej údržby by mal energetický manažment disponovať i  návodom 
na obsluhu budovy podobne, ako je tomu u technických zariadení. Návod na obsluhu budovy 
by mal obsahovať všetky postupy, ktoré sú potrebné k tomu, aby budova plnila počas 
predpokladanej doby životnosti svoju funkciu, ktorou  je vytváranie pracovného a obytného 
prostredia pre ľudí žijúcich alebo pracujúcich v budove. Návod by mal predpisovať 
harmonogram prác a servisných zásahov, ktorých účelom je udržiavanie stavebných 
konštrukcií a technických zariadení budov v prevádzkyschopnom stave. Návod na obsluhu 
budovy by mal byť súčasťou informačného systému PSK, ktorý by v sebe zahŕňal nielen 
energetický manažment a všetky procesy s ním spojené, ale v širšom zmysle by mal byť 
základom pre facility manažment budov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Je na vedení PSK 
rozhodnúť, či uvedenú službu pre budovy a jednotlivé zariadenia budú vykonávať pracovníci 
PSK alebo si ju objedná ako externú energetickú službu. 
  
Zvýšené nároky na odbornosť obsluhy budov a zariadení  
Zariadenia a materiály so špeciálnymi vlastnosťami, stavebné konštrukcie i nové 
sofistikované postupy pri regulácii zariadení budú klásť zvýšené nároky na úroveň obsluhy. 
Z tohto dôvodu sa bude dávať zvýšený dôraz na kvalitu obsluhy. Pravidelné školenia 
a samostatné získavanie vedomostí budú súčasťou odborného vzdelávania pracovníkov 
jednotlivých organizácií. Školeniami rôznych úrovní by mali prejsť všetci pracovníci PSK 
z dôvodu, že ľudský činiteľ pri úsporách energie zohráva dôležitú úlohu, nakoľko nie všetky 
zariadenia sú plne automatizované a nie všetky rozhodnutia sú schopné automatické systémy 
vykonávať bez účasti človeka. Prevádzka energetických systémov napriek veľkej miere 
automatizovanosti si vždy bude vyžadovať prítomnosť obsluhy. Energetické systémy by mali 
vytvárať pracovné a obytné prostredie v súlade s hygienickými normami v čase prítomnosti 
osôb. Mimo tohto času by mali byť v pohotovostnom režime, ktorý znamená úspory energie. 
Využívanie a režim jednotlivých budov sa v čase mení, to si od obsluhy vyžaduje zásahy 
do nastavenia regulačných systémov zariadení. 
 

Ďalším dôvodom školení zamestnancov zariadení PSK je to, že opatrenia smerujúce 
k úsporám energie nie sú iba z kategórie výmeny starých zariadení za nové. Predpoklad, že 
nové zariadenie je energeticky efektívnejšie ako staré, nie vždy platí. Energetická efektívnosť 
je totiž podmienená nielen správnym naprojektovaním zariadenia, ale aj úspornou 
a efektívnou prevádzkou. Obsluha zariadení by sa mala správať aktívne a jej cieľom by mala 
byť úspora energie. To si vyžaduje odbornosť a motiváciu. Nakoľko sú nové zariadenia 
sofistikovanejšie a obsahujú množstvo funkcií, sú regulované na základe istých veličín. 
Bez aktívnych zásahov obsluhy pri prevádzke takýchto energetických zariadení je maximálna 
úspora energie nemysliteľná. Napríklad, vykurovacie systémy majú zabudované regulačné 
prvky - regulačné ventily, ktoré regulujú teplotu vykurovacej vody na základe vonkajšej 
teploty. Tým prispôsobujú množstvo odovzdaného tepla priestoru podľa regulačných kriviek, 
ktoré vyjadrujú závislosť teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty. Výber vykurovacej 
krivky a jej prispôsobenie povahe vykurovaného objektu je záležitosťou obsluhy.  
 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

119 
 
 

V prípade, že dochádza k rekonštrukciám stavebných konštrukcií budov, k nárastu 
spotrebičov, k zmenám využívania jednotlivých miestností v budove, je potrebné zmeniť 
nastavenia zariadení tak, aby ich výkon a produkované množstvá energie boli prispôsobené 
potrebám bez zbytočného plytvania.  Pre obsluhu to znamená nárast povinností. Pasívny 
prístup by sa mal zmeniť na aktívny s cieľom znižovať náklady na energie. S prevádzkou 
úzko súvisí preventívna a sezónna údržba zariadení, povinnosti vyplývajúce z legislatívy 
súvisiace s bezpečnosťou prevádzky, riešenie havarijných stavov, monitorovanie 
a vyhodnocovanie spotrieb energií a podobne.  Pre obsluhu to bude znamenať zvýšené nároky 
na odbornosť a vedomosti z mnohých oblastí techniky, pretože energetické zariadenia 
a systémy v sebe integrujú poznatky z oblasti strojárenstva, stavebníctva, elektrotechniky, 
ochrany životného prostredia, vodárenstva a podobne. Nadstavbou týchto poznatkov sú 
zákony o ochrane zdravia, ktoré predpisujú parametre pracovného a obytného prostredia. 
Ruka v ruke s tým pôjde i o schopnosti z oblasti netechnického zamerania, ako napríklad 
manažmentu a riadenia. Obsluhu čaká zavedenie systému údržby, vytváranie časových 
harmonogramov preventívnej údržby spolu so zavedením systému riešenia havarijných 
stavov, merania a vyhodnocovanie spotreby energie a vody, zavádzania inovatívnych 
postupov do prevádzky zariadení, manažment prístrojovej, prevádzkovej a projektovej 
dokumentácie a podobne. Obsluha energetických zariadení by sa mala dostať na kvalitatívne 
vyššiu úroveň v spolupráci s energetickým manažmentom. Tá by sa mala zúčastňovať 
vytvárania a koordinácie aktivít spojených so zvyšovaním odbornej úrovne obsluhy. 
Po analýze stavu vedomostí obsluhy je potrebné nastaviť vzdelávacie aktivity tak, aby 
obsluha pravidelne dostávala potrebné poznatky smerujúce k úsporám energie a finančných 
prostriedkov na prevádzku energetických zariadení. K skvalitneniu práce obsluhy by mali 
slúžiť príručky, návody, pokyny, tabuľky, hlásenia, formuláre a iné dokumenty v tlačenej 
a elektronickej podobe. Netreba zabúdať na základné prístrojové vybavenie určené 
na sledovanie dôležitých parametrov prostredia napríklad teploty, vlhkosti, úniky plynu, ktoré 
by malo byť povinnou výbavou každej dobrej obsluhy. Dôležitým prvkom na ceste 
k dosiahnutiu maximálnych úspor energie je motivácia obsluhy. Psychologicky dobre 
nastavený systém výhod a ocenení udeľovaných na základe merateľných ukazovateľov býva 
významným činiteľom v snahách o zvýšenie energetickej efektívnosti. Vedenie jednotlivých 
zariadení i vedenie PSK by naň nemalo zabudnúť. Predstavuje totiž silný nástroj, ktorého 
zavedenie by sa malo stať prioritou.  
 

Významnú úlohu, v snahe šetriť finančné prostriedky na energie a údržbu, budú zohrávať 
bežní pracovníci PSK a jeho jednotlivé zariadenia. Aj tí sa môžu vo veľkej miere zaslúžiť 
a aktívne prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov. Školenia o základných pravidlách 
pri úsporách energie by im mali pomôcť zorientovať sa v dnes veľmi aktuálnej problematike. 
Neustále pripomínanie správnych postojov formou upozornení umiestnených 
pri spotrebičoch, vypínačoch, tlačidlách a ovládacích prvkoch zariadení sú prevereným 
účinným prostriedkom, ktorý im pomôže dostať efektívne správanie do praxe. 
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10 Hodnotenie  navrhovaných opatrení v konkrétnych 
zariadeniach PSK 

 

Návrhy opatrení na úsporu energie v prospech verejných budov v správe PSK sú vytvárané 
s dôrazom na úsporu investícií potrebných na rozvojové programy so smerovaním 
k ekologicky uvedomelému prístupu v prospech činností facility manažmentu. Základným 
predpokladom pre znižovanie energetickej náročnosti je činnosť a nástroje využívané 
v prostredí vychovávajúcom postoje jednotlivcov a kolektívov v oblasti environmentálneho 
šetrného prístupu. Činnosť zvyšovania energetickej efektívnosti analyzovaných objektov  je 
podmienená jednotlivými technologickými zariadeniami, vrátane činností vykonávaných 
v týchto objektoch. Ide o  skupinu osvetlenia, riadenia teploty a spôsob užívania objektov 
v závislosti na energetických zdrojoch. Z analýzy vyplýva, že sa používa viac energie, než je 
v skutočnosti potrebné. Dobre riadené, energeticky úsporné zariadenia s primeranou 
štruktúrou nákladov môžu zlepšiť udržateľnosť prevádzkovaných zariadení. Proces 
zvyšovania energetickej efektívnosti, ku ktorej majú napomáhať navrhované opatrenia 
vo verejných budovách, má nasledovné dopady: 

 Výmena a inštalácia energeticky úsporných zariadení napomáha znižovaniu 
priebežných prevádzkových nákladov, čo umožňuje vytvárať rezervný fond z úspor 
príslušnej organizácie. 
 

 Zvyšovanie energetickej efektívnosti vytvára bezpečnejšie a užívateľsky prijateľnejšie 
prostredie pre zamestnancov a občanov využívajúcich služby poskytované 
zariadeniami v správe PSK. Správna voľba a optimálne postupy pri implementácii 
servisných činností ovplyvňujúcich energetickú náročnosť majú vplyv na  alergie, 
choroby a poruchy správania.  

 

 Implementácia zásad energetickej  efektívnosti, môže zlepšiť schopnosť obyvateľstva 
učiť sa a rozvíjať nadobudnuté schopnosti, vrátane návykov na šetrenie s energiami. 
Energeticky efektívne zariadenia sú základom zdravej spoločnosti. Takto 
prezentované zmeny sú základom pre zlepšenie environmentálneho prostredia regiónu 
PSK.  

 
V nasledujúcej časti sú popísaní konkrétni predstavitelia jednotlivých kategórií budov 
z hľadiska navrhovaných opatrení a ich dopadov na ekonomiku PSK. Dokument neobsahuje 
návrh opatrení pre zariadenia, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch.  
 
Navrhované riešenia úspor energie sú pre potreby tohto dokumentu u všetkých kategórií 
budov pod správou PSK rozdelené do nasledovných základných skupín:  

 obvodové a otvorové konštrukcie, 
 vykurovanie (zdroje, rozvody, kotolne, vykurovacie telesá), 
 príprava teplej vody a 
 využívanie priestorov. 
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Ďalším opatrením, ktoré napomáha k znižovaniu spotreby energie vo všetkých budovách PSK 
je modernizácia osvetlenia za pomoci LED zdrojov. Očakávané úspory je možné dosahovať 
implementáciou regulácie osvetlenia, riadenia osvetlenia a zónovania osvetlenia, ktoré je 
možné inštalovať do všetkých priestorov a budov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
 

10.1 Školy a školské zariadenia 
 
Školy a školské zariadenia z pohľadu činností porovnávaných s ostatnými zariadeniami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK majú  najkratšiu prevádzkovú dobu, čo predstavuje 
cca 180 dní do roka v trvaní 7 - 10 hodín denne. Sledované budovy škôl a školských zariadení  
sú pomerne veľké s dobrým faktorom tvaru (okrem budov telocviční a jedální). Obsadenosť 
budov je rôzna - ako významný problém sa javí klesajúci počet žiakov u odborných škôl. 
Školy a školské zariadenia sú financované v závislosti od počtu žiakov, pričom energetická 
náročnosť prevádzkovania budov má svoje minimálne parametre, ktoré vyťažiteľnosť 
neovplyvňuje. Zariadenia s nízkym počtom žiakov z ekonomického hľadiska implementujú 
také opatrenia, ktoré znižujú náklady na prevádzkovanie, ale porušujú zásady kvality 
prevádzkovaných priestorov v závislosti od noriem a stanovených pravidiel. Jedným 
zo spôsobov, ako tento problém riešiť,  je  spájanie takýchto zariadení alebo ich presun 
do budov s menšou kapacitou, prípadne celkové prehodnotenie činnosti týchto zariadení.   
 
Navrhované opatrenia  
Z hľadiska procesu zvyšovania energetickej efektívnosti v oblasti tepelného hospodárstva je 
možné energetickú efektívnosť v školách a školských zariadeniach zvyšovať zateplením 
obvodového plášťa budov zvonku alebo zvnútra. Spôsob zateplenia a požiadavky kladené 
na tento proces sú závislé od analýzy skutočného stavu budovy v jednotlivých prevádzkových 
obdobiach s nutným vykonaním energetického auditu. V budovách, ktoré sú zaradené 
v skupine pamiatkovo chránených objektov je vhodné vykonávať izolácie zvnútra a meniť 
otvorové výplne v kombinácii s existujúcimi typmi výplní. To je možné realizovať buď 
v stave predsadenia alebo osadenia replík do rámov súčasných okenných výplní. Tento 
spôsob si vyžaduje súčinnosť viacerých odborov pri koordinácii a riadení energetického 
manažmentu, pričom historická hodnota predmetných budov musí byť zachovaná. Táto 
skutočnosť vplýva nielen na energetickú efektívnosť okenných výplní, ale i na zachovanie 
historických hodnôt okenných konštrukčných prvkov. Z hľadiska vykurovania je v školách 
a školských zariadeniach vhodné vykonať  termostatizáciu vykurovacích telies, hydraulické 
vyregulovanie sústavy a osadenie termostatických ventilov a hlavíc na vykurovacie telesá, 
ktoré nimi nedisponujú. V prípade výskytu poruchy zdrojov tepla je potrebné uvažovať nad 
ich výmenou s prispôsobením parametrov požiadavkám príslušného zariadenia. Zariadenia, 
ktoré prevádzkujú kotolne s nevyhovujúcim technickým stavom je potrebné zaradiť do 
programu komplexnej obnovy a  výmeny zdrojov tepla, rozvodov, príslušenstva kotolne, 
vrátane inštalácie regulačného systému s ekvitermickou reguláciou, napríklad Stredná 
odborná škola obchodu  a služieb v Prešove, Stredná priemyselná škola Poprad, Stredná 
priemyselná škola strojnícka Prešov, Spojená škola Čaklov, Škola v prírode Detský raj. 
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V prípade potreby zásahu do vonkajších rozvodov sa optimálnym javí nahradzovať ich 
predizolovanými rozvodnými potrubiami s nižšími tepelnými stratami. V závislosti 
od nákladov súvisiacich s rekonštrukciou vonkajších rozvodných potrubí je zároveň potrebné 
posúdiť vybudovanie menšej kotolne vo vykurovanom objekte. Vychádzajúc z analýzy 
skutočného stavu v jednotlivých objektoch, ku ktorým patrí napríklad Stredná odborná škola 
Bijacovce a Hotelová akadémia v Bardejove, je v týchto organizáciách vhodné 
implementovať obnoviteľné zdroje energie, ako sú napríklad kotol na biomasu  alebo tepelné 
čerpadlo. Inštalácia fotovoltických kolektorov na výrobu elektrickej energie pre vlastnú 
spotrebu má na školách a školských zariadeniach veľký význam, nakoľko výroba energie 
prebieha v čase, kedy sa spotrebováva. Je však nutné si uvedomiť, že navrhovaná kapacita 
fotovoltickej elektrárne musí vychádzať zo skutočných spotrieb elektrickej energie 
v jednotlivých zariadeniach v závislosti od jednotlivých období, kedy sú tieto zariadenia 
prevádzkované. Táto spotreba je ovplyvňovaná všetkými činnosťami, ktoré sa v príslušných 
zariadeniach vykonávajú. Z hľadiska prípravy teplej vody je potrebné zvážiť decentralizáciu 
systému a prechod na lokálne málolitrážne zásobníkové ohrievače, resp. prietokové ohrievače 
v závislosti od charakteru prevádzky. Z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie sa 
v súčasnosti optimálnym riešením javí implementácia zásobníkov teplej vody v kombinácii 
s tepelným čerpadlom a výrobou elektrickej energie pre tieto zásobníky pomocou fotovoltiky. 
Úspory energie je možné dosiahnuť i organizáciou činností v jednotlivých budovách, zároveň 
je vhodné  doplniť produktový mix o činnosti, ktoré sú vykonávané v rámci služieb PSK, ale 
nie sú vykonávané v predmetných zariadeniach.   
 
Konkrétne úsporné opatrenia, ktoré je potrebné alebo vhodné uskutočňovať v jednotlivých 
budovách škôl a školských zariadení sú spolu so stručným popisom objektov, odhadom úspor 
a nákladov uvedené nižšie v tabuľkovej forme.  
 

 Gymnázium Medzilaborce, Duchnovičova 13, Medzilaborce 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium v Medzilaborciach spravuje jednu budovu. Objekt nemá zateplenú strešnú 
konštrukciu ani podstrešné priestory. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia sa dajú 
zaradiť výmena otvorových konštrukcií a zateplenie obvodového plášťa. Teplo je do budovy 
dodávané z výmenníkovej stanice, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané manuálne regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná v priamo ohrievaných zásobníkových a prietokových elektrických ohrievačoch, 
ktoré sa nachádzajú v blízkosti odberných miest, čo má pozitívny vplyv na znižovanie strát 
tepla v potrubiach. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky. Využitie riadiacej techniky je na nízkej úrovni. 
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Tab. č. 53: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu 
Medzilaborce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Gymnázium 
Medzilaborce 

1 2 370 57 680 24,3 
4 1 935 15 250 7,9 
5 370 9 165 24,8 

spolu 4 675 82 095 18,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Gymnázium Poprad, Kukučínova 4239/1, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium v Poprade spravuje dve budovy, z ktorých hlavná budova školy patrí do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Medzi už vykonané  úsporné opatrenie možno zaradiť 
výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa na budovách a zateplenie 
strechy, resp. podstrešného priestoru na budove telocvične. Budovy sú vykurované dvoma 
nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, nachádzajú sa 
v suterénnych priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove telocvične  je 
2 x 45 kW. Kotly boli vyrobené v roku 2013. Kotly umiestnené v hlavnej budove školy boli 
vyrobené v roku 2007. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné 
systémy. Vykurovací systém v budovách poskytuje možnosť regulácie jednotlivých 
vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je realizovaná efektívne 
prostredníctvom nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačov. Osvetľovací systém 
v budove využíva najmä lineárne žiarivky. Kotolne sú v pomerne dobrom stave a využitie 
regulačnej techniky je na dobrej úrovni. 
 

Tab. č. 54: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 3 410 90 080 26,4 
4 1 075 5 000 4,7 
5 1 520 13 370 8,8 

spolu 6 005 108 450 18,6 

Budova telocvične 
4 595 5 000 8,4 
5 465 4 100 8,8 

spolu 1 060 9 100 8,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Gymnázium Lipany, Komenského 13, Lipany 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium v Lipanoch spravuje dve budovy. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia 
možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií na budovách, zateplenie obvodového plášťa 
a čiastočné zateplenie strechy, resp. podstrešného priestoru hlavnej budovy. Budovy sú 
vykurované dvoma nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, 
ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne 
v hlavnej budove  je 144,5 kW. Kotly boli vyrobené v rokoch 2004 a 2005. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne vo vedľajšej budove je 247,5 kW. Kotly boli vyrobené v roku 
2005. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej 
vody je realizovaná prostredníctvom nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačov. 
Vykurovací systém v budovách poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Kotolne sú v pomerne dobrom stave a využitie regulačnej techniky 
je na dobrej úrovni. Osvetľovací systém v budove využíva najmä lineárne žiarivky.  
 

Tab. č. 55: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu Lipany 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova - 
škola 

1 1 130 57 600 51,1 
4 890 4 000 4,5 
5 880 12 230 13,9 
6 1 330 22 240 16,7 

spolu 4 230 96 070 24,4 

Vedľajšia budova - 
telocvičňa 

1 
3 490 

50 000 
28,3 2 32 565 

3 16 295 
4 530 2 000 3,8 
5 450 6 235 13,9 
6 790 13 245 16,7 

spolu 5 260 120 340 26,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Gymnázium Snina, Študentská 4, Snina 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium v Snine spravuje jednu budovu. Objekt nemá zateplenú strešnú konštrukciu ani 
podstrešné priestory. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu 
otvorových konštrukcií a zateplenie obvodového plášťa. Teplo do budovy je dodávané 
z výmenníkovej stanice, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch. Využitie riadiacej 
techniky je na nízkej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané manuálne 
regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v prietokových elektrických 
ohrievačoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budove 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 56: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu Snina 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Gymnázium Snina 

1 16 960 96 800 11,3 2 94 500 
4 785 4 000 5,1 
5 1 385 15 390 11,1 

spolu 19 130 210 690 11,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 

 Gymnázium Vranov, Dr. Daxnera 88, Vranov nad Topľou 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium vo Vranove nad Topľou spravuje tri budovy, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou. Medzi doteraz uskutočnené úsporné opatrenia sa dajú zaradiť výmena otvorových 
konštrukcií a čiastočná rekonštrukcia osvetlenia. Budovy sú vykurované nízkotlakovou 
plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych 
priestoroch budovy. Zdrojmi tepla sú dva kondenzačné kotly s celkovým inštalovaným 
výkonom 1 MW. Kotolňa je v pomerne dobrom stave a využitie regulačnej techniky je 
na dostatočnej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. 
Vykurovacie telesá v budovách sú bez termostatických ventilov a hlavíc, vykurovacia sústava 
nie je vyregulovaná. Príprava teplej vody je realizovaná v prietokových a zásobníkových 
elektrických ohrievačoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti odberných miest. Jedáleň má 
vlastné plynové zásobníkové ohrievače. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 
 
 

Tab. č. 57: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu Vranov 
nad Topľou 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 5 880 112 000 47,1 2 165 060 
4 2 180 16 375 7,5 
5 2 500 20 440 8,2 

spolu 10 560 313 875 33,0 

Prístavba 

1 3 585 41 120 32,0 2 73 500 
4 1 220 5 200 4,3 
5 1 330 10 895 8,2 

spolu 6 135 130 715 23,8 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Školská jedáleň 

1 
910 

26 040 
85,7 

2 52 000 
4 290 2 320 8,0 
5 310 2 520 8,2 

spolu 1 510 82 880 61,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Gymnázium A. Prídavku, Komenského 40, Sabinov 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál gymnázia A. Prídavku v Sabinove  pozostáva z troch budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú 
výmenu otvorových konštrukcií. Športová hala je vykurovaná nízkotlakovou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 90 kW. 
Kotly boli vyrobené v roku 2001. Pre vykurovanie budovy školy a prístavby je využívané 
nakupované teplo. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. 
Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Zdroje tepla sú v prevádzkyschopnom stave a zároveň sú 
udržiavané. Využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Príprava teplej vody je 
realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch, umiestnených v priestoroch 
kotolne a výmenníkovej stanice. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky 
a žiarivkové svietidlá.    
 

Tab. č. 58: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu A. 
Prídavku, Sabinov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 11 330 78 240 28,1 2 240 030 
4 1 220 9 625 7,9 
5 800 13 075 16,3 
6 3 010 24 455 8,1 
7 425 4 350 10,2 

spolu 16 785 369 775 25,2 

Prístavba 

2 1 535 35 350 23,0 
4 240 600 2,5 
5 185 3 045 16,3 
6 590 4 790 8,1 

spolu 2550 43 785 19,4 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Športová hala 

1 
3 995 

40 320 
19,3 

2 36 750 
4 430 1 000 2,3 
5 380 6175 16,3 
6 1 060 16 400 15,4 

spolu 5 865 100 645 19,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom spravuje dve budovy, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou.  Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú 
výmenu otvorových konštrukcií  na budove školy. Budova je vykurovaná nízkotlakovou 
plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v samostatnej budove. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne je 695 kW. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je 
využívaný automatický regulačný systém. Vykurovací systém v budovách neposkytuje 
možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Kotolňa je 
technicky a morálne opotrebovaná a využitie regulačnej techniky je na nízkej úrovni. Príprava 
teplej vody je realizovaná prostredníctvom nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačov. 
Osvetľovací systém v budove využíva najmä lineárne žiarivky.  
 

Tab. č. 59: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v  Gymnáziu 
arm. gen. L. Svobodu, Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 
16 700 

369 040 
33,3 

2 186 375 
4 2 855 44 000 15,4 
5 1 755 45 325 25,8 
6 1 585 40 395 25,5 
7 30 4 500 153,5 

spolu 22 925 689 635 33,2 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku spravuje jednu budovu. Objekt nemá 
zateplenú strešnú konštrukciu ani podstrešné priestory. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
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opatrenia možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa a kompletnú výmenu otvorových 
konštrukcií na budove školy. Budova je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v samostatnej budove. Celkový inštalovaný 
výkon kotolne je 2 x 460 kW. Kotly boli vyrobené v roku 2011. Vykurovací systém 
v budovách poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými 
ventilmi. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je využívaný automatický regulačný systém. 
Kotolňa je v pomerne dobrom stave a využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. 
Príprava teplej vody je navrhnutá efektívne v nepriamo ohrievaných zásobníkových 
ohrievačoch, ktoré sú umiestnené v priestoroch kotolne a v elektrických prietokových 
ohrievačoch, ich osadenie je v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budove 
využíva najmä lineárne žiarivky.  
 

Tab. č. 60: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu 
duklianskych hrdinov, Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 3 110 134 560 43,2 
4 425 1 000 2,4 
5 805 13 760 17,1 

spolu 4 340 149 320 34,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Gymnázium J. Francisciho - Rimavského, Kláštorná 37, Levoča 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium J. Francisciho - Rimavského pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov, 
pričom hlavná budova patrí do zoznamu pamiatkovo chránených budov.  Budovy nie sú 
opatrené tepelnou izoláciou. Medzi úsporné opatrenia, ktoré boli vykonané v minulosti, 
možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií na budove školy. Objekty sú 
vykurované dvoma nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, 
ktoré sa nachádzajú v suteréne budov. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne 
v hlavnej budove je 3 x 245 kW. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne v budove 
telocvične je 2 x 47,7 kW. Pre riadenie dodávky tepla sa využíva regulačný riadiaci systém. 
Využitie riadiacej techniky je na pomerne nízkej úrovni. Príprava teplej vody je efektívne 
navrhnutá v prietokových ohrievačoch na elektrickú energiu, ktoré sú umiestnené blízko miest 
spotreby (straty tepla v potrubiach sú minimálne) a v nepriamo ohrievanom zásobníkovom 
ohrievači. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky.  
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Tab. č. 61: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu 
J. Francisciho, Levoča 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 6 150 214 480 34,9 
4 1 940 1 000 0,5 
5 1 665 18 930 11,4 
6 3 495 31 610 9,0 

spolu 13 250 266 020 21,8 

Telocvičňa 

1 
4 915 

114 400 
44,0 2 42 000 

3 60 000 
4 360 2 750 7,6 
5 420 4 740 11,4 
6 650 5 900 9,0 

spolu 6 345 229 790 40,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál Gymnázia Jána Adama Raymana pozostáva z jednej budovy, ktorá je bez zateplenia, no 
s kompletnou obnovou otvorových konštrukcií. Budova školy je vykurovaná nízkotlakou 
plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne budovy. 
V samostatnej technickej miestnosti jedálne sa nachádza ďalší kotol na ohrev teplej vody 
a dokurovanie kuchyne s jedálňou. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 
2 x 360 kW + 1 x 240 kW a v technickej miestnosti v jedálni je 1 x 42 kW. Kotly boli 
vyrobené v roku 2001. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné 
systémy. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky je na dobrej 
úrovni. Príprava teplej vody je realizovaná prostredníctvom plynového zásobníkového 
ohrievača. Osvetľovací systém v budove využíva najmä lineárne žiarivky.  
 

 
Tab. č. 62: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu 

J. A. Raymana, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy GJAR 

1 2 525 125 840 49,8 
4 865 600 0,7 
5 1 020 23 360 22,9 
6 1 215 28 270 23,3 

spolu 5 625 178 070 33,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Gymnázium Leonarda Stockela, Jiráskova 12, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium Leonarda Stockela v Bardejove spravuje tri budovy, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu 
otvorových konštrukcií. Budovy sú vykurované nízkotlakovou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne je 1,035 MW. Kotly boli vyrobené v roku 2006. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Vykurovací systém v budovách 
poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. 
Kotolňa je v pomerne dobrom stave a využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. 
Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch, 
ktoré sa nachádzajú v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 63: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu 
Leonarda Stockela, Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova 

2 9 440 107 660 18,7 3 69 000 
4 505 600 1,2 
5 1 620 23 235 14,3 
6 690 23 425 34,0 
7 205 3 200 15,5 

spolu 12 460 227 120 19,0 

Telocvičňa 

1 815 43 520 89,3 2 29 470 
4 50 600 12,7 
5 245 3 535 14,3 
6 65 2 200 34,0 

spolu 1 175 79 325 70,2 

Školská jedáleň 

1 1 440 60 000 63,5 2 31 500 
4 65 600 9,0 
5 240 3 435 14,3 
6 90 3 100 34,0 

spolu 1 835 98 635 55,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku spravuje dve budovy, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia sa dá zaradiť výmena 
otvorových konštrukcií na budove telocvične. Teplo do budovy je dodávané z výmenníkovej 
stanice, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch. Využitie riadiacej techniky je na nízkej 
úrovni. Príprava teplej vody je navrhnutá efektívne, a to zásobníkovými a prietokovými 
ohrievačmi na elektrickú energiu, ktoré sú umiestnené blízko miest spotreby (straty tepla 
v potrubiach sú minimálne). Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 64: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu 
P. O. Hviezdoslava, Kežmarok 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 15 210 105 760 14,3 3 111 300 
4 3 230 2 500 0,08 
5 1 235 13 730 11,1 

spolu 19 675 233 290 12,6 

Telocvičňa 

1 1 460 29 920 31,7 2 16 310 
4 250 500 2,0 
5 150 1660 11,1 

spolu 1 860 48 390 27,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra, Stará Ľubovňa 
Stručný opis súčasného stavu 
Gymnázium T. Vansovej nachádzajúce sa v Starej Ľubovni pozostáva z jednej budovy, ktorá 
je bez zateplenia, no s kompletnou obnovou otvorových konštrukcií. Budova školy je 
vykurovaná nízkotlakou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza 
v suteréne budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 6 x 77 kW. Kotly boli vyrobené 
v roku 1997. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Kotolňa 
je technicky a morálne opotrebovaná a využite regulačnej techniky je na nízkej úrovni. 
Príprava teplej vody je navrhnutá efektívne v nepriamo ohrievaných zásobníkových 
ohrievačoch, umiestnených v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém v budove využíva 
najmä lineárne žiarivky.  
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Tab. č. 65: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Gymnáziu Terézie 

Vansovej, Stará Ľubovňa 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 
10 910 

108 400 
18,2 

2 90 020 
4 1 865 16 500 8,8 
5 2 670 17 450 6,5 
6 4 560 38 550 8,5 

spolu 20 005 270 920 16,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Gymnázium Konštantínova 2, Prešov  
Stručný opis súčasného stavu  
Gymnázium Konštantínova v Prešove spravuje štyri budovy, z ktorých dve patria do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa na prístavbe a zateplenie 
strechy, resp. podstrešného priestoru na hlavnej budove. Budovy sú vykurované 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza 
v suterénnych priestoroch prístavby. Teplo do budov je distribuované prostredníctvom 
vonkajšieho teplovodného potrubia. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 728 kW. Kotly 
boli vyrobené v roku 2009. Vykurovací systém v budovách poskytuje možnosť regulácie 
jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Kotolne sú v pomerne dobrom 
stave a využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. Príprava teplej vody je navrhnutá 
efektívne v nepriamych zásobníkových ohrievačoch umiestnených v priestoroch kotolne. 
Osvetľovací systém v budove využíva najmä lineárne žiarivky. 
 

Tab. č. 66: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Gymnáziu Konštantínova, Prešov 

Názov budovy Opatrenia pre zníženie 
spotreby energie 

Odhad 
úspor 

[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť [rok] 

Hlavná budova 
4 395 600 1,5 
5 445 11 930 26,9 

spolu 840 12 530 31,0 

Prístavba 

1 1 575 76 080 48,2 
4 215 600 2,8 
5 300 8 065 26,9 

spolu 2 090 84 745 41,2 
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Názov budovy Opatrenia pre zníženie 
spotreby energie 

Odhad 
úspor 

[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť [rok] 

Telocvičňa 

1 
1 295 

37 920 
53,7 

2 31 585 
4 60 600 10,0 
5 75 2 010 26,9 

spolu 1 430 72 115 51,5 

Telocvičňa, 
jedáleň 

1 
2 430 

71 040 
50,8 

2 52 080 
4 115 600 5,3 
5 140 3 765 26,9 

spolu 2 685 127 485 48,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Gymnázium Giraltovce, Dukelská 30, Giraltovce  
Stručný opis súčasného stavu  
Gymnázium v Giraltovciach spravuje štyri budovy. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií a zateplenie obvodového plášťa. 
Zateplenie strechy, resp. podstrešného priestoru bolo prevedené na budovách školy, 
výnimkou je iba nová budova, ktorá nie je opatrená tepelnou izoláciou. Budovy sú 
vykurované dvoma nízkotlakými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré 
sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 
270 kW. Kotly boli vyrobené v roku 1996. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú 
využívané regulačné systémy. Vykurovací systém v budovách neposkytuje možnosť regulácie 
jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Kotolňa je technicky a morálne 
opotrebovaná, využitie regulačnej techniky je na nízkej úrovni. Príprava teplej vody je 
realizovaná prostredníctvom nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačov. Osvetľovací 
systém v budove využíva najmä lineárne žiarivky. 

 
Tab. č. 67: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 

v Gymnáziu Giraltovce 

Názov 
budovy 

Opatrenia pre zníženie 
spotreby energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť [rok] 

Stará budova 

4 260 7 205 27,8 
5 715 7 220 10,1 
6 910 7 735 8,5 

spolu 1 885 22 160 12,0 
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Názov 
budovy 

Opatrenia pre zníženie 
spotreby energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť [rok] 

Nová budova 

1 445 23 465 52,9 
4 140 2 875 20,6 
5 285 2 885 10,1 
6 490 4 170 8,5 

spolu 1 360 33 395 27,0 

Šatne 

4 20 705 37,1 
5 70 710 10,1 
6 70 570 8,5 

spolu 160 1 985 12,8 

Posilňovňa 

4 10 300 37,1 
5 30 295 10,1 
6 30 240 8,5 

spolu 70 835 12,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov  
Stručný opis súčasného stavu  
Hotelová akadémia v Prešove spravuje dve budovy, ktoré nie sú opatrené tepelnou izoláciou. 
Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. 
Budovy sú vykurované dvoma nízkotlakými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného 
plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon 
kotolne v budove školy je 450 kW. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove telocvične 
je 2 x 295 kW. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. 
Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. 
Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch, 
ktoré sa nachádzajú v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 68: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Hotelovej akadémii, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 
6 050 

40 740 
14,4 2 22 345 

3 23 940 
4 1 990 1 000 0,5 
5 5 530 14 395 2,6 
6 1 170 42 850 36,6 

spolu 14 740 145 270 10,2 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova 

1 
1 550 

16 480 
14,0 

3 5 210 
4 380 600 1,6 
5 670 1 745 2,6 
6 225 8 260 36,6 

spolu 2 825 32 295 12,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Hotelová akadémia Humenné, Štefánikova 28, Humenné 

Stručný opis súčasného stavu 
Hotelová akadémia Humenné pozostáva z dvoch budov. Budova telocvične je v správe 
hotelovej akadémie od roku 2011. Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, no bola na nich 
vykonaná kompletná výmena otvorových konštrukcií. Hlavná budova je vykurovaná 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza 
na deviatom nadzemnom podlaží budovy. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne 
je  2 x 300 kW. Budova telocvične je vykurovaná centrálnym zásobovaným teplom. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sa využívajú regulačné systémy. Vykurovací systém 
pre budovu telocvične poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi, odporúča sa hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. 
Kotolne sú v pomerne dobrom stave, obsahujú automatický riadiaci systém bez ekvitermicky 
regulovaných okruhov. Príprava teplej vody pre budovu školy je realizovaná v stojatých 
nepriamo ohrievaných zásobníkoch umiestnených v suteréne. Teplá voda pre budovu 
telocvične je ohrievaná centrálnym zdrojom tepla. Príprava teplej vody v prípade budovy 
školy je navrhnutá neefektívne, a to  z dôvodu vzdialeného umiestnenia od zdroja tepla 
(vyššie straty tepla cez potrubie). Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky.    

 
Tab. č. 69: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 

v Hotelovej akadémii Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 
14 850 

48 160 
16,1 

2 191 520 
4 2 195 19 760 9,0 
5 2 585 31 765 12,3 
6 3 135 55 540 17,7 

spolu 22 765 346 745 17,2 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Telocvičňa 

1 1 175 56 960 84,4 2 42 210 
4 175 600 3,5 
5 245 3 020 12,3 
6 250 2 880 11,6 

spolu 1 845 105 670 64,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove pozostáva z troch budov. Objekty nemajú 
zateplenú strešnú konštrukciu ani podstrešné priestory. Budova na ulici 29. novembra nie je 
opatrená tepelnou izoláciou a otvorové konštrukcie sú netesné.  Medzi skôr uskutočnené 
úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií a zateplenie 
obvodového plášťa na budove ľudovej jedálne a budove na ulici Pod Vinbargom. Budovy 
školy na ulici 29. augusta využívajú k vykurovaniu nakupované teplo. Budova pri ulici 
Pod Vinbargom je vykurovaná nízkotlakou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne je 8 x 100 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 2006 a 2008. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Zdroje tepla sú 
v prevádzkyschopnom stave, udržiavané a využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. 
Príprava teplej vody je navrhnutá v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch.. 
Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
 
 

Tab. č. 70: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka, Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova ľudovej 
jedálne - ul. 29. 

augusta 

1 3 450 77 280 30,3 2 27 300 
4 160 600 3,9 
5 910 6 745 7,4 
6 220 12 740 58,3 

spolu 4 740 124 665 27,3 

Budova na ul. 29. 
augusta 

1 
7 865 

78 080 
40,9 2 99 540 

3 14 400 
4 250 600 2,4 
5 2 160 15 960 7,4 
6 340 19 835 58,3 

spolu 10 615 208 580 35,1 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy - ul. 
Pod Vinbargom 

1 6 440 473 040 73,4 
4 875 600 0,7 
5 5 520 40 795 7,4 
6 1 195 49 905 41,8 

spolu 14 030 564 340 41,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 

 Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok 
Stručný opis súčasného stavu 
Hotelová akadémia v Kežmarku spravuje dve budovy, ktoré sú opatrené tepelnou izoláciou. 
Medzi skôr vykonané úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. 
Budovy sú vykurované dvoma nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného 
plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon 
kotolne v budove školy je 1 x 29 kW a 2 x 43 kW. Kotly boli vyrobené v rokoch 2008 a 2009. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Kotolňa je v pomerne 
dobrom stave a využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. Príprava teplej vody je 
efektívne navrhnutá v priamo ohrievanom ležatom zásobníkovom ohrievači a v elektrických 
zásobníkových ohrievačoch, ktoré sa nachádzajú v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 71: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Hotelovej akadémii Otta Brucknera, Kežmarok 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Stará budova - 
budova evanjelickej 

cirkvi 

1 1 820 96 880 53,2 
4 250 600 2,4 
5 1 060 8 720 8,2 

spolu 3 130 106 200 34,4 

Škola 
4 120 600 4,9 
5 780 6 435 8,2 

spolu 900 7 035 7,8 

Prístavba 
4 55 600 11,2 
5 340 2 825 8,2 

spolu 395 3 425 8,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Obchodná akadémia Bardejov, Stöcklova 24, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Obchodná akadémia v Bardejove spravuje dva objekty, z ktorých jeden patrí do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Objekty nie sú opatrené tepelnou izoláciou a otvorové 
konštrukcie sú netesné. Budovy sú vykurované nízkotlakovou plynovou kotolňou na 
spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne v budove školy je 450 kW. Celkový inštalovaný výkon kotolne 
v budove telocvične je 3 x 90 kW. Kotly boli vyrobené v roku 2006. Pre riadenie dodávky 
tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, 
využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. Príprava teplej vody je navrhnutá efektívne 
v priamo ohrievaných elektrických zásobníkových ohrievačoch, umiestnených v blízkosti 
odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
 

Tab. č. 72: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Obchodnej akadémii Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Obchodná akadémia 
Stöklova 24 

1 5 470 95 330 33,0 3 84 840 
4 1 160 2 585 2,2 
5 230 10 105 44,2 
6 1 560 14 660 9,4 

spolu 8 420 207 520 28,4 
Obchodná akadémia 

Stöklova 20 
5 20 910 44,2 

spolu 20 910 44,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 
 

 Obchodná akadémia Poprad, Murgašova 94, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Obchodná akadémia v Poprade spravuje jednu budovu, ktorá nie je opatrená tepelnou 
izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu 
otvorových konštrukcií. Budovy sú vykurované nízkotlakovou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne v budove školy je 2 x 250 kW. Kotly boli vyrobené v roku 1995. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Kotolňa je technicky 
a morálne opotrebovaná, využitie regulačnej techniky je na nízkej úrovni. Príprava teplej 
vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch, ktoré sa nachádzajú 
v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 73: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 

v Obchodnej akadémii Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 152 885 173 280 17,9 2 99 750 
4 710 600 0,8 
5 1 195 24 960 20,9 
6 5 770 58 975 10,2 

spolu 160 560 357 565 18,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Obchodná akadémia Prešov, Volgogradská 3, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Obchodná akadémia v Prešove spravuje jednu budovu, ktorá nie je opatrená tepelnou 
izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových 
konštrukcií. Teplo je do budovy dodávané z výmenníkovej stanice, ktorá sa nachádza 
v suterénnych priestoroch. Využitie riadiacej techniky je na nízkej úrovni. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané manuálne regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná v zásobníkových a prietokových elektrických ohrievačoch, ktoré sa nachádzajú 
v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budove využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 74: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Obchodnej akadémii Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 
22 605 

539 440 
51,0 2 252 420 

3 360 600 
4 850 30 250 35,5 
5 3 160 33 225 10,5 

spolu 26 615 1 215 935 46,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 
Stručný opis súčasného stavu  
Obchodná akadémia v Starej Ľubovni spravuje jednu budovu. Medzi skôr uskutočnené 
úsporné opatrenia možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa, strechy, resp. podstrešného 
priestoru a kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. Budova je vykurovaná nízkotlakovou 
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plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych 
priestoroch budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove školy je 3 x 46 kW. Kotly 
boli vyrobené v roku 2002. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky 
je na dobrej úrovni Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. 
Príprava teplej vody je realizovaná v elektrických prietokových a zásobníkových ohrievačoch. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 75: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Obchodnej akadémii 
Stará Ľubovňa 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

4 160 600 3,8 
5 540 5 095 9,4 
6 1 035 10 580 10,2 

spolu 1 735 16 275 9,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Pedagogická a sociálna akadémia pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov - hlavnej 
budovy, ktorá patrí do zoznamu pamiatkovo chránených budov a z rodinného domu. Budovy 
nemajú zateplený obvodový plášť ani strechu. Budova školy je vykurovaná nízkotlakovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne budovy. Celkový 
inštalovaný maximálny výkon kotolne je 500 kW (dvojkotol HOVAL 500D), kotly boli 
vyrobené v roku 2013. Rodinný dom ako zdroj tepla využíva plynové vykurovacie telesá. 
Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. 
Pre riadenie dodávky tepla do hlavnej budovy sa využíva regulačný riadiaci systém. 
Na prípravu teplej vody je z 95-tich %  využívaný zemný plyn a z 5-tich % elektrická energia, 
príprava teplej vody je realizovaná v priestoroch kotolne. V priestoroch suterénu sa nachádza 
vzduchotechnická jednotka  na odsávanie vlhkosti zo suterénnych priestorov. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky.  
 

Tab. č. 76: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v pedagogickej 
a sociálnej akadémii, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 
pedagogickej 

a sociálnej akadémie 

1 2 465 103 680 42,1 
4 590 4 840 8,2 
5 500 16 790 33,5 

spolu 3 555 125 310 36,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné, Mierová 1973/79, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Humennom spravuje jedenásť budov, ktoré sú bez 
tepelnej izolácie fasády a strechy, pričom niektoré budovy nemajú vymenené okná za nové 
s termoizolačným zasklením. Budovy sú vykurované siedmimi nízkotlakovými plynovými 
kotolňami na spaľovanie zemného plynu. Tieto kotolne sa nachádzajú v suterénnych 
priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- administratívna budova  .............................................................. 630 kW,  
- telocvičňa  .................................................................................... 84 kW,  
- pavilón "E"  ................................................................................. 174 kW,  
- pavilón "D“ ................................................................................. 160 kW,  
- pavilón "C" .................................................................................  21 kW, 
- pavilón "B"  ................................................................................. 72 kW,  
- pavilón "A"  ................................................................................. 72 kW.  
Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je realizovaná v elektrických zásobníkových ohrievačoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 
odberných miest a v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

 
 

Tab. č. 77: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole služieb Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Pavilón A - učebne 

1 415 27 520 66,3 
4 210 1 540 7,4 
5 285 2 920 10,3 
6 365 4 976 13,6 
7 110 5000 44,5 

spolu 1 385 41 956 33,2 

Pavilón B - učebne 

1 1 240 28 080 53,4 2 38 080 
4 210 825 3,9 
5 290 2 975 10,3 
6 375 5 080 13,6 

spolu 2 115 75 040 41,2 

Pavilón C - učebne 

1 1 370 31 120 53,0 2 41 580 
4 235 825 3,5 
5 320 3 300 10,3 
6 415 5 625 13,6 

spolu 2 340 82 450 40,8 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Pavilón D - učebne, 
kotolňa, vrátnica  

1 
1 445 

28 640 
46,9 

2 39 200 
4 230 1 265 5,6 
5 295 3 035 10,3 
6 340 5 420 13,6 

spolu 2 310 77 560 38,3 

Pavilón E - učebne  

1 
2 120 

48 000 
48,9 

2 55 440 
4 360 2 530 7,0 
5 495 5 090 10,3 
6 640 8 680 13,6 

spolu 3 615 119 740 38,5 

Pavilón T - 
Telocvičňa 

1 
840 

50 960 
92,8 

2 27 300 
4 145 2 035 14,1 
5 265 2 700 10,3 
6 255 3 455 13,6 

spolu 1 505 86 450 66,2 

Adm. budova, 
učebne, internát, 
jedáleň, kotolňa 

1 
21 580 

220560 
20,5 2 124 740 

3 98 010 
4 2 935 8 855 3,0 
5 3 565 36 570 10,3 
6 5 185 70 430 13,6 

spolu 33 265 559 165 19,8 

Budova dielne - 
komplex 

1 
17 950 

394 320 
33,2 2 117 600 

3 84 000 
4 2 490 10 450 4,2 
5 4 075 41 800 10,3 
6 4 400 59 745 13,6 

spolu 28 915 707 915 28,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Stredná odborná škola Kežmarok, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola v Kežmarku spravuje osem budov, ktoré sú čiastočne opatrené 
tepelnou izoláciou. Niektoré budovy majú staré drevené zdvojené okná, ktoré sú netesné 
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a nevyhovujú súčasným požiadavkám. Budovy sú vykurované piatimi nízkotlakými 
plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych 
priestoroch budovy. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- škola - učebne, kabinety, kancelárie .......................................... 4 x 32 kW,  
- telocvičňa   ................................................................................ 2 x 32 kW,  
- školský internát, školská kuchyňa a jedáleň, cukráreň  ............... 4 x 44 kW,  
- budova dielne odborného výcviku, učebne autoškoly .................. 122 kW,  
- výrobňa pekárenských, cukrárenských výrobkov a pirohov ......  3 x 44 kW. 
 

Kotolňa je technicky a morálne opotrebovaná, využitie regulačnej techniky je na nízkej 
úrovni. Príprava teplej vody je navrhnutá neefektívne v technicky opotrebovaných nepriamo 
ohrievaných zásobníkových ohrievačoch, umiestnených v priestoroch kotolne 
a v stacionárnych elektrických zásobníkových ohrievačoch. V prípade výskytu poruchy 
na zariadeniach je potrebné uvažovať nad ich výmenou s prispôsobením objemu požiadavkám 
zariadenia. Pre riadenie dodávky tepla do objektu nie sú využívané regulačné systémy. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 78: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Kežmarok 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola, ul. Kušnierska 
brána 2 

1 2 970 102 320 34,5 
4 1 890 1 500 0,8 
5 1 480 12 235 8,3 

spolu 6 340 116 055 19,2 

Telocvičňa, ul. 
Baštová 5 

4 265 600 2,3 
5 475 3 910 8,3 

spolu 740 4 510 6,1 

Internát, kuchyňa a 
jedáleň, cukráreň 

2 4 550 25 480 20,6 3 68 250 
4 1 130 1500 1,3 
5 925 7 630 8,3 

spolu 6 605 102 860 16,8 

Dielne, učebne, 
kancelárie 

1 
1 305 

51 160 
61,6 2 10 080 

3 19 200 
4 515 3 420 6,7 
5 655 5 420 8,3 

spolu 2 475 89 280 38,2 

Pekáreň, cukráreň a 
piroháreň 

1 3 470 67 840 28,0 2 29 330 
4 755 7 090 9,4 
5 590 4 885 8,3 

spolu 4 815 109 145 24,5 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola s telocvičňou, 
ul. Pradiarenská 1 

2 10 245 69 300 10,6 
3 39 600 
4 2 640 3 000 1,1 
5 2 570 21 260 8,3 

spolu 15 455 133 160 9,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola Bijacovce, Bijacovce 1, Bijacovce (okres Levoča)  
Stručný opis súčasného stavu  
Stredná odborná škola pozostáva zo siedmich budov, z ktorých päť patrí do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Z celkového počtu budov je zateplená len jedna. Budovy sú 
vykurované šiestimi plynovými kotolňami, z ktorých jedna využíva na výrobu tepla kusové 
drevo. Kotolne sú v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je navrhnutá efektívne zásobníkovými ohrievačmi na elektrickú energiu, ktoré sú umiestnené 
blízko miest spotreby. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky. 
 

Tab. č. 79: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Bijacovce 

Názov budovy Opatrenia pre zníženie 
spotreby energie 

Odhad 
úspor 

[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť [rok] 

Historická 
budova  

1 5 215 171 920 56,6 
3 123 000 
4 1 110 13 250 12,0 
5 625 8 995 14,4 
6 1 720 27 385 15,9 

spolu 8 670 344 550 45,9 

Historická 
budova - Dielne 

odborného 
výcviku 1 + ŠI 

1 
925 

53 280 
85,4 3 25 800 

4 195 1 210 6,2 
5 130 1 915 14,4 
6 305 3 240 10,6 

spolu 1 555 85 445 63,1 

Historická 
budova - Dielne 

odborného 
výcviku 2 

1 460 48 480 113,8 
3 12 900 
4 100 550 5,6 
5 65 950 14,4 
6 150 1 605 10,6 

spolu 775 64 485 96,2 
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Názov budovy Opatrenia pre zníženie 
spotreby energie 

Odhad 
úspor 

[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť [rok] 

Internát školy 

1 
12 820 

69 600 
21,3 2 120 600 

3 84 420 
4 1 510 13 060 8,7 
5 1 020 14 755 14,4 
6 2 350 24 885 10,6 

spolu 17 700 327 320 21,7 

Kuchyňa a 
jedáleň 

4 125 1 650 13,4 
5 125 1 800 14,4 
6 190 2 030 10,6 

spolu 440 5 480 12,9 

Telocvičňa 

2 2 145 33 600 38 3 48 000 
4 325 3 300 10,1 
5 260 3 750 14,4 
6 510 5 390 10,6 

spolu 3 240 94 040 33,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 
 Stredná odborná škola Poprad, Okružná 761/25, Poprad 

Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola Poprad pozostáva zo štyroch budov. Budovy sú nezateplené, otvorové 
konštrukcie sú kombináciou pôvodných a nových (vymenené na cca 75 %). Objekty sú 
vykurované z jednej plynovej kotolne, ktorá je umiestnená v budove dielní. Teplo do školskej 
budovy je dodávané cez teplovodný kanál, ktorý je vedený pod cestnou komunikáciou. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov je využívaná manuálna regulácia. Vykurovací systém 
v budove školy poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Kotolňa je technicky a morálne opotrebovaná, je potrebná obnova 
zdrojov tepla, zariadení na prípravu teplej vody a riadiaceho systému. Príprava teplej vody je 
realizovaná v stojatých nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky. Pre dosiahnutie úspor energie 
na chodbách boli osadené na osvetľovací systém snímače prítomnosti osôb.  
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Tab. č. 80: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej odbornej 
škole Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova 

1 
18 820 

115 680 
19,5 2 160 860 

3 89 620 
4 6 730 5 000 0,7 
5 1 155 21 600 18,7 
6 5 045 68 835 13,6 
7 1 020 21 600 21,2 

spolu 32 770 483 195 18,8 

Škola - učebne 

2 4 520 53 900 11,9 
4 3 045 3 000 1,0 
5 690 12 870 18,7 
6 2 280 31 140 13,6 

spolu 10 535 100 910 11,7 

Dielne, učebne 

1 
4 670 

37 120 
16,9 2 30 240 

3 11 665 
4 1 750 1 500 0,9 
5 340 6 375 18,7 
6 1 315 17 925 13,6 

spolu 8 075 104 825 16,6 

Telocvičňa 

1 
1 160 

37 840 
54,8 2 18 480 

3 7 130 
4 435 500 1,1 
5 100 1 900 18,7 
6 325 4 450 13,6 

spolu 2 020 70 300 44,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola Svit, Štefánikova 39, Svit 
Stručný opis súčasného stavu 
Zariadenie pozostáva z dvoch budov, ktoré nie sú opatrené tepelnou izoláciou na obvodovom 
plášti. Na budovách bola vykonaná čiastočná výmena otvorových konštrukcií a zateplenie 
strechy, resp. podstrešných priestorov sa uskutočnilo len na školskom internáte. Budovy sú 
vykurované dvoma nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, 
ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Celkový inštalovaný maximálny výkon 
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kotolne v budove školy je 2 x 475 kW, kotly boli vyrobené v roku 2001. Celkový inštalovaný 
výkon kotolne v budove internátu je 285 kW, kotol bol vyrobený v roku  1996. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov nie sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná v stojatých nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch a v elektrických 
prietokových ohrievačoch. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky. 
 

Tab. č. 81: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Svit 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 
16 140 

158 080 
27,3 2 180 180 

3 102 960 
4 2 450 44 500 18,2 
5 3 735 41 890 11,2 
6 4 800 66 775 13,9 

spolu 27 125 594 385 25,3 

Internát 

1 19 375 142 240 18,3 3 212 625 
4 3 290 6 000 1,8 
5 4 705 52 805 11,2 
6 6 445 89 645 13,9 

spolu 33 818 503 315 17,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola Horný Smokovec, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 
Stručný opis súčasného stavu 
Zariadenie spravuje dve budovy, ktoré nie sú opatrené tepelnou izoláciou. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií na 
hlavnej budove školy. Budovy sú vykurované dvoma nízkotlakovými plynovými kotolňami 
na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budovy. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove školy je 150 kW, kotly boli vyrobené v roku 
1989. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove na Podtatranskej ulici je 2 x 49 kW, kotly 
boli vyrobené v roku 1994. Kotolne sú technicky a morálne opotrebované, využitie riadiacej 
techniky je na nízkej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov nie sú využívané 
regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v stojatých nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky.  
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Tab. č. 82: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Horný Smokovec 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy s 
učebňami 

1 3 740 41 760 22,8 2 43 470 
4 820 10 050 12,4 
5 415 6 640 16,0 
6 1 870 12 600 6,7 

spolu 6 845 114 520 20,9 
 

 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola Prešov, Košická 20, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Zariadenie spravuje tri budovy, z toho dve sú opatrené tepelnou izoláciou na obvodovom 
plášti. Na budove pracoviska praktického vyučovania bol zatepľovaný podstrešný priestor. 
Medzi ďalšie už vykonané úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových 
konštrukcií na všetkých budovách školy. Budovy sú vykurované dvoma nízkotlakovými 
plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych 
priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove školy je 2 x 350 kW, kotly 
boli vyrobené v roku 1998. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove pracoviska 
praktického vyučovania je 2 x 47,7 kW, kotly boli vyrobené v roku 2005. Kotolňa v budove 
školy je technicky a morálne opotrebovaná, využitie riadiacej techniky je na nízkej úrovni. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je realizovaná v stojatých nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací 
systém využíva najmä lineárne žiarivky.  
 
 

Tab. č. 83: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole, Košická v Prešove 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 990 10 560 10,7 
4 1 250 3 000 2,4 
5 2 460 20 400 8,3 
6 3 080 50 155 16,3 

spolu 7 780 84 115 11,5 

Telocvičňa 

1 490 48 800 99,1 
4 155 500 3,2 
5 330 2 720 8,3 
6 385 6 230 16,3 

spolu 1 360 58 250 46,4 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

PPV centrum 

2 2 105 20 230 9,6 
4 345 2 810 8,2 
5 355 2 930 8,3 
6 850 9 220 10,8 

spolu 3 655 35 190 10,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola Lipany, Komenského 16, Lipany 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola v Lipanoch pozostáva zo štyroch budov, z toho dve sú opatrené 
tepelnou izoláciou a bola na nich vykonaná i kompletná výmena otvorových konštrukcií. 
Budovy sú vykurované elektrickými konvektormi a dvoma nízkotlakovými plynovými 
kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch 
budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove školy je 2 x 44,5 kW a kotolne 
v telocvični tiež 2 x 44,5 kW. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné 
systémy, využitie riadiacej techniky je na nízkej úrovni. Vykurovací systém poskytuje 
možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej 
vody je realizovaná efektívne v nepriamo a priamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch 
a v elektrických prietokových ohrievačov. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne 
žiarivky.  
 

 
Tab. č. 84: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole Lipany 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 
4 380 11 000 29,1 
5 2 030 12 295 6,1 

spolu 2 410 23 295 9,7 

Telocvičňa 
4 205 600 2,9 
5 1 305 7 910 6,1 

spolu 1 510 8 510 5,6 

Rodinný dom 
Jarovnice 

1 
845 

10 360 
53,9 2 14 490 

3 20 700 
5 180 1 100 6,1 

spolu 1 025 46 650 30,3 

Garáže a dielne 
2 590 21 420 36,4 
5 445 2 705 6,1 

spolu 1 035 24 125 27,5 
 

Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná odborná škola Sabinov - SNP 16, Sabinov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola Sabinov je spojená s obchodnou akadémiou. Pozostáva zo samostatnej 
kotolne a šiestich prepojených budov tvoriacich školu. Budovy sú bez zateplenia fasády 
a strechy. Kompletná výmena otvorových konštrukcií sa uskutočnila len v troch budovách. 
Teplo je dodávané do objektov prostredníctvom vonkajších rozvodov tepla z vlastnej 
nízkotlakovej plynovej kotolne na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v areáli 
odbornej školy. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 3 x 100 kW, kotly boli 
vyrobené v roku 1986. Kotolňa je pomerne zastaralá a navrhuje sa jej kompletná 
rekonštrukcia s ekvitermickou reguláciou. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú 
využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v stojatých nepriamo 
ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne 
žiarivky.  
 

Tab. č. 85: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Sabinov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Školy 

1 
39 630 

520 160 
30,5 2 381 520 

3 305 215 
4 6 645 57 750 8,7 
5 9 250 64 060 6,9 
6 6 645 149 805 22,5 
7 535 19 800 37,1 

spolu 62 705 1 498 310 27,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 
 Stredná odborná škola Snina, Sládkovičova 2723,120, Snina 

Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola Snina pozostáva z piatich budov, ktoré nie sú zateplené, kompletná 
výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená v štyroch budovách. Teplo je dodávané 
do objektov prostredníctvom vonkajších rozvodov tepla z vlastnej plynovej kotolne (bývalej 
výmenníkovej stanice), ktorá sa nachádza v areáli školy. Celkový inštalovaný výkon kotolne 
je 3 x 405 kW, kotly boli vyrobené v roku 2001. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie 
riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie 
jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Pre riadenie dodávky tepla 
do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v stojatých 
nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém využíva najmä 
lineárne žiarivky.  
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Tab. č. 86: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole Snina 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 4 610 60 960 31,4 2 83 790 
5 1 380 11 405 8,3 
6 970 13 035 13,4 
7 785 42 900 54,7 

spolu 7 745 212 090 29,1 

Telocvičňa 

1 1 125 61 200 101,6 2 53 340 
5 450 3 720 8,3 
6 240 3 190 13,4 

spolu 1 815 121 450 71,4 

Internát, jedáleň 

1 
8 640 

127 840 
31,0 

2 139 860 
5 2 590 21 385 8,3 
6 1 825 24 440 13,4 

spolu 13 055 313 525 25,7 

Kotolňa 
6 90 1 205 13,4 

spolu 90 1 205 13,4 

Dielne a garáže 

1 
500 

34 560 
168,9 2 24 220 

3 25 920 
5 110 915 8,3 
6 70 970 13,4 

spolu 680 86 585 135,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola Stará Ľubovňa, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  
Stručný opis súčasného stavu  
Stredná odborná škola Stará Ľubovňa spravuje päť budov, ktoré sú opatrené tepelnou 
izoláciou a zároveň sú po kompletnej výmene otvorových konštrukcií. Budovy sú vykurované  
šiestimi nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu a jednou 
nízkotlakou kotolňou na spaľovanie propán-butánu. Kotolne sa nachádzajú v suterénnych 
priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne:  
- hlavný vyučovací objekt ..........................................  240 kW, rok výroby kotlov 2010,  
- škola a dielne – Lomnička ...................................... 127,5 kW, rok výroby kotlov 2000,  
- garáž  .......................................................................  90 kW, rok výroby kotlov 2011,  
- dielne praktického vyučovania - kaderník  ............... 710 kW, rok výroby kotlov 2011,  
- stravovací objekt .....................................................  235 kW, rok výroby kotlov 2011,  
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- telocvičňa ................................................................  135 kW, rok výroby kotlov 2011, 
- ubytovací objekt  ..................................................... 240 kW, rok výroby kotlov 2011.  
 

Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné 
systémy. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. 
Príprava teplej vody je navrhnutá efektívne v nepriamo ohrievaných zásobníkových 
ohrievačoch v priestoroch kotolne a elektrickými prietokovými zásobníkovými ohrievačmi, 
ktoré sú osadené v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  

Tab. č. 87: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Stará Ľubovňa 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Elokované pracovisko 
Lomnička (škola a 

dielne) 

4 155 600 3,9 
5 245 3 310 13,5 

spolu 400 3 910 9,8 

Hlavný vyučovací objekt 
4 210 600 2,9 
5 965 13 080 13,5 

spolu 1 175 13 680 11,6 

Stravovací objekt 
4 100 600 6,0 
5 565 7 620 13,5 

spolu 665 8 220 12,4 

Garáže a dielne 
praktického vyučovania 

4 30 600 21,2 
5 175 2 360 13,5 

spolu 205 2 960 14,4 

Dielne praktického 
vyučovania 

4 25 600 24,9 
5 150 2 010 13,5 

spolu 175 2 610 14,9 

Ubytovací objekt 

1 1 790 44 160 24,7 
4 245 600 2,5 
5 865 11 700 13,5 

spolu 2 900 56 460 19,7 

Telocvičňa 

1 705 37 680 84,9 3 22 320 
4 80 600 7,4 
5 385 5 230 13,5 

spolu 1 170 65 830 56,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná odborná škola Stropkov, Hlavná 6, Stropkov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola Stropkov spravuje tri budovy, ktoré nie sú opatrené tepelnou izoláciou. 
Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií 
na budove školy a telocvične. Budovy sú vykurované tromi nízkotlakovými plynovými 
kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch 
budovy. Pre riadenie dodávky tepla do objektu nie sú využívané regulačné systémy. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 88: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Stropkov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola  

1 1 600 33 600 36,7 2 25 200 
4 435 4 475 10,3 
5 510 2 755 5,4 
6 590 5 425 9,2 

spolu 3 135 71 455 27,5 

Telocvičňa 

1 
2 175 

97 200 
69,4 

2 53 760 
4 605 6 675 11 
5 955 5 150 5,4 
6 820 7 540 9,2 

spolu 4 555 170 325 44,6 

Dielne 

1 
2 710 

70 400 
46,5 2 26 880 

3 28 800 
4 515 5 300 10,3 
5 690 3 730 5,4 
6 700 6 425 9,2 

spolu 4 615 141 535 37,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove spravuje päť budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú 
výmenu otvorových konštrukcií. Budova je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. Celkový 
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inštalovaný výkon kotolne je 500 kW. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané 
automatické regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 89: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole elektrotechnickej, Stropkov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola, dielne 

1 
5 220 

104 320 
65,3 

2 85 050 
4 1 075 14 850 13,8 
5 850 16 875 19,9 

spolu 7 145 221 095 32,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Stredná odborná škola Vranov, Alexandra Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola vo Vranove nad Topľou spravuje tri budovy, ktoré sú opatrené 
tepelnou izoláciou a sú po  kompletnej výmene otvorových konštrukcií. Budovy sú 
vykurované tromi nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré 
sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budovy. 
  
Celkový inštalovaný výkon kotolne je: 
- v budove č. 1 ..............................................................500 kW, rok výroby kotlov..........1994, 
- v budove č. 2 .............................................................................rok výroby kotla.............2007, 
- v budove č. 3 ..............................................................133,5 kW, rok výroby kotlov........2005.  
 
Kotolňa v budove č. 1 je technicky a morálne opotrebovaná, využitie riadiacej techniky je 
na nízkej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané automatické regulačné 
systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo a priamo ohrievaných zásobníkových 
ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
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Tab. č. 90: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Stredná odborná 
škola Vranov nad Topľou 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova č. 1 

1 7 090 105 560 23,2 2 58 800 
4 840 6 435 7,7 
5 1 815 8 780 4,8 
6 2 360 25 945 11,0 
7 290 8 500 29,4 

spolu 12 395 214 020 19,6 

Budova č. 2 
 

1 520 46 175 88,6 
4 550 600 1,1 
5 1 750 8 475 4,8 
6 1 535 11 260 7,3 

spolu 4 355 66 510 15,9 

Budova č. 3 

4 345 4 455 13,0 
5 1 200 5 805 4,8 
6 965 7 075 7,3 

spolu 2 510 17 335 7,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 

 Stredná odborná škola Kežmarok, Garbiarska 1, Kežmarok 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola Kežmarok pozostáva z piatich budov, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou. Kompletná výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená len v štyroch 
budovách. V školskom areáli na Garbiarskej ulici je teplo do objektov dodávané pomocou 
vonkajších rozvodov z teplovodnej plynovej kotolne, v oboch dielňach sa nachádzajú 
teplovodné plynové kotolne. Kotolne sú v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky 
je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. 
Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky.  
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Tab. č. 91: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Kežmarok 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola č. 1 

1 5 310 140 400 26,4 
4 1 640 3 000 1,8 
5 1 280 26 010 20,3 
6 3 935 46 630 11,9 
7 220 5 100 23,4 

spolu 12 385 221 140 19,5 

Škola č. 2 

1 6 755 50 400 17,4 2 66 920 
4 795 2 000 2,5 
5 655 13 305 20,3 
6 1 905 22 590 11,9 

spolu 10 110 155 215 17,4 

Telocvičňa 

2 1 980 44 100 22,3 
4 315 1 000 3,2 
5 400 8 140 20,3 
6 760 9 015 11,9 

spolu 3 455 62 255 20,1 

Dielne č. 1 

1 
11 790 

190 720 
24,0 2 58 800 

3 33 600 
4 1 050 2 000 1,9 
5 500 10 110 20,3 
6 2 520 19 900 7,9 

spolu 15 860 315 130 22,8 

Dielne č. 2 

2 15 068 60 550 30,6 3 36 000 
4 1 885 2 000 1,1 
5 520 10 550 20,3 
6 4 520 35 725 7,9 

spolu 21 993 144 825 7,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola Andyho Warhola spravuje štyri budovy, z toho tri sú opatrené tepelnou 
izoláciou na obvodovom plášti a sú po kompletnej výmene otvorových konštrukcií. Školský 
internát na Mierovej ulici je opatrený tepelnou izoláciou na streche, resp. v podstrešných 
priestoroch. Budovy sú vykurované tromi nízkotlakovými plynovými kotolňami 
na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Kotolne 
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v budovách na Mierovej ulici sú po významnej obnove v dobrom technickom stave a využitie 
riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané 
regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v stojatých nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
 

Tab. č. 92: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Andyho Warhola, Medzilaborce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy – 
Duchnovičova ulica  

1 2 760 110 400 40,0 
4 2 250 13 380 5,9 
5 650 17 470 26,8 
6 3 375 25 975 7,7 

spolu 9 035 167 225 21,6 

Budova OV - 
Mierová ulica 

1 1 305 52 000 39,8 
4 1 065 2 860 2,7 
5 310 8 270 26,8 
6 1 600 12 295 7,7 

spolu 4 280 75 425 20,6 

Budova OV - 
kaderníctvo, Mierová 

ulica 

1 215 9 600 44,8 
4 175 1 155 6,6 
5 50 1 355 26,8 
6 260 2 020 7,7 

spolu 700 14 130 23,6 

Školský internát - 
Mierová ulica 

2 
6 655 

83 790 
30,6 

3 119 700 
4 1 650 5 720 3,5 
5 300 8 056 26,8 
6 2 480 19 080 7,7 

spolu 11 085 236 346 27,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 

 Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu spravuje tri budovy, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou, výnimkou je pavilón TV1 (teoretické vyučovanie) – budova je opatrená 
tepelnou izoláciou na obvodovom plášti. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno 
zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií na všetkých budovách. Budovy sú 
vykurované tromi nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré 
sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov.  
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Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- v pavilóne TV1 .....................................................  4 x 45 kW, rok výroby kotlov 2001, 
- v pavilóne TV2 ....................................................... 5 x 45 kW, rok výroby kotla 2001, 
- v školskom internáte  ..............................................5 x 45 kW, rok výroby kotlov 2001.  
 
Kotolne v budovách sú  pomerne v dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej 
úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov je využívaná manuálna regulácia. Príprava 
teplej vody je realizovaná v centralizovaných nepriamo ohrievaných zásobníkových 
ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
 

Tab. č. 93: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole arm. gen. L. Svobodu, Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Pavilón TV 1 - 
teoretické vyučovanie 

1 915 71 455 77,9 
4 415 10 200 24,7 
5 650 11 600 17,9 
6 715 13 990 19,6 

spolu 2 695 107 245 43,5 

Pavilón TV 2 - 
telocvičňa a školská 

jedáleň 

1 
2 870 

129 810 
65,0 

2 56 700 
4 440 2 500 5,7 
5 670 12 040 17,9 
6 760 14 960 19,6 

spolu 4 740 216 010 52,1 

Pavilón TV 3 - 
školský internát 

1 
4 385 

71 455 
39,6 

2 102 375 
4 675 3 000 4,4 
5 1 020 18 250 17,9 
6 1 165 22 875 19,6 

spolu 7 245 217 955 34,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 

 Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Hlavná budova odbornej školy dopravnej sa nachádza na Konštantínovej ulici, odborná prax 
študentov sa vykonáva v školských dielňach,  ktoré sídlia na Duklianskej ulici v Prešove. 
Odborná škola pozostáva z troch objektov, z ktorých jeden patrí do zoznamu pamiatkovo 
chránených budov. Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, kompletná výmena 
otvorových konštrukcií bola uskutočnená len v dvoch budovách.  Budova školy je 
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vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa 
nachádza v suteréne budovy. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 3 x 125 kW, 
kotly boli vyrobené v roku 1993. Budova dielní je vykurovaná nízkotlakovou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. 
Celkový výkon kotolne je 4 x 160 kW, kotly boli vyrobené v roku 2007. Kotolne sú 
v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná prostredníctvom elektrických zásobníkových ohrievačov. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky. 
 

Tab. č. 94: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole dopravnej, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 
5 790 

56 800 
21,3 

2 66 780 
4 1 830 6 000 3,3 
5 1 390 11 110 8,0 
6 1 830 19 220 10,5 

spolu 10 840 159 910 17,8 

Dielne 

1 
3 470 

96 800 
42,4 

2 50 400 
4 1 100 3 000 2,7 
5 995 7 970 8,0 
6 1 100 11 530 10,5 

spolu 6 665 169 700 30,7 

Vrátnica 

1 
790 

8 000 
26,5 2 7 000 

3 6 000 
4 170 500 2,9 
5 52,9 425 8,0 
6 170 1 800 10,5 

spolu 1182,9 23 725 25,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou  
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou spravuje dve budovy, ktoré nie sú 
opatrené tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. Budovy sú vykurované teplovodnou 
nízkotlakovou plynovou kotolňou, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch školy. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne je 750 kW, kotly boli vyrobené v roku 1997. Kotolňa 
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v budove školy je technicky a morálne opotrebovaná. Pre riadenie dodávky tepla je využívaný 
automatický regulačný systém. Príprava teplej vody je realizovaná v stojatom nepriamo 
ohrievanom zásobníkovom ohrievači. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky.  

 
 

Tab. č. 95: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole drevárskej, Vranov nad Topľou 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola + dielne 

1 
11 395 

326 960 
42,3 

2 154 560 
4 530 600 1,1 
5 360 26 725 73,9 
6 3 870 52 270 13,5 

spolu 16 155 561 115 40,0 

Internát 

1 
5 460 

54 400 
29,9 

2 108 865 
4 255 600 2,4 
5 175 12 805 73,9 
6 1 855 25 045 13,5 

spolu 7 745 201 715 30,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 

 Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola elektrotechnická v Poprade - Matejovce spravuje päť budov, ktoré nie 
sú opatrené tepelnou izoláciou, výnimkou je budova šatní, ktorá je opatrená tepelnou 
izoláciou na obvodovom plášti. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
kompletnú výmenu otvorových konštrukcií na všetkých budovách. Nízkotlakovou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu sa vykuruje 80 % budovy a 20 % sa vykuruje 
elektrickými vykurovacími zariadeniami. Kotly boli vyrobené v roku 2012 a elektrické 
vykurovacie zariadenia v roku 1993. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané 
automatické regulačné systémy. Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie 
jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Kotolňa je v pomerne dobrom 
stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Príprava teplej vody je navrhnutá 
efektívne v priamo a nepriamo  ohrievaných zásobníkových ohrievačoch v priestoroch 
kotolne a elektrických zásobníkových ohrievačoch osadených v blízkosti odberných miest.  
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Tab. č. 96: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole elektrotechnickej, Poprad- Matejovce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola - učebne 

1 
9 075 

91 040 
23,9 

2 126 000 
4 630 1 000 1,6 
5 1 540 22 080 14,3 
6 430 33 585 78,4 

spolu 11 675 273 705 24,2 

Telocvičňa 

1 
1 170 

44 800 
68,4 

2 35 280 
4 55 300 5,5 
5 155 2 250 14,3 
6 40 2 905 78,4 

spolu 1 420 85 535 62,2 

Školská jedáleň 

1 
370 

12 640 
63,5 

2 10920 
4 20 300 17,4 
5 40 535 14,3 
6 10 920 78,4 

spolu 440 25 315 59,6 

Šatne 

1 80 13 360 168,9 
4 10 300 27,9 
5 40 580 14,3 
6 10 575 78,4 

spolu 140 14815 110,0 

Dielne 

1 
2 870 

117 600 
52,7 

2 33 600 
4 135 600 4,5 
5 385 5 510 14,3 
6 90 7 120 78,4 

spolu 3 480 164 430 48,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča 

Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola Majstra Pavla v Levoči spravuje päť budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu 
otvorových konštrukcií na troch budovách. Budovy sú vykurované dvoma teplovodnými 
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nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú 
v suterénnych priestoroch. Celkový inštalovaný výkon kotolne v hlavnej budove školy je 
500 kW, kotly boli vyrobené v roku 2011. Pre riadenie dodávky tepla je využívaný regulačný 
systém. Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je 
na dobrej úrovni. Energetickým nosičom slúžiacim k príprave teplej vody v školských 
priestoroch je zemný plyn. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky.  
   

Tab. č. 97: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole Majstra Pavla, Levoča 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova I. - škola - 
hlavná budova 

1 3 030 78 560 25,9 
5 3 590 12 730 3,5 
7 940 8 250 8,8 

spolu 7 560 99 540 13,2 

Budova II. - škola - 
učebne, dielne pre 

odborný výcvik 

1 
2 860 

72 160 
48,4 2 27 300 

3 39 000 
5 910 3 235 3,5 

spolu 3 770 141 695 37,5 

Športová hala 

1 2 775 90 480 45,5 2 35 700 
5 1 495 5 310 3,5 

spolu 4 270 131 490 30,8 
Dielne odborného 

výcviku - Popradská 
cesta 29 

4 510 12 800 25,0 
5 2 775 9 840 3,5 

spolu 3 285 22 640 6,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 
Prešov 

Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola obchodu a služieb pozostáva z dvoch budov. Hlavná budova školy je 
opatrená tepelnou izoláciou na obvodovom plášti a na streche, resp. v podstrešnom priestore. 
Nové otvorové konštrukcie predstavujú 80% všetkých otvorových konštrukcií. Reštaurácia je 
po kompletnej výmene otvorových konštrukcií a zateplení obvodového plášťa. Budovy sú 
vykurované dvoma teplovodnými nízkotlakovými plynovými kotolňami. Celkový inštalovaný 
výkon kotolne pre budovu školy je 1 x 480 kW a 1 x 430 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 
2001 a 1988. Kotolňa v budove školy je technicky a morálne opotrebovaná. Pre riadenie 
dodávky tepla v reštaurácii je využívaný automatický regulačný systém, budova školy 
využíva manuálnu reguláciu vykurovania. Príprava teplej vody je realizovaná v technicky 
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a morálne opotrebovanom stojatom nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky.  
 
 

 
Tab. č. 98: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole obchodu a služieb, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

2 2 150 37 800 42,7 3 54 000 
4 4 040 38 150 9,4 
5 3 205 31 870 9,9 
6 3 030 31 170 10,3 
7 480 8 100 16,9 

spolu 12 905 201 090 17,3 

Reštaurácia 

1 420 68 000 160,9 
4 520 4 300 8,2 
5 365 3 610 9,9 
6 390 4 025 10,3 

spolu 1 695 79 935 53,8 
 

Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola podnikania, so sídlom v Prešove, spravuje jednu budovu, ktorá je 
opatrená tepelnou izoláciou na obvodovom plášti. Zateplenie strešnej konštrukcie je 
prevedené len na polovici teplo-výmennej plochy strechy. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. Budova je vykurovaná teplovodnou 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza 
v suterénnych priestoroch. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove školy je 910 kW, 
kotly boli vyrobené v rokoch 2001 a 1988. Pre riadenie dodávky tepla je využívaná manuálna 
regulácia. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievanom zásobníkovom 
ohrievači. Osvetľovací systém v budove využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 99: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole podnikania, Prešov 

Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov [€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 2 765 62 080 22,5 
4 2 765 13 530 4,9 
5 2 500 33 855 13,5 
6 5 495 60 775 11,1 

spolu 13 525 170 240 13,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola polytechnická v Humennom spravuje tri budovy, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou na streche, resp. v podstrešných priestoroch. Medzi skôr uskutočnené 
úsporné opatrenia možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa a kompletnú výmenu 
otvorových konštrukcií. Teplo je do objektov dodávané z centrálneho zdroja. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané automatické regulačné systémy. Vykurovací systém 
poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. 
Výmenníková stanica je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej 
úrovni. Objekty sú napojené na centrálny systém zásobovania teplou vodou. Osvetľovací 
systém využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
Tab. č. 100: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole polytechnickej, Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 
(administratívna 
budova, TV, OV) 

1 4 455 131 710 29,6 
4 760 1 000 1,3 
5 1 595 32 835 20,6 
7 280 14 200 51,2 

spolu 7 090 179 745 25,7 

Telocvičňa 

1 500 76 400 153,5 
4 70 300 4,4 
5 180 3 725 20,6 

spolu 750 80425 110,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola  technická v Poprade spravuje šesť budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Výnimkou je iba budova dielní, ktorá je zateplená tepelnou izoláciou 
na obvodovom plášti a streche, resp. v podstrešnom priestore. Medzi skôr uskutočnené 
úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. Budovy sú 
vykurované štyrmi teplovodnými nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie 
zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch. Celkový inštalovaný výkon 
kotolne: 
- škola .............................................................. 6 x 44,5 kW, rok výroby kotlov 1993 a 2007, 
- dielňa  ......................................................... ..5 x 44,5 kW, rok výroby kotlov 1993 a 2007, 
- dielňa ............................................................  14 x 22 kW - plynové sálavé infražiariče, 
- telocvičňa..........................................................3 x 48kW, rok výroby kotlov 2002, 
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- internát .............................................................4 x 60 kW, rok výroby kotlov 2007.  
Kotolne sú v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. 
Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané automatické 
regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v centrálne ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 101: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole technickej, Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 
7 015 

86 160 
25,7 

2 94 500 
4 755 5 775 7,6 
5 1 710 11 495 6,7 
6 890 30 900 34,8 

spolu 10 370 228 830 23,9 

Telocvičňa 

1 
2 355 

75 200 
44,4 

2 29 400 
4 255 935 3,7 
5 765 5 140 6,7 
6 300 6 910 23,2 

spolu 3 675 117 585 34,6 

Dielne 

4 395 600 1,5 
5 2 020 13 570 6,7 
6 465 10 725 23,2 

spolu 2 880 24 895 8,7 

Školský internát, 
školská jedáleň 

1 
6 895 

50 480 
16,5 

2 63 000 
4 740 1 000 1,3 
5 1 680 11 295 6,7 
6 870 20 240 23,2 

spolu 10 185 146 015 15,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola technická v Prešove spravuje sedem budov, ktoré sú medzi sebou 
prepojené vykurovanými spojovacími chodbami. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia 
možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa, strechy resp. podstrešných priestorov 
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a kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. Budovy sú vykurované dvoma teplovodnými 
nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú 
v suterénnych priestoroch budov.  
 
Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- škola ............................................................... 2 x 440 kW, rok výroby kotlov........... 2006, 
- spoločenská miestnosť .................................... 1 x 44,5 kW, rok výroby kotla............ 2006.  
 
Kotolne sú v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané automatické regulačné systémy. Príprava 
teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
Tab. č. 102: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole technickej, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

4 4 365 57 750 13,2 
5 9 190 63 860 6,9 
6 6 505 100 690 15,5 

spolu 20 060 222 300 14,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 

Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola technická v Starej Ľubovni spravuje štyri budovy, ktoré sú prepojené 
spojovacími chodbami. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť zateplenie 
obvodového plášťa a strechy, resp. podstrešných priestorov a kompletnú výmenu otvorových 
konštrukcií. Budovy sú vykurované teplovodnou nízkotlakovou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne je 2 x 400 kW a 1 x  250 kW, kotly boli vyrobené v roku 1994. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je realizovaná v nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 103: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 
škole technickej, Stará Ľubovňa 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

4 3 080 21 905 7,1 
5 1 622 38 165 23,5 
6 4 175 38 320 9,2 

spolu 8 877 98 390 14,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola technická vo Svidníku spravuje dve budovy, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú 
výmenu otvorových konštrukcií. Budovy sú vykurované dvomi teplovodnými nízkotlakými 
plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych 
priestoroch budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- pavilón A  ............................................................................... 2 x 40,2 kW, 
- pavilón B................................................................................. 2 x 40,2 kW.  
 

Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané automatické regulačné systémy. Príprava 
teplej vody je realizovaná v elektrických zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 
Tab. č. 104: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole technickej, Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola - pavilón A 

1 
1 545 

25 000 
32,5 

2 25 200 
4 265 3 245 12,3 
5 300 2 340 7,9 

spolu 2 110 55 785 28,2 

Škola - pavilón B 

1 
1 740 

33 860 
35,7 

2 28 350 
4 300 2 310 7,8 
5 330 2 580 7,9 

spolu 2 370 67 100 30,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná odborná škola technická v Humennom spravuje šesť budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu 
otvorových konštrukcií na troch budovách. Budovy sú vykurované teplovodnou 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v areáli 
školy ako samostatná budova - blok D. V kotolni sa nachádzajú dva kotly, všetky zariadenia 
v priestoroch kotolne sú v prenájme správcovskej firmy. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, 
využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla je využívaný 
automatický regulačný systém. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky a klasické žiarovky.  
 

 
Tab. č. 105: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej odbornej 

škole technickej, Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Blok A 

1 10 600 353 920 48,3 2 157 500 
4 2 300 11 200 4,9 
5 1 070 56 275 52,6 
7 365 18 800 51,7 

spolu 14 335 597 695 45,1 

Blok B 

1 1 420 71 040 81,2 2 44 100 
4 310 1 000 3,2 
5 145 7 530 52,6 

spolu 1 875 123 670 71,7 

Blok C 

1 1 420 71 040 81,2 2 44 100 
4 310 3 255 10,6 
5 145 7 530 52,6 

spolu 1 875 125 925 73,0 

Blok D 

1 6 725 224 640 52,1 2 126 000 
4 1 460 11 685 8,0 
5 680 35 720 52,6 

spolu 8 865 398 045 48,7 

Halové dielne 

1 385 51 200 209,0 2 28 910 
4 85 1 045 12,5 
5 50 2 715 52,6 

spolu 520 83 870 174,7 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Telocvičňa 

1 
355 

47 520 
236,9 

2 36 750 
4 80 2 200 28,5 
5 50 2 520 52,6 

spolu 485 88 990 200,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná pedagogická škola v Levoči spravuje dve budovy. Medzi skôr vykonané úsporné 
opatrenia na hlavnej budove možno zaradiť zrealizovanie kompletnej výmeny otvorových 
konštrukcií a tepelnej izolácie v streche, resp. v podstrešných priestoroch. Budovy sú 
vykurované tromi teplovodnými nízkotlakovými plynovými kotlami na spaľovanie zemného 
plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Pre riadenie dodávky tepla 
do objektu sú využívané automatické regulačné systémy. Vykurovací systém v budovách 
poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. 
Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. 
Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 106: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej 
pedagogickej škole, Levoča 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova školy 
4 595 3 000 5,1 
5 1 880 17 005 9,1 

spolu 2 475 20 005 8,1 

Internát 

1 
17 740 

108 000 
13,9 2 56 700 

3 81 000 
4 565 3 000 5,3 
5 1 020 9 235 9,1 

spolu 19 325 257 935 13,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná priemyselná škola v Bardejove pozostáva z dvoch budov - škola a internát, na ktorých 
bola vykonaná kompletná výmena otvorových konštrukcií. Budova školy je na obvodovom 
plášti opatrená tepelnou izoláciou, obvodový plášť a strecha na internáte sú bez zateplenia. 
Teplo je dodávané do objektov prostredníctvom vonkajších rozvodov tepla z centrálnej 
kotolne. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Vykurovací 
systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies prostredníctvom 
termostatických ventilov. Objekty sú napojené na centrálny systém zásobovania teplou vodou. 
Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky.  

 
Tab. č. 107: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej 

priemyselnej škole, Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 
5 1 110 17 610 15,8 
7 280 12 500 45,0 

spolu 1 390 30 110 21,7 

Internát 

1 
14 310 

110 560 
15,7 

2 113 400 
5 1 480 23 440 15,8 

spolu 15 790 247 400 15,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu  
Stredná priemyselná škola v Poprade spravuje štyri budovy, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou. Medzi skôr vykonané úsporné opatrenie možno zaradiť výmenu otvorových 
konštrukcií na troch objektoch. Budovy sú vykurované teplovodnou nízkotlakovou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch hlavnej 
budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 4 x 754 kW, kotly boli vyrobené v roku 1976. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané manuálne regulačné systémy. Vykurovací 
systém v budovách neposkytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievanom 
zásobníkovom ohrievači. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 108: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Strednej 
priemyselnej škole, Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova školy 

1 14 700 96 000 13,4 2 100 800 
4 2 400 24 200 10,1 
5 3 290 22 050 6,7 
6 7 030 53 045 7,5 
7 1 575 41 000 26,1 

spolu 28 995 337 095 14,0 

Prístavba 

1 4 975 47 200 20,0 2 52 500 
4 815 11 000 13,5 
5 1 115 7 460 6,7 
6 2 380 17 955 7,5 

spolu 9 285 136 115 17,9 

Telocvičňa s 
bazénom 

1 3 675 104 000 43,7 2 56 700 
4 600 11 000 18,3 
5 825 5 510 6,7 
6 1 755 13 260 7,5 

spolu 6 855 190 470 33,9 

Školské dielne 

1 
5 095 

127 040 
47,4 2 47 250 

3 67 500 
4 625 7 150 11,5 
5 1 005 6 735 6,7 
6 1 825 13 765 7,5 

spolu 8 550 269 440 39,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, Prešov  
Stručný opis súčasného stavu  
Stredná priemyselná škola drevárska sa nachádza v Ľuboticiach - mestská časť Prešova. 
Pozostáva z dvoch budov, ktoré sú bez zateplenia obvodového plášťa a strechy. Budovy sú 
vykurované štyrmi plynovými kotolňami, z ktorých jedna sa nevyužíva. Kotolne sú značne 
technicky a morálne opotrebované a vyžadujú si kompletnú rekonštrukciu. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná zásobníkovými ohrievačmi, ktoré ohrievajú kotly v jednotlivých kotolniach. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky. 
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Tab. č. 109: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 
priemyselnej škole drevárskej, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 
21 440 

247 840 
42,4 2 271 900 

3 388 425 
4 3 770 36 710 9,7 
5 3 200 42 400 13,3 
6 5 655 60 655 10,7 

spolu 34 065 1 047 930 36,8 

Dielne 

1 
3 400 

157 520 
76,4 2 42 000 

3 60 000 
4 720 4 310 6,0 
5 680 9 050 13,3 
6 1 075 11 540 10,7 

spolu 5 875 284 420 57,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná priemyselná škola v Snine spravuje štyri budovy, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou. Výnimkou je budova školskej jedálne, ktorá má zateplený obvodový plášť 
i strechu. Medzi skôr vykonané úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu 
otvorových konštrukcií, ktorá bola realizovaná u troch objektov. Teplo je dodávané 
do objektov z centrálnej kotolne prostredníctvom vonkajších rozvodov tepla. Výmenníková 
stanica je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je realizovaná efektívne prostredníctvom elektrických zásobníkových ohrievačov. 
Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

 
Tab. č. 110: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 

priemyselnej škole, Snina 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola - blok A, blok 
B 

1 22 860 338 560 19,2 2 100 800 
4 1 060 21 450 20,2 
5 1 255 23 655 18,9 
7 2 995 16 000 5,3 

spolu 28 170 500 465 18,1 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola - blok C 

1 
3 250 

24 640 
23,0 

2 29 400 
4 110 1 925 17,7 
5 115 2 190 18,9 

spolu 3 475 58 155 23,0 

Školská jedáleň  
4 85 300 3,5 
5 155 2 935 18,9 

spolu 240 3 235 12,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Stredná priemyselná škola odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná priemyselná škola pozostáva z dvoch budov, ktoré nie sú opatrené zateplením 
obvodových konštrukcií a strechy, resp. podstrešného priestoru. Výmena otvorových 
konštrukcií bola realizovaná iba na budove školy. Budovy sú vykurované tromi teplovodnými 
nízkotlakými plynovými kotolňami, po rekonštrukcii. V budove školy sa nachádzajú dve z 
nich (kuchyňa, škola). Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne v budove školy je 4 x 
42 kW a 1 x 46,4 kW. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne v telocvični je 1 x 50 
kW. Vykurovací systém nie je vyregulovaný, no poskytuje možnosť regulácie jednotlivých 
vykurovacích telies využitím termostatických ventilov. Kotolne sú v pomerne vyhovujúcom 
stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov 
sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky. 

 
Tab. č. 111: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 

priemyselnej škole odevnej, Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 
4 475 

76 275 
31,0 

2 62 440 
4 470 7 700 16,3 
5 405 8 475 21,0 
6 470 13 475 28,6 

spolu 5 820 168 365 31,4 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Dielne 

1 
1 310 

18 590 
53,2 2 21 000 

3 30 000 
4 95 1 795 18,7 
5 95 1 970 21,0 
6 95 1 795 19,0 

spolu 1 595 75 150 51,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove spravuje tri budovy. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa v dvoch 
budovách a kompletnú výmenu okien na všetkých budovách. Budovy sú vykurované dvomi 
teplovodnými nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa 
nachádzajú v suterénnych priestoroch budov.  
 

Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- v budove č. 1  .................................................... 2 x 400 kW, 
- v budove č. 2  .................................................... 2 x 120 kW, rok výroby kotlov.........2010. 
  
Vykurovací systém v budovách poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Kotolne sú v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky 
je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. 
Príprava teplej vody je realizovaná v priamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 112: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 
priemyselnej škole elektrotechnickej, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Školská budova č. 1 

1 2 784 121 840 43,8 
4 380 600 1,6 
5 2 050 20 685 10,1 

spolu 5 214 143 125 27,6 

Školská budova č. 2 

1 2 880 52 000 29,0 2 31 500 
4 135 600 4,5 
5 495 4 975 10,1 

spolu 3 510 89 075 25,7 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Školský internát 

1 590 24 160 40,9 
4 80 600 7,5 
5 510 5 120 10,1 

spolu 1 180 29 880 25,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu  
Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove spravuje dve budovy. Medzi skôr uskutočnené 
úsporné opatrenia možno zaradiť  kompletnú výmenu okien na budove školy. Hlavná budova 
je vykurovaná teplovodnou nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, 
ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch hlavnej budovy. Rekreačné podnikové stredisko 
je vykurované stacionárnymi elektrickými vykurovacími telesami. Kotolne hlavnej budovy sú 
v pomerne dobrom stave, využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Vykurovací systém v budovách 
poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. 
Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch 
a v elektrickom zásobníkovom ohrievači. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 113: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 
priemyselnej škole stavebnej, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova školy 

1 3 885 149 680 38,5 
5 5 105 25 250 4,9 
6 1 825 26 115 14,3 

spolu 10 815 201 045 19,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove spravuje jednu budovu, ktorej fasáda nie je 
opatrená tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
výmenu otvorových konštrukcií. Budova je vykurovaná teplovodnou nízkotlakou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne je 1 x 1700 kW, 1 x 1600 kW, 2 x 660 kW, kotly boli 
vyrobené v rokoch 1998, 2000 a 1985. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

176 
 
 

manuálne regulačné systémy. Vykurovací systém v budovách neposkytuje možnosť regulácie 
jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je 
realizovaná v elektricky ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  

 
Tab. č. 114: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 

priemyselnej škole strojníckej, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Školská budova č. 1 

1 31 955 731 120 33,7 2 344 510 
4 8 900 10 000 1,1 
5 4 705 95 750 20,4 
6 13 350 127 545 9,6 

spolu 58 910 1 308 925 27,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná umelecká škola v Kežmarku spravuje jednu budovu, jej obvodové konštrukcie nie sú 
opatrené tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
výmenu okien na budove školy. Hlavná budova je vykurovaná teplovodnou nízkotlakovou 
plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych 
priestoroch budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 3 x 126 kW. Kotolňa je v pomerne 
dobrom stave, využitie regulačnej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla 
do objektu sú využívané automatické regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná 
v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  

 
Tab. č. 115: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej umeleckej 

škole, Kežmarok 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova školy 

1 
8 865 

53 120 
18,3 2 69 300 

3 39 600 
4 1 280 9 900 7,7 
5 400 11 260 28,2 
6 2 540 25 325 10,0 

spolu 13 085 208 505 20,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná umelecká škola v Prešove pozostáva z piatich budov, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou, kompletná výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená v troch budovách. 
Do budovy dielní je teplo dodávané z plynovej kotolne prostredníctvom vonkajších rozvodov 
vedených pod zemou, od roku 2012 sa táto budova nevykuruje. Budova školy je vykurovaná 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza na prvom 
nadzemnom podlaží budovy školy. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 
2 x 250 kW, kotly boli vyrobené v roku 2011. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne 
pre telocvičňu predstavuje  2 x 48,7 kW, kotly boli vyrobené v roku 2009. Vykurovací systém 
poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi, 
vykurovací systém je vyregulovaný. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej 
techniky je na slušnej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné 
systémy. Príprava teplej vody je realizovaná prostredníctvom elektrických zásobníkových 
ohrievačov. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky. 
 
 
Tab. č. 116: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej umeleckej 

škole, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy 

1 5 350 83 200 31,3 2 84 000 
5 335 11 838 35,5 
7 505 6 750 13,4 

spolu 6 190 185 788 30,0 

Internát 

1 5 825 30 400 22,5 2 100 800 
5 360 12 890 35,5 

spolu 6 185 144 090 23,3 

Dielne 

1 
410 

13 200 
99,8 2 11 340 

3 16 200 
5 20 700 35,5 

spolu 430 41 440 96,4 

Telocvičňa 

1 575 32 000 96,8 2 23 625 
5 50 1 695 35,5 

spolu 625 57 320 92,5 

Garáž 5 3,8 135 35,5 
spolu 3,8 135 35,5 

 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná zdravotnícka škola v Humennom spravuje komplex troch budov (administratívna 
časť, ubytovacia časť, učebňová časť). Medzi skôr zrealizované úsporné opatrenia 
na budovách možno zaradiť zateplenie strechy, resp. podstrešných priestorov a výmenu 
otvorových konštrukcií. Teplo do organizácie je dodávané z centrálnej kotolne cez vonkajšie 
rozvody tepla. Výmenníková stanica je v pomerne dobrom stave a využitie riadiacej techniky 
je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. 
Objekty sú napojené na centrálny systém zásobovania teplou vodou. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 117: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 
zdravotníckej škole, Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

2 7 410 70 000 9,4 
4 525 11 000 21,1 
5 1 070 12 210 11,4 
7 240 6 750 28,5 

spolu 9 245 99 960 11,0 

Internát 

1 8 220 70 560 17,6 2 73 820 
4 580 12 100 20,9 
5 1 185 13 540 11,4 

spolu 9 985 170 020 17,4 

Telocvičňa 

1 
2 905 

37 920 
38,2 2 35 280 

3 37 800 
4 90 1 760 19,1 
5 175 2 010 11,4 

spolu 3 170 114 770 36,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná zdravotnícka škola v Poprade spravuje dve budovy, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou.  Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť  kompletnú výmenu 
okien na budove školy. Budovy sú vykurované teplovodnou nízkotlakovou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch hlavnej 
budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 590 kW. Pre riadenie dodávky tepla 
do objektov sú využívané automatické regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná 
efektívne v elektrických zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva 
najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 118: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 
zdravotníckej škole, Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova školy 

1 4 470 54 560 21,2 2 40 460 
4 765 2 695 3,5 
5 600 5 785 9,6 
6 2 050 13 355,40 6,5 

spolu 7 885 116 855,40 18,1 
 

Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Stredná zdravotnícka škola v Prešove spravuje štyri budovy. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa a kompletnú výmenu okien 
na budovách školy. Budovy sú vykurované dvomi teplovodnými nízkotlakovými plynovými 
kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch 
budov. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove školy B je 2 x 48,7 kW, kotly boli 
vyrobené v roku 2008. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je 
na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané automatické regulačné 
systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových 
ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky. 
 
 

Tab. č. 119: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v strednej 
zdravotníckej škole, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova školy A 

1 1 370 45 520 33,2 
4 685 5 060 7,4 
5 650 9 250 14,3 
6 255 8 550 33,6 

spolu 2 960 68 380 24,5 

Budova školy B 

1 950 30 240 31,8 
4 475 3 190 6,7 
5 450 6 410 14,3 
6 175 5 925 33,6 

spolu 2 050 45 765 23,7 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Telocvičňa na 
Dilongovej 

1 
2 525 

77 120 
69,9 2 58 500 

3 40 950 
4 295 1 485 5,0 
5 285 4 090 14,3 
6 110 3 674 33,6 

spolu 3 215 185 819 63,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Spojená škola v Bardejove spravuje desať budov, z toho sedem má kompletne vymenené 
otvorové konštrukcie. Medzi ďalšie vykonané úsporné opatrenia možno zaradiť zateplenie 
obvodového plášťa na hlavnej budove - školská časť. Budovy sú vykurované samostatne 
teplovodnými nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa 
nachádzajú v suterénnych priestoroch budov.  
Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- hlavná budova - učebne  ........................................................... 2 x 620 kW, 
- hlavná budova - stravovacia časť .............................................. 2 x 620 kW, 
- dielňa ........................................................................................ 2 x 45 kW, 
- nová dielňa .............................................................................. 2 x 49,9 kW, 
- telocvičňa  ................................................................................ 1 x 620 kW, 
- stolárska dielňa ......................................................................... 1 x 620 kW, 
- kovodielňa................................................................................. 2 x 45 kW.  
 

Pre riadenie dodávky tepla do objektu sú využívané automatické regulačné systémy. Príprava 
teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 120: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v spojenej škole, 
Bardejov 

Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov [€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Horná budova - školská 
časť 

2 5 450 95 270 17,5 
4 1 415 14 850 10,5 
5 1 320 16 195 12,3 
6 1 050 17 865 17,0 

spolu 9 235 144 180 21,1 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov [€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova - 
stravovacia časť 

1 
3 340 

70 400 
30,4 

2 31 150 
4 570 4 950 8,7 
5 440 5 380 12,3 
6 425 7 205 17,0 

spolu 4 775 119 085 27,8 

Telocvičňa 

1 
1 380 

32 960 
42,2 

2 25 200 
4 235 2 750 11,7 
5 240 2 960 12,3 
6 175 2 975 17,0 

spolu 2 030 66 845 36,6 

Turistická ubytovňa - 
Blok C 

1 
1 690 

34 800 
34,5 

2 23 380 
4 255 2 475 8,6 
5 220 2 720 12,3 
6 215 3 640 17,0 

spolu 2 380 67 015 31,0 

Kovodielne - Blok B 

1 
1 490 

76 000 
73,9 

2 34 160 
4 255 2 860 11,2 
5 260 3 200 12,3 
6 190 3 215 17,0 

spolu 2 195 119 435 60,5 

Stolárska dielňa I. 

1 
545 

25 440 
81,1 

2 18 900 
4 95 1 045 11,2 
5 95 1 175 12,3 
6 70 1 180 17,0 

spolu 805 47 740 65,8 

Nové dielne odborného 
výcviku 

1 
1 795 

48 720 
58,4 2 23 100 

3 33 000 
4 210 2 035 9,7 
5 180 2 240 12,3 
6 155 2 645 17,0 

spolu 2 340 111 740 53,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej má v správe desať budov. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť zateplenie fasády šiestich budov a kompletnú výmenu otvorových 
konštrukcií. Do objektov v školskom areáli je teplo dodávané prostredníctvom vonkajších 
rozvodov z nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne na spaľovanie zemného plynu, ktorá 
sa nachádza v areáli organizácie. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané 
automatické regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná prostredníctvom 
nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačov. Osvetľovací systém v budovách využíva 
najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 121: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v spojenej škole 
Ľ. Podjavorinskej, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova 

4 135 600 4,4 
5 440 3 785 8,6 
6 470 7 040 15,0 
7 7 030 67 000 9,5 

spolu 8 075 78 425 9,7 

Škola 

4 405 1 000 2,5 
5 1 315 11 315 8,6 
6 1 405 21 040 15,0 

spolu 3 125 33 355 10,8 

Telocvičňa 

1 
7 375 

156 400 
33,2 2 59 850 

3 28 500 
4 415 7 425 18,0 
5 960 8 290 8,6 
6 1 425 21 385 15,0 

spolu 10 175 281 850 29,9 

Kuchyňa 

4 235 600 2,6 
5 755 6 510 8,6 
6 810 12 110 15,0 

spolu 1 800 19 220 10,8 

Pomocné prevádzky 

4 210 600 2,9 
5 895 7 695 8,6 
6 715 10 730 15,0 

spolu 1 820 19 025 10,6 

Učňovské dielne 

4 205 600 2,9 
5 880 7 560 8,6 
6 705 10540 15,0 

spolu 1 790 18 700 10,6 

Kotolňa 5 160 1 370 8,6 
spolu 160 1 370 8,6 

Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Spojená škola, Kollárová 10, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Spojená škola na Kollárovej ulici v Prešove pozostáva z desiatich budov, deväť z nich nie je 
opatrených tepelnou izoláciou, kompletná výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená 
u štyroch budovách. Škola je vykurovaná plynovou kotolňou. Elokované pracovisko 
v Jarovniciach využíva na vykurovanie elektrické ohrievače a školské hospodárstvo Cemjata 
vykuruje objekty kotolňou na tuhé palivo. Budova školy je vykurovaná nízkotlakovou 
plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne budovy. 
Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 2 x 410 kW. Kotolne sú v pomerne dobrom 
stave a využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov 
sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch a prostredníctvom elektrických zásobníkových ohrievačov. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky.  

Tab. č. 122: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Spojenej škole, 
Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 15 755 133 260 16,0 2 118 440 
4 1 920 5 000 2,6 
5 3 755 36 090 9,6 
6 3 075 46 260 15,0 

spolu 24 505 339 050 15,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 
Stručný opis súčasného stavu 
Spojená škola vo Svidníku pozostáva z komplexu dvoch prepojených budov, ktoré nie sú 
opatrené tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
výmenu otvorových konštrukcií. Budova školy je vykurovaná nízkotlakovou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch. 
Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 8 x 100 kW, kotly boli vyrobené v roku 
2005. Kotolne sú v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané automatické regulačné systémy. 
Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 123: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v spojenej škole, 
Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 11 485 238 880 33,5 2 145 530 
4 1 235 5 000 4,0 
5 2 290 25 320 11,0 

spolu 15 010 414 730 28,7 

Telocvičňa 

1 
1 310 

60 480 
110,6 2 34 650 

3 49 500 
4 125 7 915 64,1 
5 290 3 205 11,0 

spolu 1 725 155 750 94,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Spojená škola, Čaklov 249, Čaklov 
Stručný opis súčasného stavu 
Spojená škola nachádzajúca sa v obci Čaklov má v správe päť budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú 
výmenu otvorových konštrukcií v dvoch budovách. Teplo je do budov dodávané 
prostredníctvom vonkajších rozvodov z nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v areáli organizácie. V ostatných prípadoch 
je vykurovanie zabezpečené plynovými stacionárnymi vykurovacími telesami 
a teplovzdušnou pecou (Monzun). Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 
3 x 300 kW, kotly boli vyrobené v roku 2000. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú 
využívané manuálne regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná prostredníctvom 
plynových priamo ohrievaných zásobníkových ohrievačov a elektrických zásobníkových 
ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
 
 

Tab. č. 124: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v spojenej škole, 
Čaklov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola 

1 3 705 118 640 52,4 2 75 600 
4 1 125 6 000 5,3 
5 1 480 18 865 12,8 

spolu 6 310 219 105 37,7 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hala na odborný 
výcvik 

1 
1 355 

113 200 
216,1 2 73 920 

3 105 600 
4 145 1 000 7,0 
5 100 1 270 12,8 

spolu 1 600 294 990 196,7 

Majstrovňa + 
skleníky 

1 
950 

35 040 
85,4 2 18 900 

3 27 000 
4 100 600 6,0 
5 145 1 860 12,8 

spolu 1 195 83 400 74,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Spojená škola nachádzajúca sa v Bardejove má v správe šesť budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu 
otvorových konštrukcií v troch budovách. Budovy školy sú vykurované dvomi 
nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v 
suterénnych priestoroch. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne: 
- školská časť átriového typu .................................. 1 x 660 kW, rok výroby kotla.....2003, 
- učebňa a dielne PV .............................................. 11 x 45 kW, rok výroby kotlov.....2007.  
 

Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni, 
vykurovací systém je vyregulovaný. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané 
automatické regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 125: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v spojenej škole 
Juraja Henischa, Bardejov 

      Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola - časť 
átriového typu 

1 
15 770 

255 840 
22,2 

2 94 500 
4 2 695 9 950 3,7 
5 6 360 33 300 5,2 

spolu 24 825 393 590 16,7 
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      Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hala 1 

1 
1 580 

75 840 
73,6 2 31 500 

3 9 000 
4 250 4 725 19,1 
5 870 4 545 5,2 

spolu 2 700 125 610 48,9 

Hala 2 + 3   

1 
3 500 

124 928 
51,1 2 42 000 

3 12 000 
4 560 10 350 18,5 
5 1 995 10 440 5,2 

spolu 6 055 199 718 34,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Spojená škola T. Ševčenka, Sládkovičova 4, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Spojená škola T. Ševčenka spravuje jednu budovu. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa a kompletnú výmenu otvorových 
konštrukcií. Budova školy je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie 
zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. Celkový inštalovaný 
maximálny výkon kotolne je 400 kW, kotly boli vyrobené v roku 2013. Vykurovací systém 
poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi, 
vykurovací systém je vyregulovaný. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej 
techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané 
automatické regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v elektrických 
zásobníkových ohrievačoch v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 126: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v spojenej škole 
T. Ševčenka, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola  

1 1 615 112 240 69,6 
4 220 600 2,7 
5 1 200 12 310 10,3 

spolu 3 035 125 150 41,8 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Školský internát v Poprade spravuje jednu budovu, ktorá nie je zateplená. Medzi skôr 
vykonané úsporné opatrenia na budove patrí čiastočná výmena otvorových konštrukcií. Teplo 
do organizácie je dodávané pomocou vonkajších rozvodov tepla z centrálnej kotolne. 
Výmenníková stanica je v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je na dobrej 
úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané automatické regulačné systémy. 
Objekty sú napojené na centrálny systém zásobovania teplou vodou. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 127: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v školskom internáte, 
Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Samostatne stojaca 
budova 

1 
21 740 

60 160 
19,3 2 158 760 

3 199 584 
4 2 645 14 960 5,7 
5 4 785 27 320 5,7 

spolu 29 170 460 784 17,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná, Vysoké Tatry  

Stručný opis súčasného stavu 
Škola v prírode Detský raj nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách, spravuje jednu budovu. 
Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť čiastočné zateplenie obvodového 
plášťa a takmer kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. Budova školy je vykurovaná 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza 
v suterénnych priestoroch budovy. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 
2 x 260 kW, kotly boli vyrobené v roku 1986. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú 
využívané manuálne regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo 
ohrievanom zásobníkovom ohrievači. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 128: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Škole v prírode 
Detský raj, Vysoké Tatry 

Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov [€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Škola  

1 
10 305 

118 920 
15,3 

2 38 640 
4 2 644 14 960 5,7 
5 2 350 12 605 5,4 

spolu 15 299 185 125 11,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

10.2 Domovy sociálnych služieb  
 

Služby poskytované domovmi sociálnych služieb sú vykonávané v priebehu celého dňa, 
počas celého roka, a to nepretržite. Tento stav vplýva na celkovú mernú spotrebu energie 
potrebnej na vykurovanie, ktorá je vysoká. Na základe týchto skutočností je možné 
pri zvyšovaní energetickej efektívnosti u implementovaných riešení očakávať vysokú 
návratnosť vynaložených  investícií. Prevádzky domovov sociálnych služieb sú z hľadiska 
požiadaviek na množstvo teplej vody významné, pričom teplá voda predstavuje u niektorých 
činností hlavného procesu významné médium (kúpanie klientov, varenie a pod.). Optimálnym 
sa v súčasnosti javí v týchto zariadeniach zavádzanie centrálneho zdroja teplej vody 
s využitím obnoviteľných zdrojov energií a implementácia nových inovatívnych produktov, 
postupov a riešení. Zo strategického hľadiska sa jedná o skupinu zariadení, ktorá využíva 
svoje kapacity v plnom rozsahu. Z hľadiska energetickej efektívnosti tvoria významný prvok 
v procese hospodárneho nakladania s energiami a plnenia cieľov vytýčených v závislosti 
od energetickej politiky PSK. Vychádzajúc z analýzy skutočného stavu sledovaných zariadení 
je možné jednoznačne konštatovať, že proces merania, získavania dát a diaľkového riadenia 
dokáže významne ovplyvniť proces zvyšovania energetickej efektívnosti a zavádzať 
opatrenia, ktoré sú nielen ekonomicky efektívne, ale sú vhodné i pre vytváranie partnerstiev 
s odbornými skupinami. Prípadne je vhodné vytvoriť spoluprácu s energeticky efektívnymi 
jednotkami, ktoré dokážu implementovať energeticky úsporné opatrenia na základe 
garantovanej výšky úspor. Tieto skutočnosti predstavujú nosné smerovanie pri zavádzaní 
stratégie zvyšovania energetickej efektívnosti a budovania finančných zdrojov s cieľom 
zabezpečiť dlhodobý rozvoj v predmetnej oblasti. Takto získané finančné zdroje môžu 
pre budúce obdobia predstavovať významný prvok zvyšovania kvality poskytovaných služieb 
a zabezpečovania energetickej sebestačnosti predmetných objektov, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Po vykonaní analýzy v jednotlivých sociálnych 
zariadeniach možno konštatovať, že v minulosti boli vykonané úsporné opatrenia zamerané 
prevažne na otvorové výplne obvodových plášťov, pričom potenciál implementovania nových 
úsporných opatrení je v týchto zariadeniach vysoký.  V pamiatkovo chránených budovách je 
vhodné riešiť proces zvyšovania energetickej efektívnosti komplexne, t. j. uzatváraním 
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a vytváraním spoločných priestorov medzi jednotlivými budovami, prípadne presadením 
takých stavebných prvkov, ktoré zachovajú historický ráz budov a zároveň zvýšia energetickú 
efektívnosť. K danej problematike je nutné vypracovať samostatné štúdie a technické riešenia, 
ktoré významne napomôžu v procese zvyšovania energetickej efektívnosti v historických 
budovách.  Dôležitým riešením v historických budovách alebo ich častí je budovanie replík, 
ktoré spĺňajú požiadavky energetickej efektívnosti, zachovajú historický ráz objektu 
a zabezpečia jeho dlhodobú udržateľnosť. Špecifickým prvkom zariadení domovov 
sociálnych služieb sú priestranstvá a vodné plochy, ktoré zabezpečujú kvalitu služieb 
v predmetných zariadeniach. Z pohľadu energetickej efektívnosti je potrebné i pre tieto 
priestory vypracovať energetické a environmentálne štúdie, ktoré podporia dlhodobú 
udržateľnosť týchto zariadení a stanovia požiadavky pre ďalší rozvoj. Na základe všetkých 
týchto skutočností sa významným prvkom javí aktualizácia strategického plánu  rozvoja 
domovov sociálnych služieb. V závislosti od množstva a spôsobu prevádzkovania súčasných 
nehnuteľností a v kontexte integrácie a ďalšieho vývoja populácie v kraji je vhodné navrhnúť 
nové smerovania a riešenia pre predmetnú oblasť.  
 
Navrhované opatrenia  
Z pohľadu požiadaviek kladených na teplo a vykurovaciu sústavu sociálnych zariadení je 
možné implementovaním zatepľovacích prvkov na obvodový plášť a stavebné konštrukcie 
zvonku i zvnútra zvýšiť energetickú efektívnosť. V pamiatkovo chránených budovách je 
potrebné sa sústrediť na technológiu aerogélov  a implementáciu nanotechnológie. 
Významným prvkom v procese energetickej efektívnosti, v procese zatepľovania sú aktivity 
na podlahových jednotkách, strešných systémoch, dutinách a miestach tepelných mostov. 
Zatepľovanie budov sociálnych zariadení je sprevádzané špecifickou stavebnou konštrukciou 
týchto zariadení a stavebných prvkov, ktoré nie sú obvyklé u typizovaných konštrukcií, ako 
sú napríklad školy a školské zariadeniach. V oblasti vykurovania sa optimálnym javí 
realizácia termostatizácie vykurovacích telies, hydraulické vyregulovanie sústavy a osadenie 
termostatických ventilov a hlavíc na vykurovacie telesá, ktoré nimi nedisponujú. V prípade 
poruchy kotlov sa odporúča ich výmena za nové s vyššou účinnosťou. Zároveň sa 
odporúča inštalácia automatického regulačného systému, napríklad domov sociálnych služieb 
Dúhový sen, Garden, Humenné, Brezovička, Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Spišská 
Stará Ves. V zariadeniach s nevyhovujúcim stavom kotolní sa odporúča ich kompletná 
rekonštrukcia a inštalácia automatického riadiaceho systému s ekvitermickou reguláciou, 
napríklad Domov sociálnych služieb Slnečný dom. V zariadeniach so zastaranou technikou sa 
odporúča rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny zdroja tepla, príslušenstva kotolne 
a inštalácie regulačného systému s ekvitermickou reguláciou, napríklad domov sociálnych 
služieb v Jabloni, CSS Clementia, Ličartovce, CSS  Batizovce, DSS svätého Jána z Boha 
v Spišskom Podhradí. Pri potrebe zásahu do vonkajších rozvodov sa odporúča ich nahradenie 
predizolovanými rozvodnými potrubiami s nižšími tepelnými stratami, resp. je vhodné 
posúdiť výhodnosť vybudovania novej menšej kotolne vo vykurovanom objekte a vonkajšie 
rozvody nevyužívať, napríklad domov sociálnych služieb Ametyst. Vzhľadom k možnostiam, 
zameraniu a lokalite organizácii domovov sociálnych služieb sa u niektorých z nich odporúča 
prechod na obnoviteľné zdroje energie (kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo) ,napríklad 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

190 
 
 

domov sociálnych služieb Ametyst, Legnava, Nová Sedlica. V domove sociálnych služieb 
Spišský Štiavnik sa odporúča obstaranie kotla a prechod od vykurovania elektrickou energiou 
na vykurovanie biomasou alebo zemným plynom. Na ohrev vody sa pre vhodne situované 
domovy sociálnych služieb (Ametyst, Nová Sedlica) odporúča využívať obnoviteľné zdroje 
energie a technológiu, ktorá podporuje implementáciu obnoviteľných zdrojov energie 
v predmetných zariadeniach. Zároveň sa odporúča vymeniť zásobníky na teplú vodu za nové 
s prispôsobením objemu aktuálnemu odberu. Pri poruche zásobníkového ohrievača 
v zariadeniach, kde ohrievače nespĺňajú potrebné parametre, sa odporúča obstaranie nového 
s prispôsobením objemu potrebám konkrétneho zariadenia. Významným prvkom v proces 
zvyšovania energetickej efektívnosti v sociálnych zariadeniach je diaľková správa a nasadenie 
sofistikovaných meracích zariadení, ktoré v závislosti od vonkajších činiteľov dokážu 
prezentovať skutočnosti a deje, ktoré nastávajú v prevádzkovaných zariadeniach sociálnych 
služieb. Táto údajová štruktúra a ich kvalita napomáha implementovaniu nových 
technologických zariadení, ktoré napomáhajú plneniu vytýčených cieľov a podporujú rozvoj 
služieb poskytovaných týmito zariadeniami. 
 

Konkrétne úsporné opatrenia, ktoré je potrebné alebo vhodné uskutočňovať v jednotlivých 
budovách sociálnych zariadení, sú spolu so stručným popisom objektov, odhadom úspor 
a nákladov uvedené nižšie v tabuľkovej forme.  
 
 

 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Centrum sociálnych služieb Slnečný dom pozostáva z troch budov. Krízové stredisko 
na hlavnej ulici patrí do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Žiadna z budov organizácie 
nie je opatrená tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
kompletnú výmenu otvorových konštrukcií na všetkých budovách. Centrum sociálnych 
služieb na Važeckej ulici je vykurované nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie 
zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 1 x 41 kW, kotol bol vyrobený v roku 
1990. Teplo v domove sociálnych služieb v Hanušovciach nad Topľou je dodávané 
do objektov z nízkotlakej plynovej kotolne na spaľovanie zemného plynu. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne je 1 x 49,5 kW, kotol bol vyrobený v roku 2003. Krízové stredisko 
v Prešove ako energetický nosič vykurovania využíva elektrickú energiu. Príprava teplej vody 
je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch a prostredníctvom 
elektrických zásobníkových ohrievačov. Pre návrh úsporných opatrení pre prípravu teplej 
vody je nutné posúdenie budovy energetickým auditom a  prehodnotenie systému prípravy 
teplej vody s ohľadom na súčasný odber. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
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Tab. č. 129: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Centre sociálnych 

služieb „Slnečný dom“, Prešov 

Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov sociálnych 
služieb Važecká 

1 
1 315 

14 495 
34,0 

2 30 240 
4 165 2 750 16,8 
5 885 3 160 3,6 
6 520 3 400 6,6 

spolu 2 885 54 045 20,9 

Krízové stredisko 

1 530 20 560 38,6 
4 170 600 3,6 
5 440 1 570 3,6 
6 530 3 470 6,6 

spolu 1 670 26 200 17,1 

Domov sociálnych 
služieb Hanušovce 

nad Topľou 

1 
1 770 

27 360 
35,6 

2 35 630 
5 545 1 945 3,6 
6 600 4 465 7,4 

spolu 2 915 69 400 25,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 
 

 Centrum sociálnych služieb Ametyst, Továrne 117, Továrne  
Stručný opis súčasného stavu  
Centrum sociálnych služieb Ametyst pozostáva z komplexu piatich budov, ktoré nie sú 
opatrené tepelnou izoláciou. Kompletná výmena otvorových konštrukcií sa uskutočnila len 
v jednej z budov. Teplo je do objektov dodávané pomocou vonkajších rozvodov tepla 
vedených v teplovodnom kanáli z vlastnej kotolne na zemný plyn. Celkový inštalovaný 
maximálny výkon kotolne je 3 x 420 kW, kotly boli vyrobené v roku 1995. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky. 
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Tab. č. 130: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Centre sociálnych 
služieb Ametyst, Továrne 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova domova 
sociálnych služieb 

1 
10 940 

126 160 
20,6 

2 99 120 
4 2 310 12 650 5,5 
5 1 965 14 695 7,5 
6 3 460 45 690 13,2 
7 375 34 200 30,0 

spolu 19 050 332 515 19,7 

Administratívna budova 
+ spoločenská 

miestnosť 

1 
4 910 

56 000 
27,0 2 36 960 

3 39 600 
4 710 3 575 5,1 
5 605 4 510 7,5 
6 1060 14 015 13,2 

spolu 7 285 154 660 25,7 

Krízové stredisko 

1 835 12 800 36,3 2 17 470 
4 175 1 210 6,9 
5 185 1 380 7,5 
6 265 3 480 13,2 

spolu 1 460 36 340 29,4 

Byty pre sociálne 
prípady 

1 
1 505 

12 800 
32,5 2 17 470 

3 18 720 
4 220 1 210 5,6 
5 185 1 380 7,5 
6 325 4 300 13,2 

spolu 2 235 55 880 30,3 
 

Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 Centrum sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 287, Ličartovce 
Stručný opis súčasného stavu 
Centrum sociálnych služieb Clementia pozostáva z jednej budovy, na ktorej bolo zrealizované 
kompletné zateplenie strechy. Obvodový plášť na budove nie je opatrený tepelnou izoláciou. 
Budova je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá 
sa nachádza v suteréne budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 213 kW, kotly boli 
vyrobené v roku 1997. Kotolne sú technicky a morálne opotrebované, využitie riadiacej 
techniky je na nízkej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla v objekte sú využívané regulačné 
systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových 
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ohrievačoch a prostredníctvom elektrických zásobníkových ohrievačov. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 
 
 

Tab. č. 131: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Centre sociálnych 
služieb Clementia, Ličartovce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Centrum sociálnych 
služieb Clementia 

2 6 510 74 480 11,4 
4 1 040 7 535 7,2 
5 1 105 11 695 7,5 
6 2 085 37 895 18,2 

spolu 10 740 131 605 30,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce 
(okr. Poprad) 

Stručný opis súčasného stavu 
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami pozostáva zo siedmich objektov, z ktorých 
dva patria do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Objekty nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou, kompletná výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená v troch budovách. 
Teplo je do objektov dodávané prostredníctvom vonkajších rozvodov tepla vedených v 
teplovodnom kanáli z vlastnej kotolne. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 3 x 297,9 kW, 
kotly boli vyrobené v roku 1988. Pre riadenie dodávky tepla do objektov nie sú využívané 
regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v dvoch nepriamo ohrievaných 
stojatých zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a 
klasické žiarovky.  
 
 
 

Tab. č. 132: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Centre sociálnych 
služieb Domov pod Tatrami, Batizovce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

A - Kaštieľ 

1 9 615 84 080 10,0 3 11 610 
4 7 430 9 500 1,3 
5 900 6 110 6,8 
6 8 360 22 580 2,7 

spolu 26 305 133 880 6,4 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

B - Lipa 

1 9 985 34 480 6,5 2 30 240 
4 3 710 4 750 1,3 
5 490 3 345 6,8 
6 4 170 11 265 2,7 

spolu 18 335 84 080 5,9 

C - Breza 

1 
23 820 

37 280 
5,5 2 45 360 

3 48 600 
4 6 045 8 450 1,4 
5 850 5 770 6,8 
6 6 800 18 370 2,7 

spolu 37 515 163 830 5,8 

D1 - Javor 

1 16 150 44 720 4,9 2 33 600 
4 5 995 7 400 1,2 
5 775 5 265 6,8 
6 6 745 18 225 2,7 

spolu 29 665 109 210 4,7 

D2 - Gaštan 

1 11 525 41 200 6,3 2 31 850 
4 4 280 6 750 1,6 
5 515 3 510 6,8 
6 4 815 13 010 2,7 

spolu 21 135 96 320 5,9 
4 380 1 000 2,6 
6 425 1 150 2,7 

spolu 805 2 150 2,9 

F - Garáže + 
stolárska dielňa 

1 
1 620 

9 520 
20,2 2 11 200 

3 12 000 
4 530 1 275 2,4 
5 75 515 6,8 
6 595 1 610 2,7 

spolu 2 820 36 120 16,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Dúbrava 41, Dúbrava (okr. Snina) 
Stručný opis súčasného stavu 
Centrum sociálnych služieb Dúbrava pozostáva z troch budov, z ktorých dve patria 
do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Objekty nie sú opatrené tepelnou izoláciou, 
výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená v dvoch budovách. Teplo je do objektov 
dodávané prostredníctvom vonkajších rozvodov tepla vedených v teplovodnom kanáli 
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z vlastnej kotolne na spaľovanie tuhého paliva. Celkový inštalovaný výkon kotolne 
je   300kW, veľkokapacitný kotol na spaľovanie biomasy bol vyrobený v roku 2013. Kotolňa 
je v dobrom stave, udržiavaná, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná prostredníctvom elektrických zásobníkových ohrievačov. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 
 

Tab. č. 133: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb Dúbrava, Dúbrava 

Názov budovy 

Opatrenia 
pre 

zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 

[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Oddelenie II. 

1 1 910 44 080 39,9 2 32 255 
4 320 8 390 26,3 
5 1 850 6 050 3,3 
6 840 18 820 22,3 
7 565 5 000 8,9 

spolu 5 485 114 595 23,4 

Spoločenská miestnosť + kotolňa + 
sklad paliva  

1 
680 

50 000 
141,5 2 22 400 

3 24 000 
4 80 715 9,0 
5 280 905 3,3 
6 210 4 700 22,3 

spolu 1 250 102 720 98,8 

Oddelenie I. + kuchyňa+ práčovňa+ 
administratívna budova+ oddelenie III. 

1 910 92 720 101,9 
4 455 7 150 15,7 
5 2 905 9 505 3,3 
6 1 200 26 850 22,3 

spolu 5 470 136 225 26,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov 64, Kalinov (okr. Medzilaborce) 

Stručný opis súčasného stavu 
Centrum sociálnych služieb v obci Kalinov pozostáva zo štyroch budov, ktoré sú opatrené 
tepelnou izoláciou, výnimkou je hlavná budova, ktorá tepelnou izoláciou obvodového plášťa 
opatrená nie je. K ďalším úsporným opatreniam, ktoré boli vykonané na objektoch, možno 
zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. Objekty sú vykurované tromi nízkotlakovými 
plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v hlavnej budove, 
administratívno-hospodárskej budove a v budove zariadenia podporného bývania. 
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Pre riadenie dodávky tepla do objektov nie sú využívané regulačné systémy. Vykurovací 
systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými 
ventilmi. Príprava teplej vody je realizovaná v troch nepriamo ohrievaných zásobníkoch, 
umiestnených v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky 
a žiarivkové svietidla.    
 
 
Tab. č. 134: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 

služieb Dúhový sen, Kalinov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hlavná budova 

2 2 945 45 360 15,4 
4 690 2 000 2,9 
5 1 995 5 085 2,5 
6 1 030 13 595 13,2 

spolu 6 660 66 040 10,9 

Administratívno-
hospodárska budova 

4 135 500 3,7 
5 600 1 530 2,5 
6 200 2 655 13,2 

spolu 935 4 685 5,1 

Herňa 

4 35 300 8,2 
5 165 420 2,5 
6 55 725 13,2 

spolu 255 1 445 5,8 

Zariadenie podpor. 
bývania 

4 70 500 7,0 
5 320 815 2,5 
6 110 1 420 13,2 

spolu 500 2 735 5,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Centrum sociálnych služieb Garden Humenné, Ptičie 158, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Centrum sociálnych služieb Garden pozostáva z dvoch budov, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu 
otvorových konštrukcií. Objekty sú vykurované nízkotlakovou kotolňou na spaľovanie 
zemného plynu, ktorá sa nachádza v administratívnej budove. Celkový inštalovaný výkon 
kotolne je 3 x 320 kW. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné 
systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v technicky opotrebovanom ležatom nepriamo 
ohrievanom zásobníku umiestnenom v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém využíva 
najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidla.    
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Tab. č. 135: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb Garden, Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova  

1 
3 400 

42 080 
21,5 

2 30 910 
4 365 3 850 10,5 
5 680 4 410 6,5 
6 780 13 100 16,8 
7 130 3 000 23,5 

spolu 5 355 97 350 20,3 

Ubytovacia budova 

1 
8 465 

163 360 
23,3 

2 33 600 
5 1 690 10 970 6,5 
6 1 945 32 605 16,8 

spolu 12 100 240 535 20,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Centrum sociálnych služieb Zátišie, Osadné 89, Nižná Jablonka (okr. Snina) 
Stručný opis súčasného stavu 
Centrum sociálnych služieb Zátišie pozostáva zo šiestich budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu 
otvorových konštrukcií na štyroch budovách. Objekty  sú vykurované nízkotlakou kotolňou 
na spaľovanie tuhého paliva, ktorá sa nachádza v administratívnej budove a elektrickými 
stacionárnymi vykurovacími telesami umiestnenými v zariadení podporovaného bývania 
a dielní pracovnej terapie. Celkový inštalovaný výkon kotolne na tuhé palivo je 1 x 353 kW, 
kotol bol vyrobený v roku 2011. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané 
regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v ležatom nepriamo ohrievanom 
zásobníku, umiestnenom v priestoroch kotolne a v elektrických zásobníkových ohrievačoch. 
Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidla. 
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Tab. č. 136: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb Zátišie, Osadné, Nižná Jablonka 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova 

1 7 935 16 320 5,2 2 25 200 
4 1 355 3 980 2,9 
5 900 2 205 2,5 
6 4 355 10 455 2,4 
7 15 1 020 69,1 

spolu 14 560 59 180 5,1 

Prevádzková budova 

1 6 030 22 000 10,1 2 38 810 
4 3 020 9 070 3,0 
5 1 820 4 460 2,5 
6 9 690 23 275 2,4 

spolu 20 560 97 615 5,5 

Zariadenie 
podporovaného 

bývania 

1 325 7 360 22,6 
4 160 830 5,1 
5 140 345 2,5 
6 520 1 255 2,4 

spolu 1 145 9 790 9,7 

Dielňa pracovnej 
terapie 

4 140 720 5,1 
5 115 285 2,5 
6 450 1 080 2,4 

spolu 705 2 085 3,1 

Krízové a 
rehabilitačné 

stredisko v Snine 

4 3 780 4 300 1,1 
5 1 515 3 715 2,5 
6 12 130 29 135 2,4 

spolu 17 425 37 150 2,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 
Stručný opis súčasného stavu 
Domov pre seniorov v Starej Ľubovni pozostáva z piatich budov, ktoré nie sú opatrené 
tepelnou izoláciou, kompletná výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená na dvoch 
budovách. Objekty sú vykurované dvomi kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa 
nachádzajú v suterénnych priestoroch budov. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne 
na Mierovej ulici je 1 x 350 kW a 1 x 550 kW, kotly boli vyrobené v roku 2013, výkon 
kotolne na Zámockej ulici je 1 x 26 kW, kotol bol vyrobený v roku 1999. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané automatické regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je realizovaná v ležatých nepriamo ohrievaných zásobníkoch, umiestnených v priestoroch 
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kotolne. Na dohrievanie vody sa využívajú solárne panely, umiestnené na budove domova 
pre seniorov. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
 
 

Tab. č. 137: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove pre 
seniorov, Stará Ľubovňa 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov pre seniorov, 
Mierová 88 

1 39 630 182 880 7,7 2 123 200 
4 11 400 10 000 0,9 
5 14 560 30 540 2,1 

spolu 65 590 346 620 5,7 

Krízové stredisko, 
Zámocká 7 

1 1 675 13 600 19,0 2 18 145 
4 465 4 375 9,4 
5 845 1 770 2,1 

spolu 2 985 37 890 13,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Domov sociálnych služieb, Volgogradská 5, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove pozostáva z troch budov, ktoré 
sú opatrené tepelnou izoláciou a kompletnou výmenou otvorových konštrukcií. Budovy 
nakupujú centrálne teplo i teplú úžitkovú vodu, ktoré sú dodávané do objektov 
z výmenníkovej stanice. Pre riadenie dodávky tepla do objektov je využívaný automatický 
riadiaci systém, ktorý sa nachádza vo výmenníkovej stanici. Vykurovací systém poskytuje 
možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi, vykurovací 
systém je vyregulovaný. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky. 
 
 

Tab. č. 138: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Nová budova 
5 7 295 65 400 9,0 
7 295 6 000 20,3 

spolu 7 590 71 400 9,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Domov sociálnych služieb ALIA v Bardejove, Ťačevská 38, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb ALIA spravuje jednu budovu, ktorá nie je opatrená tepelnou 
izoláciou, otvorové konštrukcie sú pôvodné a netesné. Teplo na vykurovanie a teplá úžitková 
voda sú nakupované z centrálnej kotolne. K riadeniu dodávky tepla do objektov je využívaný 
automatický riadiaci systém, ktorý sa nachádza vo výmenníkovej stanici. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 
 
Tab. č. 139: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 

služieb ALIA, Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov sociálnych 
služieb 

1 
19 075 

128 545 
14,0 2 67 200 

3 72 000 
4 1 400 21 670 15,5 
5 680 16 370 24,0 

spolu 21 155 305 785 15,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 
 Domov sociálnych služieb Legnava, Legnava 72, Legnava (okr. Stará Ľubovňa)  

Stručný opis súčasného stavu  
Domov sociálnych služieb Legnava pozostáva z troch budov, ktoré sú bez zateplenia fasády 
i strechy. Kompletná výmena otvorových konštrukcií bola uskutočnená na dvoch budovách. 
Tretím objektom je chata, ktorá je využívaná iba sezónne a v zime sa nevykuruje. 
Vykurované objekty sú vykurované kotolňou na spaľovanie propán – butánu. Kotolňa sa 
nachádza v suteréne budovy ubytovania. Celkový inštalovaný maximálny výkon kotolne je 
6 x 60 kW, kotly boli vyrobené v roku 2003. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú 
využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v ležatom nepriamo 
ohrievanom zásobníku, ktorý je umiestnený v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá. 
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Tab. č. 140: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb, Legnava 

Názov budovy Opatrenia pre zníženie 
spotreby energie 

Odhad 
úspor 

[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť [rok] 

Administratívna 
budova  

1 1 365 9 600 17,9 2 14 785 
4 145 1 100 7,6 
5 290 1 295 4,5 
6 290 2 435 8,5 
7 290 6 600 22,5 

spolu 2 380 35 815 16,5 

Ubytovacia budova 

1 10 510 60 480 11,6 2 61 520 
4 1 110 6 325 5,7 
5 1 870 8 385 4,5 
6 2 215 18 750 8,5 

spolu 15 705 155 460 11,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 
 

 Domov sociálnych služieb svätého Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie 
Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb svätého Jána z Boha pozostáva z dvoch budov, jedna z nich patrí 
do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Ani jedna z budov nie je zateplená. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. Objekty sú 
vykurované dvomi nízkotlakovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne, ktorá sa nachádza v domove sociálnych služieb, je 4 x 65 kW a 1 
x 22 kW. V kotolni, ktorá sa nachádza v budove zariadenia podporovaného ubytovania, je 
inštalovaný výkon 1 x 32 kW. Kotolne sú technicky a morálne opotrebované, vykurovanie je 
regulované manuálne. Teplá voda je pripravovaná v elektrických zásobníkov a v nepriamo 
ohrievaných zásobníkoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a žiarovkové svietidlá. 
 
 

Tab. č. 141: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Domove sociálnych 
služieb svätého Jána z Boha, Spišské Podhradie 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov sociálnych 
služieb 

1 7 550 131 735 22,2 3 36 000 
4 2 860 16 550 5,8 
5 3 545 14 230 4,0 
6 1 670 33 400 20,0 

spolu 15 625 231 915 16,3 
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Názov budovy Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Zariadenie 
podporovaného 

bývania, Štúrova 15 

1 1 300 31 040 33,7 2 12 770 
4 280 1 000 3,5 
5 420 1 675 4,0 
6 165 3 015 18,3 

spolu 2 165 49 500 25,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, Brezovica (okr. Sabinov) 

Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb v Brezovičke spravuje jednu budovu, ktorá patrí do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Objekt, ktorý zariadenie spravuje nie je zateplený. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií 
a zateplenie strechy, resp. podstrešných priestorov. Objekt je vykurovaný kotolňou 
na spaľovanie tuhého paliva, ktorá sa nachádza v suteréne budovy. Celkový inštalovaný 
výkon kotolne je 2 x 75 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 1993 a 2011.Vykurovací systém 
v budovách poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými 
ventilmi. Regulácia vykurovania je manuálna. Teplá voda je pripravovaná prostredníctvom 
ležatého nepriamo ohrievaného zásobníka, ktorý sa nachádza v kotolni. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a žiarovkové svietidlá. 
 
Tab. č. 142: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 

služieb v Brezovičke 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov sociálnych 
služieb v Brezovičke 

4 190 1 000 5,3 
5 1 505 4 925 3,3 
6 680 4 175 6,2 

spolu 2 375 10 100 4,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 17, Giraltovce 

Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb Giraltovce pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov, ktoré 
nie sú opatrené tepelnou izoláciou, časť otvorových konštrukcií tvoria staré drevené, netesné 
okná. Objekty sú vykurované nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného 
plynu, ktorá sa nachádza v pavilóne A s celkovým inštalovaným výkonom 2 x 400 kW 
a 1 x 250 kW. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkoch 
umiestnených v priestoroch kotolne, ktoré sú dohrievané solárnymi kolektormi. Osvetľovací 
systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
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Tab. č. 143: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 

služieb v Giraltovciach 

Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov [€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Pavilón A, B, C, D - 
kotolňa, kuchyňa, 

kancelárie, ubytovanie, 
zdravotný úsek 

1 
16 035 

106 370 
19,1 2 96 770 

3 103 680 
4 3 815 24 800 6,5 
5 3 140 23 595 7,5 
6 5 720 56 145 9,8 
7 90 9 000 101,9 

spolu 28 800 420 360 18,1 

Pavilón E - pracovná 
činnosť 

1 
5 490 

53 880 
25,0 2 40 320 

3 43 200 
4 1 045 5 125 4,9 
5 775 5 820 7,5 
6 1 570 15 385 9,8 

spolu 8 880 163 730 23,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 
 

 Domov sociálnych služieb v Jabloni, Jabloň 78, Jabloň (okr. Humenné)  
Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb pozostáva z piatich budov, z ktorých jedna patrí do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Objekty nie sú opatrené tepelnou izoláciou, otvorové 
konštrukcie sú staré a netesné. Objekty sú vykurované nízkotlakovou kotolňou na spaľovanie 
tuhého paliva, ktorá sa nachádza v areáli organizácie a tromi akumulačnými pecami, ktoré sa 
nachádzajú v budove hájenky. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 395 kW, kotly boli 
vyrobené v roku 1991. Pre riadenie dodávky tepla do objektov nie sú využívané regulačné 
systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkoch, 
umiestnených v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky 
a žiarivkové svietidlá.    
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Tab. č. 144: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb v Jabloni 

Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov [€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Kaštieľ 

1 
2 050 

36 900 
33,1 

3 30 960 
4 710 9 510 13,4 
5 1 530 3 930 2,6 
6 920 21 130 23,0 
7 55 61 050 1146,2 

spolu 5 265 163 480 35,8 

Nová budova - 
ubytovací objekt 

1 
1 905 

27 360 
26,4 

2 22 850 
4 505 5 365 10,6 
5 1 150 2 950 2,6 
6 655 1 510 23,0 

spolu 4 215 60 035 20,5 

Hájenka 

1 
385 

7 515 
55,7 2 7 200 

3 6 720 
4 75 330 4,5 
5 160 405 2,6 
6 95 2 180 23,0 

spolu 715 24 350 41,3 

Kotolňa 
5 390 1 000 2,6 

spolu 390 1 000 2,6 

Práčovňa, dielňa, garáž 

1 
400 

28 000 
148,5 2 16 200 

3 15 120 
4 75 440 5,8 
5 220 560 2,6 
6 100 2 265 23,0 

spolu 795 62 585 94,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Domov sociálnych služieb v Ľubici, gen. Svobodu 254/139, Ľubica (okr. 
Kežmarok) 

Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb v Ľubici pozostáva z troch budov, jedna z nich sa nachádza v obci 
Ľubica a dva objekty sa nachádzajú v meste Kežmarok. Objekty, ktoré sa nachádzajú 
v Kežmarku, nie sú opatrené postačujúcou tepelnou izoláciou obvodového plášťa. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť zateplenie striech, resp. podstrešných 
priestorov a kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. Objekt v obci Ľubica je vykurovaný 
jednou nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. V domove 
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sociálnych služieb v Kežmarku je využívané nakupované teplo. Budova krízového strediska 
v Kežmarku je vykurovaná prostredníctvom nízkotlakovej plynovej kotolne na spaľovanie 
zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne v budove Domova sociálnych služieb 
v Ľubici je 2 x 38,5 kW a 1 x 32 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 2007 a 2010. Celkový 
výkon kotolne v krízovom stredisku je 1 x 30 kW, kotol bol vyrobený v roku 2007. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Vykurovací systém 
poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. 
Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo a priamo ohrievaných zásobníkoch. 
Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
 
Tab. č. 145: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 

služieb v Ľubici 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov sociálnych 
služieb v Ľubici 

4 240 2 750 11,5 
5 185 3 600 19,5 
6 430 4 945 11,5 
7 775 3 750 4,8 

spolu 1 630 15 045 9,4 

Domov sociálnych 
služieb v Kežmarku 

5 160 3 155 19,5 
6 460 5 320 11,5 

spolu 620 8 475 9,9 

Krízové stredisko 
Kežmarok 

4 105 715 6,9 
5 70 1 380 19,5 
6 185 2 145 11,5 

spolu 360 4 240 12,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646, Vranov nad 
Topľou 

Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou pozostáva z dvoch budov, ktoré nie sú 
úplne opatrené tepelnou izoláciou. Medzi skôr vykonané úsporné opatrenia možno zaradiť 
kompletnú výmenu otvorových konštrukcií a zateplenie obvodového plášťa na budove 
krízového strediska. Budovy sú vykurované dvomi nízkotlakovými plynovými kotolňami 
na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne domova sociálnych 
služieb je 2 x 37 kW, kotly boli vyrobené v roku 2011. Pre riadenie dodávky tepla 
do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v  nepriamo 
ohrievaných zásobníkoch, umiestnených v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém využíva 
najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
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Tab. č. 146: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb vo Vranove nad Topľou 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov sociálnych 
služieb vo Vranove 

nad Topľou 

1 
2 615 

27 495 
15,0 

2 11 760 
4 445 2 640 5,9 
5 360 2 530 7,0 

spolu 3 420 44 425 13,8 

Budova krízového 
strediska 

1 330 10 570 32,0 
4 165 1 100 6,7 
5 195 1 280 7,0 

spolu 690 12 950 19,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 

 Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, Sabinov 
Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb v Sabinove pozostáva zo šiestich budov so zateplenou fasádou. 
Budovy sú vykurované piatimi nízkotlakovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, 
ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budov.  
 

Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- administratívnej budovy  ..................................1 x 80 kW, rok výroby kotla........2007,  
- ubytovacej budovy č.1  .....................................3 x 60 kW, rok výroby kotlov.....2007, 
- ubytovacej budovy č. 2  ....................................2 x 60 kW, rok výroby kotlov.....2007,  
- ubytovacej budovy č. 3......................................1 x 60 kW, rok výroby kotla.........2007,  
- budovy stravovacej prevádzky, pracovných  

terapií, telocvične a kaplnky ................. ...........3 x 60 kW, rok výroby kotlov.....2007.   
 
Teplá voda je pripravovaná prostredníctvom piatich ležatých priamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačov. Priestory  budovy SO 04 nie sú vykurované, konštrukcie objektu 
nevyhovujú tepelno-technickým požiadavkám. Osvetľovací systém v budovách využíva 
najmä lineárne žiarivky a žiarovkové svietidlá. 
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Tab. č. 147: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 
služieb v Sabinove 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova 

1 215 23 840 110,7 
4 30 300 10,2 
5 205 2 575 12,6 
6 40 1 830 45,8 

spolu 490 28 545 59,5 

Ubytovacia budova č. 
1 

1 1 075 39 440 36,6 
4 145 300 2,0 
5 680 8 520 12,6 
6 200 9 140 45,8 

spolu 2 100 57 400 28,0 

Ubytovacia budova č. 
2 

1 460 30160 65,4 
4 60 300 4,8 
5 390 4 885 12,6 
6 85 3 915 45,8 

spolu 995 39 260 40,0 

Ubytovacia budova č. 
3 

1 245 16 720 67,9 
4 35 300 9,0 
5 290 3 610 12,6 
6 45 2 090 45,8 

spolu 615 22 720 37,4 

Budova stravovacej 
prevádzky a 

pracovných terapií, 
telocvičňa, kaplnka 

1 1 075 61 280 56,9 
4 145 600 4,1 
5 1 055 13 265 12,6 
6 200 9 140 45,8 

spolu 2 475 84 285 34,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku, Námestie slobody 256, Spišský 
Štvrtok 

Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku pozostáva zo šiestich budov, z ktorých hlavná 
budova patrí do zoznamu pamiatkovo chránených budov, domov sociálnych služieb si ju 
prenajíma. Žiadna z budov, ktoré zariadenie spravuje, nie je zateplená. Hlavná budova 
a budova práčovne je vykurovaná dvoma kotlami na tuhé palivo, ktoré sa nachádzajú 
v suteréne hlavnej budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 363 kW, kotly boli 
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vyrobené v roku 1978. Vykurovací systém v budovách neposkytuje možnosť regulácie 
jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi, odporúča sa hydraulické 
vyregulovanie vykurovacieho systému. Kotolňa je technicky a morálne opotrebovaná 
bez možnosti regulácie vykurovacieho systému. Teplá voda je pripravovaná prostredníctvom 
dvoch ležatých nepriamo ohrievaných zásobníkov. Zariadenia na prípravu teplej vody 
v hlavnej budove sú technicky a morálne opotrebované. V budovách pracovnej terapie 
a v administratívnej budove je teplo na vykurovanie pripravované pomocou elektrických 
akumulačných zariadení, teplá voda je pripravovaná v elektrických zásobníkových 
ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a žiarovkové 
svietidlá. 
 
 
 
 
 
Tab. č. 148: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 

služieb v Spišskom Štvrtku 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Historická budova - 
Hlavná budova 

domova sociálnych 
služieb 

1 
12 165 

149 760 
17,9 3 68 400 

4 4 210 17 040 4,0 
5 5 860 16 095 2,7 
6 8 290 59 265 7,1 

spolu 30 525 310 560 12,4 

Dielňa 

1 
110 

2 160 
83,4 2 3 360 

3 3 600 
4 20 110 5,3 
5 40 115 2,7 
6 40 290 7,1 

spolu 210 9 635 56,7 

Práčovňa 

1 
510 

13 680 
62,3 

2 18 145 
4 140 715 5,0 
5 270 740 2,7 
6 280 2 000 7,1 

spolu 1200 35 280 36,0 

Pracovná terapia č.1 

1 
380 

10 160 
46,3 

2 7 390 
4 105 495 4,7 
5 200 550 2,7 
6 210 1 490 7,1 

spolu 895 20 085 27,5 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova 

1 515 13 760 44,4 2 9 070 
4 145 550 3,8 
5 270 745 2,7 
6 280 2 015 7,1 

spolu 1210 26 140 26,4 

Pracovná terapia č.2 

1 565 13 760 40,4 2 9 100 
4 160 550 3,5 
5 270 745 2,7 
6 310 2 215 7,1 

spolu 1 305 26 370 24,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, Stropkov 
Stručný opis súčasného stavu 
Domov sociálnych služieb v Stropkove pozostáva z piatich budov, z ktorých niektoré sú 
opatrené tepelnou izoláciou fasády. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť 
výmenu otvorových konštrukcií a zateplenie strechy, resp. podstrešného priestoru v troch 
budovách. Budovy sú vykurované dvomi nízkotlakovými kotolňami na spaľovanie zemného 
plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolní je 3 x 120 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 2010 
a 2011 a 2 x 30 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 2004 a 2009. Pre riadenie dodávky tepla 
do objektov nie sú využívané regulačné systémy. Vykurovací systém poskytuje možnosť 
regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je 
realizovaná v troch nepriamo a v jednom priamo ohrievanom zásobníku. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
 
Tab. č. 149: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v domove sociálnych 

služieb v Stropkove 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Domov sociálnych 
služieb 

1 
7 015 

31 490 
14,6 2 53 760 

3 17 280 
4 1 200 10 000 8,3 
5 1 910 12 805 6,7 
6 2 070 24 060 11,6 
7 330 2 250 6,8 

spolu 12 525 151 645 13,7 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova 

2 235 12 095 51,2 
5 100 665 6,78 
6 95 1 110 11,6 

spolu 430 13 870 31,9 

Dielne 

1 
150 

5 680 
75,8 

2 5 740 
5 45 305 6,7 
6 40 465 11,6 

spolu 235 12 190 53,0 

Vrátnica 

1 
65 

1 040 
78,1 2 2 645 

3 1 260 
5 10 55 6,7 
6 10 135 11,6 

spolu 85 5 135 68,5 

Útulok 

4 175 600 3,5 
5 185 1 245 6,7 
6 300 3 480 11,6 

spolu 660 5 325 8,4 
  
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Mierová 63, Humenné 

Stručný opis súčasného stavu  
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom spravuje dve budovy, 
z ktorých hlavná budova je opatrená tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. Hlavná budova zariadenia 
pre seniorov a domova sociálnych služieb je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 3 x 55 kW. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektu sú využívané regulačné systémy. Zdroje tepla sú 
v prevádzkyschopnom stave, udržiavané, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. 
Príprava teplej vody je realizovaná efektívne v priamo ohrievaných zásobníkoch 
umiestnených v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky 
a žiarivkové svietidlá.   
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Tab. č. 150: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v zariadení 
pre seniorov a domove sociálnych služieb, Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Zariadenie pre 
seniorov a domov 

sociálnych služieb v 
Humennom 

4 555 2 970 5,4 
5 835 3 270 3,9 
6 1 100 7 430 6,7 

spolu 2 490 13 670 5,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Ševčenkova 681, 
Medzilaborce 

Stručný opis súčasného stavu  
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach spravuje jednu 
budovu, ktorá je opatrená tepelnou izoláciou, medzi skôr vykonané úsporné opatrenia možno 
zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. Budova zariadenia pre seniorov a domov sociálnych 
služieb je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 47,5 kW, kotly boli vyrobené v roku 2001. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektu nie sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej 
vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkoch umiestnených v priestoroch 
kotolne. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá. 
 

Tab. č. 151: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v zariadení 
pre seniorov a domove sociálnych služieb, Medzilaborce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Zariadenie pre 
seniorov a domov 

sociálnych služieb v 
Medzilaborciach 

4 585 5 000 8,5 
5 950 4 260 4,5 
6 1 010 7 860 7,8 

spolu 2 545 17 120 6,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Nová Sedlica 50, Nová 
Sedlica 

Stručný opis súčasného stavu 
Zariadenie pre seniorov a domova sociálnych služieb v Novej Sedlici pozostáva z dvoch 
budov, ktoré nie sú opatrené tepelnou izoláciou. Medzi úsporné opatrenia, ktoré už boli 
na budovách vykonané, možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. Objekty sú 
vykurované elektrickými stacionárnymi akumulačnými ohrievačmi. Príprava teplej vody je 
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realizovaná v elektrických zásobníkových ohrievačoch osadených v blízkosti odberných 
miest. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
 

Tab. č. 152: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v zariadení 
pre seniorov a domove sociálnych služieb, Nová Sedlica 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Zariadenie 
sociálnych služieb 

Nová Sedlica - 
hlavná budova 

1 3 685 19 360 11,5 2 22 850 
5 740 1 595 2,2 
6 4 665 17 000 3,6 

spolu 9 090 60 805 9,3 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, SNP 4, Svidník 
Stručný opis súčasného stavu 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pozostáva z troch budov, ktoré nie sú 
opatrené tepelnou izoláciou, otvorové konštrukcie sú staré a netesné. Objekty sú vykurované 
nízkotlakou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne 
budovy ubytovania. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 225 kW. Kotolňa je 
po rekonštrukcii. Vykurovací systém prešiel obnovou a poskytuje možnosť regulácie 
jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Pre riadenie dodávky tepla 
do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná v štyroch 
nepriamo ohrievaných zásobníkoch, umiestnených v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém 
využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové svietidlá.    
 

Tab. č. 153: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v zariadení 
pre seniorov a domove sociálnych služieb, Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Ubytovacia budova 

1 
12 880 

99 200 
20,7 2 80 640 

3 86 400 
4 930 3 000 3,2 
5 1 395 17 100 12,3 
7 945 14 800 15,7 

spolu 16 150 301 140 20,2 

Administratívna 
budova 

1 
2 180 

37 815 
39,6 2 31 585 

3 16 920 
5 335 4 085 12,3 

spolu 2 515 90 405 34,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, SNP 8/15, Spišská Stará Ves 
Stručný opis súčasného stavu  
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi spravuje jednu 
budovu, ktorá nie je opatrená tepelnou izoláciou v streche, resp. podstrešných priestoroch. 
Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií 
a zateplenie obvodového plášťa. Budova zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb 
je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne je 2 x 48 kW, kotly boli vyrobené v roku 2001. Príprava teplej 
vody je realizovaná v priamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači umiestnenom 
v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém využíva najmä lineárne žiarivky a žiarivkové 
svietidlá.    

 
Tab. č. 154: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v zariadení 

pre seniorov a domove sociálnych služieb, Spišská Stará Ves 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Zariadenie pre 
seniorov a domov 

sociálnych služieb v 
Spišskej Starej Vsi  

1 415 20 160 48,7 
5 430 1 910 4,4 
6 320 3 095 9,6 

spolu 1 165 25 165 22,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

10.3 Kultúrne zariadenia  
 

Kultúrne zariadenia PSK sú v prevažnej miere umiestnené v budovách, ktoré patria 
do skupiny chránených budov a z hľadiska energetickej efektívnosti na nich neboli 
vykonávané takmer žiadne úsporne opatrenia. Významným prvkom v oblasti zvyšovania 
energetickej efektívnosti v týchto objektoch je súčinnosť s príslušným pamiatkovým úradom 
z dôvodu zachovania historickej hodnoty týchto budov. Zatepľovanie obvodových konštrukcií 
a strešných i suterénnych priestorov si vyžaduje citlivý prístup a kladie špecifické požiadavky 
na proces zvyšovania energetickej efektívnosti. Tieto zariadenia je možné v súčasnosti 
zahrnúť do procesov zvyšovania energetickej efektívnosti, nakoľko výskum a vývoj v oblasti 
zvyšovania energetickej efektívnosti zaznamenal významné technologické úspechy a priniesol 
také riešenia, ktoré je možné v týchto zariadeniach implementovať. Súčasné obdobie však 
kladie prevádzkovateľom na zreteľ zahájiť výskumno-vývojové činnosti v oblasti zvyšovania 
energetickej efektívnosti historických budov a v súčinnosti s partnermi vytvárať také 
kombinácie materiálov a riešení, ktoré zlepšia nakladanie s energiami a zachovajú historickú 
hodnotu predmetných stavieb. Materiály, ktoré boli využívané v minulosti, sú v prevažnej 
miere v skupine prírodných materiálov a ich fyzikálno-chemické vlastnosti je možné 
ovplyvňovať tak, aby dochádzalo k efektívnemu využívaniu energií. Túto problematiku 
v prospech kultúrnych zariadení je nutné ďalej rozpracovať, riešenia overiť a dosiahnuté 
výsledky implementovať v súčinnosti s energetickým manažmentom a energetickou politikou 
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platnou pre kultúrne zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Spôsob 
prevádzkovania kultúrnych zariadení je podobný ako v administratívnych budovách, ktorý je 
možné charakterizovať 8 hodinovou dennou prevádzkou počas 260-tich dní v roku. 
Z ekonomického hľadiska sú kultúrne zariadenia energeticky obhospodarované špecifickým 
spôsobom, pričom dôraz je kladený na administratívne priestory zabezpečujúce činnosť 
týchto kultúrnych zariadení. Ak dôjde k vybudovaniu konceptu energetickej efektívnosti 
kultúrnych zariadení, potom bude možné dodržať hygienické parametre potrebné pre takéto 
zariadenia. Zároveň bude možné splniť individuálne požiadavky kladené na archiváciu 
prezentovaných exponátov. Súčasný stav nakladania s teplom a výkyvy v harmonogramoch 
vykurovania ovplyvňujú celkovú vlhkosť obostavaných priestorov kultúrnych zariadení 
a zároveň významne vplývajú na degradáciu kultúrneho dedičstva, ktoré je pod správou PSK. 
Z hľadiska služieb poskytovaných kultúrnymi zariadeniami je potrebné na energetickú 
efektívnosť nahliadať ako na činiteľ, ktorý kvalitatívne ovplyvňuje priestory určené 
návštevníkom týchto zariadení k naplneniu ich očakávaní.  Dlhé obdobie návratnosti opatrení 
energetickej efektívnosti historických budov  je zrejmé, pokiaľ budeme tieto opatrenia viazať 
len na jednoduché ekonomické činitele. Ak však budeme na tieto budovy nahliadať ako 
na kultúrne dedičstvo s pridanou hodnotou a vnímať tento prvok ako spôsob ochrany 
kultúrneho a historického dedičstva, potom návratnosť významne stúpa. Do popredia sa 
pri takomto spôsobe vnímania danej problematiky dostáva otázka, nie ako efektívne nakladať 
s energiami, ale ako správne postaviť marketingový mix, ktorý zabezpečí lepšie využívanie 
týchto priestorov, zvýši reprezentatívnosť úradu PSK a rozšíriť portfólio služieb tak, aby sa 
skrátila návratnosť v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. Z pohľadu modernizácie 
osvetlenia a nákladov vynakladaných na osvetlenie a využívanie svetelných prvkov 
pri poskytovaní služieb kultúrnych zariadení je potrebné implementovať nové technológie 
v osvetľovacej sústave a v súčinnosti s partnermi sa sústrediť na LED technológie pre služby 
poskytované v týchto zariadeniach. Výhodou tejto technológie je možnosť zmeny svetelného 
spektra a vytváranie takých kvalitatívnych podmienok pri prezentovaní archivovaných 
exponátov, kultúrnych diel a spoločenských udalostí, aby nedochádzalo k degradácii kvality 
týchto prezentovaných umeleckých diel, činností a aktivít. Ďalším významným prvkom je 
regulácia osvetlenia a jeho diaľková správa určená k zabezpečovaniu kvality poskytovaných 
služieb v oblasti kultúry.  
 

Navrhované opatrenia  
V oblasti vykurovania sa vo väčšine kultúrnych zariadení navrhuje vykonanie termostatizácie 
vykurovacích telies, hydraulické vyregulovanie sústavy a osadenie termostatických ventilov 
a hlavíc na vykurovacie telesá, ktoré nimi nedisponujú. V prípade poruchy kotlov sa odporúča 
ich výmena za nové s vyššou účinnosťou. Nové vykurovacie telesá, spôsob ich 
umiestňovania,  ako i možnosti odovzdávania tepla priestoru a materiálom predstavujú novú 
skupinu nástrojov, ktorými je možné dosahovať vyššiu efektívnosť v oblasti vykurovania. 
Zároveň umožňujú v  kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré nemusia byť priamo 
sústredené v týchto objektoch vytvárať také logické celky, ktoré zabezpečia kvalitatívne 
i kvantitatívne splnenie parametrov potrebných pre dlhodobé zabezpečenie funkčnosti 
kultúrnych zariadení.  Taktiež sa odporúča inštalácia automatického regulačného systému 
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a výmena elektrických ohrievačov a akumulačných pecí za nové s vyššou účinnosťou. 
V zariadeniach s nevyhovujúcim stavom kotolní sa odporúča ich kompletná rekonštrukcia 
a inštalácia automatického riadiaceho systému s ekvitermickou reguláciou, napríklad 
Podduklianské osvetové stredisko, Podtatranská knižnica, Podtatranské múzeum. 
Nevykurované priestory je nutné začať vykurovať aspoň na hygienické minimum stanovené 
legislatívou. Tiež je nutné brať ohľad na tepelnovlhkostné požiadavky exponátov. Z hľadiska 
prípravy teplej vody je potrebné zvážiť decentralizáciu systému a prechod na lokálne 
málolitrážne zásobníkové ohrievače, resp. prietokové ohrievače v závislosti od charakteru 
prevádzky.  Z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie sa v súčasnosti optimálnym riešením 
javí implementácia zásobníkov teplej vody v kombinácií s tepelným čerpadlom a zároveň 
výroba elektrickej energie pre tieto zásobníky pomocou fotovoltiky. Úspory energie je možné 
dosiahnuť i organizáciou činností v jednotlivých budovách, zároveň je vhodné  doplniť 
produktový mix o činnosti, ktoré sú vykonávané v rámci služieb PSK, ale nie sú vykonávané 
v predmetných zariadeniach.   
 

Konkrétne úsporné opatrenia, ktoré je potrebné alebo vhodné uskutočňovať v jednotlivých 
budovách kultúrnych  zariadení, sú spolu so stručným popisom objektov, odhadom úspor 
a nákladov uvedené nižšie v tabuľkovej forme.  
 

 Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarkova 77, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Divadlo Alexandra Duchnoviča pozostáva, resp. spravuje dve budovy (prevádzková budova, 
chata na Domaši), divadelné predstavenia sa odohrávajú v prenajímaných priestoroch veľkej 
scény. Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, otvorové konštrukcie sú drevené a staré. 
Divadlo je vykurované nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá 
sa nachádza na prízemí priestorov prevádzkovej budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne 
je 2 x 45 kW. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je využívaná manuálna regulácia. 
Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači 
v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky. 

 

Tab. č. 155: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Divadle 
A. Duchnoviča, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Divadlo Alexandra 
Duchnoviča 

1 
5 545 

45 760 
21,1 2 31 585 

3 33 840 
4 1 200 5 475 4,6 
5 780 5 950 7,6 
6 1 200 8 285 6,9 

spolu 8 725 130 895 19,3 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Divadlo Jonáša Záborského, Námestie Legionárov 6, Prešov  
Stručný opis súčasného stavu  
Divadlo Jonáša Záborského spravuje štyri budovy, z toho tri sú historické kultúrne pamiatky. 
Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, otvorové konštrukcie sú netesné. Budovy sú 
vykurované tromi nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne: 

- Námestie legionárov.................1 x 870 kW a 1 x 1310 kW, rok výroby kotlov...2009, 
- Hlavná ulica..............................2 x 250 kW a 1 x 400 kW, rok výroby kotlov......1992 , 
- Hlavná ulica kotolňa II............224 kW, rok výroby kotlov ....................................2007.  

Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies 
termostatickými ventilmi. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je využívaný automatický 
regulačný systém. Kotolne sú v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je 
na dobre úrovni. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievanom zásobníkovom 
ohrievači, nachádzajúcom sa v priestoroch kotolne a elektrickými prietokovými ohrievačmi 
osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 

Tab. č. 156: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Divadle Jonáša 
Záborského, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Divadlo Jonáša 
Záborského, Námestie 

legionárov 6 

1 19 340 381 280 19,7 
4 2 630 52 580 20,0 
5 30 370 178 135 5,9 
6 3 585 156 925 43,8 

spolu 55 925 611 995 17,2 

Divadlo Jonáša 
Záborského, Hlavná 48 

1 10 470 84 480 12,4 3 45 000 
4 605 600 1,0 
5 3 900 22 880 5,9 
6 825 30 865 37,5 

spolu 15 800 183 825 12,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove spravuje jednu budovu, ktorá patrí do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Budovy sú bez zateplenia obvodového plášťa i strechy, resp. 
podstrešného priestoru. Otvorové konštrukcie sú pôvodné z doby ich osadenia. Objekt je 
vykurovaný stacionárnymi elektrickými akumulačnými vykurovacími telesami. Vykurovacie 
telesá v budovách sú technicky a morálne opotrebované. Príprava teplej vody je realizovaná 
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elektrickými prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest.  Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 157: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Hornošarišskom 
osvetovom stredisku, Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hornošarišské 
osvetové stredisko 

Bardejov 

1 1 455 81 040 89,1 3 48 600 
4 280 3 000 10,8 
5 365 19 295 52,8 
6 2 290 13 430 5,9 

spolu 4 390 165 365 76,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1. mája 74, Vranov nad Topľou 
Stručný opis súčasného stavu 
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou spravuje dve budovy, ktoré 
patria do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Hlavná budova je bez zateplenia 
obvodového plášťa a strechy, resp. podstrešného priestoru. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť výmenu otvorových konštrukcií. Hlavná budova Hornozemplínského 
osvetového strediska je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie 
zemného plynu, nachádzajúcou sa v suterénnych priestoroch budovy. Celkový inštalovaný 
výkon kotolne je 1 x 63 kW a 1 x 125 kW. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je 
využívaný technicky opotrebovaný regulačný systém. Kotolňa je technicky a morálne 
opotrebovaná, využitie riadiacej techniky je na nízkej úrovni. Príprava teplej vody je 
realizovaná v nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači nachádzajúcom sa v priestoroch 
kotolne. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 158: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Hornozemplínskom 
osvetovom stredisku, Vranov nad Topľou 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova - 
Hornozemplínske 
osvetové stredisko 

1 
10 900 

96 080 
19,0 2 53 760 

3 57 600 
4 585 3 000 5,1 
5 600 12 740 21,2 
6 2 200 24 970 11,3 

spolu 14 285 248 150 19,5 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Budova - Múzeum 
ľudovej kultúry - 

tanečný dom 

5 100 2 125 21,2 
6 20 240 11,3 

spolu 120 2 365 48,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongová 17, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Hvezdáreň a planetárium v Prešove spravuje jednu budovu, ktorá nie je opatrená tepelnou 
izoláciou, otvorové konštrukcie sú pôvodné. Budova je vykurovaná nízkotlakou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 300 kW 
a 1 x 250 kW, kotly boli vyrobené v roku 2012. Kotolňa je v pomerne dobrom stave, využitie 
riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je využívaný 
automatický regulačný systém. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými prietokovými 
ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva 
najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 159: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti vo hvezdárni a 
planetáriu, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hvezdáreň a 
planetárium v Prešove 

1 
9 830 

60 560 
17,6 2 54 430 

3 58 320 
4 1 150 2915 2,5 
5 850 8 545 10,0 

spolu 11 830 184 770 16,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 9, Prešov 

Stručný opis súčasného stavu 
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove spravuje šesť pamiatkovo chránených budov. Budova 
na Hlavnej ulici je opatrená tepelnou izoláciou v streche, resp. v podstrešnom priestore. 
Otvorové konštrukcie na budove sú pôvodné. Budova je vykurovaná nízkotlakovou plynovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 25 kW, 
kotly boli vyrobené v roku 1992. Kotolňa je v technicky a morálne opotrebovanom stave, 
využitie riadiacej techniky je na nízkej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je 
využívaný automatický regulačný systém. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými 
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prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 

 
Tab. č. 160: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Knižnici 

P. O. Hviezdoslava, Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Detská knižnica, 
Hlavná 16, Prešov 

3 545 12 000 22,0 
4 200 3 880 19,2 
5 350 5 200 15,0 
6 490 3 855 7,8 

spolu 1 585 24 935 26,0 

Knižnica Prešov, 
Levočská 1 

4 85 1 100 13,2 
5 310 4 630 15,0 
6 205 1 595 7,8 

spolu 600 7 325 32,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov  

Stručný opis súčasného stavu  
Krajské múzeum v Prešove spravuje štyri budovy, ktoré patria do zoznamu pamiatkovo 
chránených budov. Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, otvorové konštrukcie 
na budovách sú pôvodné. Budovy sú vykurované stacionárnymi elektrickými akumulačnými 
zariadeniami a elektrickými stropnými konvertormi. Akumulačné vykurovacie zariadenia sú 
v technicky a morálne opotrebovanom stave. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými 
prietokovými ohrievačmi osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 
 

Tab. č. 161: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Krajskom múzeu v Prešove 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Krajské múzeum v 
Prešove, ul. Hlavná 86 

1 3 565 28 160 11,4 
3 12 600 
4 1 235 6 000 4,9 
5 975 245 2,0 
6 5 610 15 540 2,8 

spolu 11 385 62 545 9,2 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Krajské múzeum v 
Prešove, ul. Hlavná 90 

1 
1 000 

19 200 
31,3 

3 12 000 
4 345 2 000 5,8 
5 100 200 2,0 
6 1 570 4 350,0 2,8 

spolu 3 015 37 750 25,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 

 Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22, Stará Ľubovňa  
Stručný opis súčasného stavu  
Ľubovnianske múzeum pozostáva zo šiestich budov. Budova hradu a skanzen patria 
do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Medzi vykonané úsporné opatrenia možno 
zaradiť kompletné prevedenie zateplenia obvodového plášťa a strechy i výmenu otvorových 
konštrukcií na administratívnej budove. Zvyšné budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, 
otvorové konštrukcie na budovách sú pôvodné. Budova je vykurovaná stacionárnymi 
elektrickými akumulačnými zariadeniami a elektrickými konvektormi, ktoré sa nachádzajú 
vo vykurovaných miestnostiach. Akumulačné vykurovacie zariadenia sú v technicky 
a morálne opotrebovanom stave. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými 
prietokovými ohrievačmi a priamo ohrievanými elektrickými zásobníkovými ohrievačmi 
osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 
 

Tab. č. 162: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Ľubovnianskom 
múzeu – hrad, Stará Ľubovňa 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Hrad Ľubovňa 

1 2 635 112 000 63,0 3 54 000 
4 910 3 000 3,3 
5 730 8 570 11,7 
6 4 145 16 897 4,1 

spolu 8 420 194 467 45,2 

Skanzen pod hradom 
Ľubovňa 

4 1 045 3 000 2,9 
5 1 170 13 720 11,7 
6 4 755 19 380 4,1 

spolu 6 970 36 100 3,6 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

4 1 040 3 000 2,9 
5 1 120 13 150 11,7 
6 4 735 19 305 4,1 

spolu 6 895 35 455 7,5 

Depozity č. II. 

1 
5 070 

48 720 
16,5 2 16 800 

3 18 000 
4 965 3 000 3,1 
5 415 4 870 11,7 
6 4 385 17 880 4,1 

spolu 10 835 109 270 15,8 

Dom správcu 

1 
2 315 

22 240 
21,6 2 13 440 

3 14 400 
4 440 1 000 2,3 
5 190 2 225 11,7 
6 2 000 8 160 4,1 

spolu 4 945 61 465 20,2 

Konzervátorská dielňa 

1 
1 765 

16 960 
21,8 2 10 415 

3 11 160 
4 335 1 000 3,0 
5 145 1 695 11,7 
6 1 525 6 225 4,1 

spolu 3 770 47 455 20,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 
 
 

 Múzeum Andyho Warhola, A. Warhola 749/26, Medzilaborce 
Stručný opis súčasného stavu 
Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach spravuje jednu budovu, ktorá nie je opatrená 
tepelnou izoláciou obvodového plášťa, otvorové konštrukcie na budovách sú pôvodné. 
Budova je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne je 5 x 49,5 kW, kotly boli vyrobené v roku 2004. Kotolňa 
je v dobrom stave, udržiavaná, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Vykurovací 
systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými 
ventilmi. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je využívaný automatický regulačný systém. 
Príprava teplej vody je realizovaná v stojatom priamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači 
nachádzajúcom sa v kotolni a priamo ohrievanými elektrickými zásobníkovými ohrievačmi, 
nachádzajúcimi sa v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva 
najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 163: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 
v Múzeu Adyho Warhola, Medzilaborce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Múzeum Andyho 
Warhola 

2 
9 550 

85 680 
18,6 

3 91 800 
4 395 3 000 7,6 
6 1 365 18 545 13,6 

spolu 11 310 199 025 26,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok 
Stručný opis súčasného stavu 
Múzeum pozostáva z Kežmarského hradu, ktorý sídli na Hradnom námestí a z Múzea 
v Kežmarku, ktoré sídli na ulici Doktora Alexandra. Komplex týchto budov sa delí na deväť 
budov, ktoré patria do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Budovy sú bez zateplenia 
obvodového plášťa i strechy, resp. podstrešného priestoru. Otvorové konštrukcie sú pôvodné 
z doby ich osadenia. Objekty sú vykurované elektrickými vykurovacími telesami 
umiestnenými v miestnostiach s potrebou vykurovania. Vykurovacie telesá v budovách sú 
technicky a morálne opotrebované. Meštiansky dom - expozícia bytovej kultúry využíva ako 
zdroj vykurovania dva kotly na zemný plyn. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými 
prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

 

Tab. č. 164: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti 

v Múzeu v Kežmarku  

Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Kežmarský hrad - 
Administratíva múzea  

3 1 240 27 000 21,8 
4 270 2 000 7,3 
5 905 1 485 1,6 
6 3 270 10 010 3,1 

spolu 5 685 40 495 12,9 

Kežmarský hrad -SV 
trakt hradu s 

východnou vežou a 
kaplnkou 

1 325 54 080 208,2 3 13 200 
4 45 500 11,8 
5 245 400 1,6 
6 510 1 555 3,1 

spolu 1 125 15 655 114,6 
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Názov budovy 
Opatrenia pre 

zníženie 
spotreby energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Kežmarský hrad - SZ 
trakt hradu s vežou 

hladomorne 

1 
625 

13 460 
59,9 

3 24 000 
4 125 1 000 8,1 
5 805 1 320 1,6 
6 1 490 4 555 3,1 

spolu 3 045 44 335 26,2 

Meštiansky dom - 
Expozícia bytovej 

kultúry 

1 
2 735 

34 080 
16,4 

3 10 800 
4 360 1 000 2,8 
5 3 580 5 860 1,6 
6 4 300 34 215 8,0 

spolu 10 975 85 955 7,9 

Meštiansky dom - 
Výstavná sieň 

1 
505 

10 910 
31,6 

3 5 040 
4 70 600 9,1 
5 255 415 1,6 
6 795 2 430 3,1 

spolu 1 625 19 395 21,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné nám. 1, Bardejov 
Stručný opis súčasného stavu 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela spravuje jednu budovu, ktorá patrí do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Budova je bez zateplenia obvodového plášťa a strechy, resp. 
podstrešného priestoru, otvorové konštrukcie sú z väčšej časti vymenené. Budova je 
vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne je 185 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 1993 a 2012. Vykurovací 
systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými 
ventilmi. Kotolňa je v dobrom stave, udržiavaná, využitie riadiacej techniky je na dobrej 
úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je využívaná manuálna regulácia. Príprava 
teplej vody je realizovaná v prietokových elektrických ohrievačoch, nachádzajúcich sa 
v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky. 
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Tab. č. 165: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Okresnej knižnici 
D. Gutgesela, Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Okresná knižnica 
Dávida Gutgesela 

1 2 055 57 120 27,8 
4 815 6 000 7,3 
5 810 8 695 10,7 
6 850 11 855 13,9 

spolu 4 530 83 670 25,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Podduklianská knižnica vo Svidníku, 8. mája 697/55, Svidník 

Stručný opis súčasného stavu 
Podduklianská knižnica vo Svidníku spravuje dve budovy, ktoré sú bez zateplenia 
obvodového plášťa a strechy, resp. podstrešného priestoru. Medzi skôr uskutočnené úsporné 
opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. Budova je vykurovaná 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon 
kotolne je 4 x 35 kW, kotly boli vyrobené v roku 2006. Kotolňa je v dobrom stave, 
udržiavaná, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Vykurovací systém poskytuje 
možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektu je využívaný automatický regulačný systém. Príprava teplej vody je 
realizovaná v prietokových elektrických ohrievačoch nachádzajúcich sa v blízkosti odberných 
miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 
 

Tab. č. 166: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Podduklianskej 
knižnici vo Svidníku 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Podduklianská knižnica  

1 
3 430 

49 360 
24,7 

2 35 225 
4 160 1 000 6,3 
5 340 8 480 24,9 
6 550 6 700 12,2 

spolu 4 480 100 765 26,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 
Svidník 

Stručný opis súčasného stavu 
Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku spravuje dve budovy. Objekty sú 
bez zateplenia obvodového plášťa a strechy, resp. podstrešného priestoru. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií na 
vysunutom pracovisku Roztoky. Budova na ulici Sovietskych hrdinov je vykurovaná 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, kotly boli vyrobené v roku 
2000. Vysunuté pracovisko Roztoky je vykurované elektrickými vykurovacími telesami 
a kotolňou na spaľovanie tuhého paliva. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je využívaná 
manuálna regulácia. Príprava teplej vody je realizovaná v stojatých, nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch a v prietokových elektrických ohrievačoch nachádzajúcich sa  
v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 167: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Podduklianskom 
osvetovom stredisku vo Svidníku 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Podduklianské osvetové 
stredisko, Sovietskych 

hrdinov 160 

1 
2 570 

38 400 
36,8 

3 56 160 
4 890 10 250 11,5 
5 1 335 22 990 17,2 
6 850 6 975 8,2 

spolu 5 645 134 775 34,8 

Podduklianské osvetové 
stredisko. vysunuté 
pracovisko Roztoky 

1 
3 635 

112 480 
55,9 

2 90 720 
4 1 010 11 900 11,8 
5 1 960 33 745 17,2 
6 4 600 12 065 2,6 

spolu 11 205 260 910 40,6 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 1548/1, Poprad  

Stručný opis súčasného stavu  
Podtatranská knižnica v Poprade spravuje dve budovy, z toho objekt na Sobotskom námestí 
patrí do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Podtatranská knižnica na Sobotskom 
námestí je bez zateplenia, otvorové konštrukcie sú pôvodné. Budova na Podtatranskej ulici 
má kompletne vymenené otvorové konštrukcie a zateplený obvodový plášť. Budova 
na Sobotskom námestí je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie 
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zemného plynu. Do budovy na ulici Podtatranská je dodávané teplo prostredníctvom 
vonkajších rozvodov tepla vedených v teplovodnom kanáli z výmenníkovej stanice. Pre 
riadenie dodávky tepla do objektov je využívaný riadiaci systém. Príprava teplej vody je 
realizovaná v stojatom nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači a v prietokových 
elektrických ohrievačoch, nachádzajúcich sa v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 

Tab. č. 168: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Podtatranskej 
knižnici v Poprade 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Podtatranská knižnica v 
Poprade, Podtatranská 

1548/1 

1 5 780 115 760 20,0 
4 785 4 000 5,1 
5 430 11 575 26,8 

spolu 6 995 131 335 19,1 

Podtatranská knižnica v 
Poprad, Sobotské nám. 

22, 24 

1 3 260 80 680 40,2 3 50 400 
4 190 1 000 5,3 
5 600 16 136 26,8 

spolu 4 050 148 216 37,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Podtatranské múzeum v Poprade spravuje tri budovy, ktoré patria do zoznamu pamiatkovo 
chránených budov. Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, otvorové konštrukcie sú 
pôvodné. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu 
otvorových konštrukcií a zateplenie obvodového plášťa i strechy na budove v Spišskej 
Sobote. Budovy sú vykurované dvomi nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie 
zemného plynu.  
Celkový inštalovaný výkon kotolne: 

- Podtatranské múzeum v Poprade........................2 x 50 kW, rok výroby kotlov.....2000,  
- Budova v Spišskej Sobote....................................2 x 50 kW, rok výroby 

kotlov.....2000. 
 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov je využívaný riadiaci systém. Príprava teplej vody je 
realizovaná v stojatom nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači a v prietokových 
elektrických ohrievačoch nachádzajúcich sa v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
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Tab. č. 169: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Podtatranskom 
múzeu v Poprade 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Podtatranské múzeum v 
Poprade - historická 

časť 

1 3 335 49 900 25,8 3 36 000 
4 445 3 000 6,7 
5 490 8 200 16,7 
6 1 250 12 705 10,2 

spolu 5 520 109 805 25,0 

Podtatranské múzeum v 
Poprade - prístavba 

4 110 1 000 9,1 
5 300 5 025 16,7 
6 305 3 115 10,2 

spolu 715 9 140 28,8 

Podtatranské múzeum v 
Poprade - pobočka 

Spišská Sobota 

1 2 300 26 165 23,9 3 28 800 
4 310 3 475 11,3 
5 325 5 420 16,7 
6 860 8 765 10,2 

spolu 3 795 72 625 24,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské nám. 1729/4, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade spravuje dve budovy, ktoré patria do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Objekty nie sú opatrené tepelnou izoláciou. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú výmenu otvorových konštrukcií. 
Administratívna budova je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie 
zemného plynu, ktorá sa nachádza v suterénnych priestoroch budovy. Celkový inštalovaný 
výkon kotolne je 2 x 17 kW, kotly boli vyrobené v roku 2011. Vykurovací systém poskytuje 
možnosť regulácie jednotlivých vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Kotolňa je 
v dobrom stave, udržiavaná, využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov je využívaný riadiaci systém. Príprava teplej vody je realizovaná 
v stojatom, nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači, ktorý sa nachádza v priestoroch 
kotolne. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
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Tab. č. 170: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Podtatranskom 
osvetovom stredisku v Poprade 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 440 15 520 35,2 
4 60 600 10,0 
5 225 2 660 11,9 
6 345 4 970 14,5 

spolu 1 070 23 750 30,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Šarišská galéria, Hlavná 51, 49, 53, Prešov 
Stručný opis súčasného stavu 
Šarišská galéria v Prešove spravuje tri budovy, ktoré patria do zoznamu pamiatkovo 
chránených budov. Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, otvorové konštrukcie sú staré 
a netesné. Budovy sú vykurované nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného 
plynu a elektrickými vykurovacími konvektormi. Celkový inštalovaný výkon nízkotlakovej 
plynovej kotolne v budove je 2 x 17 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 2007 a 2011. Kotolňa 
a elektrické vykurovacie zariadenia sú v pomerne dobrom stave, využitie riadiacej techniky je 
na nízkej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov nie je využívaný riadiaci systém. 
Príprava teplej vody je realizovaná v stojatom nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači 
a v prietokových elektrických ohrievačoch, nachádzajúcich sa v blízkosti odberných miest. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 171: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Šarišskej galérii, 
Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Šarišská galéria v 
Prešove, Hlavná 51 

1 23 635 56 720 3,9 3 36 600 
4 10 905 13 300 1,2 
5 10 635 10 120 1,0 
6 37 170 118 965 3,2 

spolu 82 345 235 705 2,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Šarišské múzeum, Radničné nám. 13, Bardejov  
Stručný opis súčasného stavu  
Šarišské múzeum  pozostáva zo siedmich budov, ktoré patria do zoznamu pamiatkovo 
chránených budov. Budovy sú bez zateplenia obvodového plášťa i strechy, resp. podstrešného 
priestoru. Otvorové konštrukcie sú drevené bez termoizolačného zasklenia. Objekty sú 
vykurované elektrickými vykurovacími telesami. Vykurované sú len najnutnejšie priestory 
(kancelárie), expozičné priestory sú dlhodobo nevykurované. Príprava teplej vody je 
realizovaná málolitrážnymi elektrickými zásobníkovými ohrievačmi a prietokovými 
ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva 
najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 172: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Šarišskom múzeu 
v Bardejove 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Meštiansky dom  

1 1 505 19 440 21,9 3 13 500 
5 540 160 2,4 
6 2 365 7 315 3,1 

spolu 4 410 40 415 16,7 

Múzeum, Rhodyho 2 

1 440 14 480 54,9 3 9 600 
5 100 240 2,4 
6 690 2 130 3,1 

spolu 1 230 26 450 45,0 

Múzeum, Rhodyho 3 

1 1 160 14 320 20,3 3 9 300 
5 200 470 2,4 
6 1 825 5 645 3,1 

spolu 3 185 29 735 17,7 

Múzeum, Rhodyho 4 

1 1 185 15 280 21,8 3 10 500 
5 310 745 2,4 
6 1 865 5 760 3,1 

spolu 3 360 32 285 17,7 

Múzeum, Rhodyho 5 

1 190 13 920 120,9 3 9 000 
5 170 408 2,4 
6 300 920 3,1 

spolu 660 24 248 64,8 

Vila Rákoczi 

1 1 020 46 880 77,8 3 32 400 
5 305 730 2,4 
6 1 600 4 955 3,1 

spolu 2 925 84 965 60,4 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Tatranská galéria v Poprade spravuje dve budovy. Budova bývalej elektrárne je 
po rekonštrukcii a je zateplená na obvodovom plášti a v streche. Medzi ďalšie úsporné 
opatrenia možno zaradiť kompletnú vymenenú otvorových konštrukcií. Galéria je vykurovaná 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon 
kotolne je 3 x 35 kW. Kotolňa je v dobrom stave, udržiavaná, využitie riadiacej techniky je 
na dobrej úrovni. Pre riadenie dodávky tepla do objektov je využívaný riadiaci systém. 
Príprava teplej vody je realizovaná v prietokových elektrických ohrievačoch nachádzajúcich 
sa v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 173: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v Tatranskej galérii 
v Poprade 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Múzeum, galéria + 
administratíva a kotolňa 

4 665 7 675 11,6 
5 500 12 510 25,0 

spolu 1 165 20 185 17,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom spravuje dve budovy. Astronomické observatórium má 
čiastočne obnovené otvorové konštrukcie. Medzi úsporné opatrenia na budove planetária 
možno zaradiť zateplenie obvodového plášťa. Objekty sú vykurované elektrickými 
vykurovacími telesami, ktoré sú technicky a morálne opotrebované. Príprava teplej vody je 
realizovaná elektrickými prietokovými ohrievačmi osadenými v blízkosti odberných miest. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky.  
 

Tab. č. 174: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti vo Vihorlatskej 
hvezdárni v Humennom 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Astronomické 
observatórium 

1 
745 

12 160 
40,6 2 12 600 

3 5 400 
4 175 600 3,4 
5 115 820 7,1 
6 795 2 400 3,0 

spolu 1 830 33 980 33,8 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Planetárium 

1 
1 375 

27 040 
30,2 

3 14 400 
4 475 600 1,3 
5 385 2 705 7,1 
6 2 160 6 520 3,0 

spolu 4 395 51 265 21,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Vihorlatská knižnica v Humennom, Nám. slobody 50, Humenné 

Stručný opis súčasného stavu 
Vihorlatská knižnica v Humennom spravuje jednu budovu, ktorá je opatrená tepelnou 
izoláciou a kompletnou výmenou otvorových konštrukcií. Teplo je do objektu dodávané 
z výmenníkovej stanice – budova je vykurovaná z centrálneho zdroja. Pre riadenie dodávky 
tepla do objektov je využívaný automatický riadiaci systém, ktorý sa nachádza 
vo výmenníkovej stanici. Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých 
vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je realizovaná 
elektrickými prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací 
systém využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 175: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti vo Vihorlatskej 
knižnici v Humennom 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Knižnica 
1 1 700 21 790 12,8 
4 1 155 5 000 4,3 

spolu 2 855 26 790 14,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Vihorlatské múzeum v Humennom, Nám. slobody 1, Humenné 

Stručný opis súčasného stavu 
Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje štyri budovy, z toho dve patria do zoznamu 
pamiatkovo chránených budov. Budovy nie sú opatrené tepelnou izoláciou, otvorové 
konštrukcie sú staré a netesné. Priestory expozície ľudovej architektúry a bývania – 
unimobunka sa vykurujú elektrickými akumulačnými vykurovacími telesami. Teplo 
do renesančného kaštieľa je dodávané z centrálneho zdroja, ktorý sa nachádza v suterénnych 
priestoroch budovy. Príprava teplej vody je realizovaná v prietokových elektrických 
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ohrievačoch nachádzajúcich sa v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 176: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Renesančný kaštieľ 

1 
20 720 

426 000 
30,4 

3 203 700 
4 7 170 22 815 3,2 
5 1 525 38 760 25,4 

spolu 29 415 691 275 25,9 
Klasicistický kaštieľ - 

Kamenica nad 
Cirochou 

5 260 6 575 25,4 

spolu 260 6 575 25,4 

Expozícia ľudovej 
architektúry a bývania - 

unimobunka 

5 6,6 168 25,4 

spolu 6,6 168 25,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, Sokolovská 11, Humenné 

Stručný opis súčasného stavu 
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom spravuje jednu budovu, ktorá nie je opatrená 
tepelnou izoláciou. Medzi skôr uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť kompletnú 
výmenu otvorových konštrukcií. Teplo je do objektu dodávané z centrálneho zdroja. Príprava 
teplej vody je realizovaná v prietokových elektrických ohrievačoch, nachádzajúcich sa 
v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 177: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti vo Vihorlatskom 
osvetovom stredisku v Humennom 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 
5 380 

88 960 
27,0 

2 56 112 
4 250 2 000 8,0 
5 580 12 850 30,9 

spolu 6 210 159 922 27,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, Zámocká 160/5, Hanušovce 
nad Topľou 

Stručný opis súčasného stavu 
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou spravuje dve budovy. Objekty sú bez 
zateplenia obvodového plášťa a strechy, resp. podstrešného priestoru. Medzi skôr 
uskutočnené úsporné opatrenia možno zaradiť čiastočnú vymenenú otvorových konštrukcií. 
Renesančno-barokový kaštieľ je vykurovaný nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie 
zemného plynu, kotly boli vyrobené v roku 2002. Prevádzková budova je vykurovaná 
kachľovými pecami na spaľovanie tuhého paliva. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je 
využívaná manuálna regulácia. Príprava teplej vody je realizovaná v prietokových 
elektrických ohrievačoch, nachádzajúcich sa v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky. 
 

Tab. č. 178: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti vo Vlastivednom 
múzeu v Hanušovciach nad Topľou 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Renesančno-barokový 
kaštieľ 

1 
2 890 86 400 

60,1 3 87 360 
4 1 210 9 510 7,9 
5 540 12 850 23,7 
6 1 155 32 400 28,1 

spolu 5 795 228 520 46,2 

Prevádzková budova 
5 35 860 23,7 

spolu 35 860 23,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 

10.4 Správa a údržba ciest PSK  
 

Budovy Správy a údržby ciest PSK majú z hľadiska celkovej bilancie pomerne vysokú 
spotrebu. Tento stav je  spôsobený zlým technickým stavom väčšiny budov a zlým faktorom 
tvaru. Budovy správy a údržby ciest majú v porovnaní s ostatnými analyzovanými 
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vysoký potenciál úspor. Prevádzkové budovy 
správy a údržby ciest majú podobný prevádzkový režim ako budovy administratívne, z tohto 
hľadiska je na nich možné realizovať všetky úsporné opatrenia, ktoré súvisia s takýmto 
charakterom budov. Z hľadiska významných zdrojov energií má najvyššiu prioritu zateplenie 
obvodového plášťa, výmena otvorových výplní a odstránenie tepelných mostov. Nakoľko 
súčasťou týchto zariadení sú garáže, dielne, sklady a podobne, ktoré je potrebné posudzovať 
samostatne a nakoľko  kompletná technická dokumentácia neexistuje, je možné z pohľadu 
elektrickej energie vnímať spôsob osvetľovania ako významný prvok pri zvyšovaní 
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energetickej efektívnosti v predmetných budovách. Tieto zariadenia sú špecifické tým, že 
spôsob nakladania s energiami, organizácia práce a školenia pracovníkov v oblasti zvyšovania 
energetickej efektívnosti dokážu významne prispieť k zvyšovaniu energetickej efektívnosti 
posudzovaných zariadení.  Spôsob temperovania a udržiavania priestorov, ktoré má svoje 
logické opodstatnenie pri súčasnom nakladaní s priestormi, ktoré sú riadené Správou ciest 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, dokáže prispieť ku kvalite procesu zvyšovania 
energetickej efektívnosti, ak budú doplnené o meracie a regulačné prvky, ktoré dokážu 
v závislosti od činnosti a spôsobu vykonávania jednotlivých operácií zabezpečiť dostatočnú 
pohodu a kvalitu prevádzkovaných priestorov pre ich užívateľov.  
 

Navrhované opatrenia  
Z hľadiska procesu zvyšovania energetickej efektívnosti v oblasti tepelného hospodárstva je 
možné energetickú efektívnosť zariadeniach Správy a údržby ciest zvyšovať zateplením 
obvodového plášťa budov zvonku alebo zvnútra. Spôsob zateplenia a požiadavky kladené 
na tento proces sú závislé od analýzy skutočného stavu budovy v jednotlivých prevádzkových 
obdobiach s nutným vykonaním energetického auditu. V oblasti vykurovania sa vo väčšine 
stredísk Správy a údržby ciest PSK navrhuje vykonanie termostatizácie vykurovacích telies, 
hydraulické vyregulovanie sústavy a osadenie termostatických ventilov a hlavíc 
na vykurovacie telesá, ktoré nimi nedisponujú. V prípade poruchy kotlov sa odporúča výmena 
za nové s vyššou účinnosťou (stredisko Stakčín, Nižná Šebastová, Záborské). V zariadeniach 
s nevyhovujúcim stavom kotolní sa odporúča ich kompletná rekonštrukcia a inštalácia 
automatického riadiaceho systému s ekvitermickou reguláciou. V zariadeniach so zastaranou 
technikou sa odporúča rekonštrukcia kotolne, vrátane výmeny zdroja tepla, príslušenstva 
kotolne a inštalácie regulačného systému s ekvitermickou reguláciou, napríklad  stredisko 
v Humennom, Vranove nad Topľou, Giraltovciach, Poprade, Kežmarku, Levoči, Lipanoch. 
Pri potrebe zásahu do vonkajších rozvodov sa odporúča ich nahradenie predizolovanými 
rozvodnými potrubiami s nižšími tepelnými stratami, resp. posúdiť výhodnosť vybudovania 
novej menšej kotolne vo vykurovanom objekte a vonkajšie rozvody nevyužívať. 
 

Konkrétne úsporné opatrenia, ktoré je potrebné alebo vhodné uskutočňovať v jednotlivých 
budovách Správy a údržby ciest PSK sú spolu so stručným popisom objektov, odhadom úspor 
a nákladov uvedené nižšie v tabuľkovej forme.  
 

 Areál  Správy a údržby ciest PSK Humenné, Mierová 5139, Humenné 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z troch samostatne stojacich budov, ktoré nie sú opatrené tepelnou izoláciou, 
otvorové konštrukcie sú staré a netesné. Objekty sú vykurované nízkotlakovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v areáli. Celkový inštalovaný výkon kotolne 
je 3 x 250 kW, kotly boli vyrobené v roku 1994. Kotolňa je v technicky zlom stave, zdroje 
tepla často vykazujú poruchy. Budova dielne sa temperuje teplovzdušným vykurovaním. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov je využívaná manuálna regulácia. Vykurovací systém 
poskytuje možnosť regulácie termostatickými ventilmi na polovici vykurovacích telies. 
Príprava teplej vody je realizovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači a v nepriamo 
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ohrievanom zásobníkovom ohrievači osadenom v priestoroch kotolne. Teplo na vykurovanie 
a teplá voda je z kotolne distribuovaná cez vonkajšie teplovodné potrubie. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 179: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Humenné 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova, sociálne 
zariadenia, šatne 

1 
7 915 

41 510 
14,0 2 33 600 

3 36 000 
4 1 710 5 000 2,9 
5 220 5 150 23,2 
6 1 710 15 940 9,3 
7 1 320 19 500 14,8 

spolu 12 875 156 700 15,0 

Opravárenská dielňa a 
garáže 

1 
7 865 

164 990 
31,1 2 38 640 

3 41 400 
4 1 700 8 300 4,9 
5 440 10 230 23,2 
6 1 700 15 840 9,3 

spolu 11 705 279 400 29,2 

Kotolňa a sklady 
náhradných dielov 

4 275 600 2,2 
5 70 1 660 23,2 
6 275 2 570 9,3 

spolu 620 4 830 2,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Stakčín, SNP 640/81, Stakčín 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z piatich samostatne stojacich budov, ktoré nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou. Medzi skôr vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí 
na administratívnej budove. Objekty sú vykurované nízkotlakou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu a stacionárnymi plynovými ohrievačmi. Celkový inštalovaný 
výkon kotolne je 2 x 38,5 kW a 2 x 46 kW, kotly boli vyrobené v roku 2002. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Vykurovací systém poskytuje 
možnosť regulácie vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je 
realizovaná v nepriamo ohrievanom zásobníkovom ohrievači osadenom v priestoroch kotolne. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 180: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Stakčín 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova, sociálne 
zariadenia, šatne 

1 4 360 40 960 13,3 2 16 800 
4 200 1 000 4,9 
5 250 5 080 20,1 
6 1 160 8 720 7,5 

spolu 5 970 72 560 13,7 

Opravárenská dielňa 
nízka časť, sklad, 
kotolňa a garáže 

1 
825 

17 200 
62,9 2 16 800 

3 18 000 
4 25 300 11,4 
5 55 1 065 20,1 
6 150 1 130 7,5 

spolu 1 055 54 495 58,3 

Opravárenská dielňa 
vysoká časť 

1 
490 

10 240 
64,2 2 10 305 

3 11 040 
4 15 300 19,2 
5 30 635 20,1 
6 90 670 7,5 

spolu 625 33 190 59,3 

Sociálne zariadenia a 
sklady pri dielni 

1 
405 

8 400 
55,3 2 6 720 

3 7 200 
4 15 300 20,0 
5 25 520 20,1 
6 75 550 7,5 

spolu 520 23 690 51,4 

Vrátnica 

1 
190 

1 950 
47,5 2 3 360 

3 3 600 
4 5 300 50,4 
5 5 120 20,1 
6 35 255 7,5 

spolu 235 9 585 46,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Areál Správy a údržby ciest PSK Medzilaborce, Ševčenková 939/16, 
Medzilaborce 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z troch samostatne stojacich budov. Objekty sú bez zateplenia, medzi skôr 
vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí na administratívnej 
budove. Výrobu tepla pre účely vykurovania zabezpečuje nízkotlaková teplovodná kotolňa 
na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne v administratívnej budove 
je 1 x 40 kW, kotol bol vyrobený v roku 2002 a 2 x 125 kW, kotly boli vyrobené v roku 1993. 
Zdroje tepla sú technicky a morálne opotrebované. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú 
využívané regulačné systémy. Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie jednotlivých 
vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je realizovaná 
elektrickými prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

 
Tab. č. 181: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 

a údržby ciest PSK Medzilaborce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 
3 800 

36 400 
21,5 

2 45 360 
4 410 2 540 6,2 
5 275 6 770 24,5 
6 610 8610 14,1 

spolu 5 095 99 680 21,7 

Opravárenská dielňa, 
garáže 

1 
1 760 

89 520 
93,1 2 35 840 

3 38 400 
4 130 1 000 7,7 
5 140 3 470 24,5 
6 190 2 725 14,1 

spolu 2 220 170 955 85,2 

Vrátnica 

1 
180 

2 880 
62,1 2 4 030 

3 4 320 
4 15 300 22,5 
5 10 180 24,5 
6 20 280 14,1 

spolu 225 11 990 60,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Areál Správy a údržby ciest PSK Stará Ľubovňa, Levočská 25, Stará Ľubovňa 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z piatich samostatne stojacich budov. Obvodový plášť je zateplený len 
na administratívnej budove. Medzi ďalšie úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien 
a dverí na všetkých budovách. Výrobu tepla pre účely vykurovania zabezpečujú dve 
nízkotlaké teplovodné kotolne na spaľovanie zemného plynu umiestnené v administratívnej 
budove a v budove dielne a garáží. Celkový inštalovaný výkon kotolne: 
- administratívna budova ......... 2 x 50 kW, kotly boli vyrobené v roku........... 2009, 
 - budova dielne a garáže ...........1 x 45 kW, kotol bol vyrobený v roku............1996.  
 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov nie sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej 
vody je realizovaná elektrickými prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných 
miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 182: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Stará Ľubovňa 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 1 310 22 240 17,0 
4 810 7 565 9,4 
5 480 4 135 8,6 
6 810 10 040 12,4 
7 125 2 200 17,4 

spolu 3 535 46 180 14,4 

Opravárenská dielňa 

1 2 700 62 800 35,7 2 33 600 
4 570 3 650 6,4 
5 450 3 895 8,6 
6 570 7 085 12,4 

spolu 4 290 111 030 28,8 

Sociálne zariadenia, 
šatne 

1 4 120 23 920 12,3 2 26 880 
4 870 4 815 5,5 
5 345 2 965 8,6 
6 870 10 800 12,4 

spolu 6 205 69 380 13,0 

Sklady 

1 1 485 34 480 33,4 2 15 120 
4 315 3 100 9,9 
5 250 2 140 8,6 
6 315 3 890 12,4 

spolu 2 365 58 730 27,2 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Areál Správy a údržby ciest PSK Spišská Stará Ves,  ul. SNP 245, Spišská Stará 
Ves 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov. Objekty nie sú opatrené tepelnou 
izoláciou, otvorové konštrukcie sú staré a netesné. Výrobu tepla pre účely vykurovania 
zabezpečuje nízkotlaková teplovodná kotolňa na spaľovanie zemného plynu. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne je 2 x 45 kW, kotly boli vyrobené v rokoch 2008 a 2009. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sa využíva manuálna regulácia. Príprava teplej vody 
je realizovaná stacionárnymi elektrickými prietokovými ohrievačmi osadenými v blízkosti 
odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky. 
 

Tab. č. 183: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Spišská Stará Ves 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Prevádzková budova 

1 
4 795 

34 320 
13,5 2 14 785 

3 15 840 
4 910 3 540 3,9 
5 165 2 130 12,8 
6 525 8 480 16,1 

spolu 6 395 79 095 14,7 

Opravárenská dielňa, 
garáže 

1 
1 260 

18 080 
31,9 2 11 520 

3 10 750 
4 240 1 550 6,4 
5 88 1 120 12,8 
6 2 235 140 16,1 

spolu 3 823 43 160 29,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Svidník, Sovietskych hrdinov 410, Svidník 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva zo siedmich samostatne stojacich budov. Obvodový plášť je opatrený 
tepelnou izoláciou len na administratívnej budove. Medzi ďalšie úsporné opatrenia je možné 
zaradiť výmenu okien a dverí. Výrobu tepla pre účely vykurovania zabezpečujú dve 
nízkotlakové teplovodné kotolne na spaľovanie zemného plynu umiestnené v budove dielni. 
Garáže sú vykurované teplovzdušnými vykurovacími jednotkami. Celkový inštalovaný výkon 
kotolne je 4 x 42,6 kW, kotly boli vyrobené v roku 2006, v budove dielni je jeden kotol 
s výkonom 23,7 kW, kotol bol vyrobený v roku 2006. Pre riadenie dodávky tepla do objektov 
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sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými 
prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 184: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 1 145 43 680 38,1 
4 710 5 000 7,1 
5 430 5 415 12,6 
6 710 7 815 11,1 
7 40 1 380 34,1 

spolu 3 035 63 290 23,1 

Opravárenská dielňa 

1 
1 560 

30 000 
37,1 2 13 440 

3 14 400 
4 225 1 000 4,4 
5 145 1 860 12,6 
6 225 2 485 11,1 

spolu 2 155 63 185 33,8 

Kotolňa 

1 
680 

8 720 
34,3 2 7 055 

3 7 560 
4 100 300 3,1 
5 45 540 12,6 
6 100 1 085 11,1 

spolu 925 25 260 32 

Umývačka áut 

1 
475 

9 120 
50,0 2 7 070 

3 7 500 
4 70 300 4,4 
5 45 565 12,6 
6 70 755 11,1 

spolu 660 25 310 44,7 

Garáž pre nákladné 
vozidlá 

1 
4 055 

52 000 
28,0 2 29 680 

3 31 800 
4 70 300 1,7 
5 255 3 225 12,6 
6 585 6 460 11,1 

spolu 4 965 123 465 26,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Areál Správy a údržby ciest PSK sociálno-prevádzková budova Šemetkovce, 
Sovietskych hrdinov 410, Svidník 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z jednej samostatne stojacej budovy. Jej obvodový plášť nie je opatrený 
tepelnou izoláciou, otvorové konštrukcie sú netesné a staré. Objekt je vykurovaný kachľovou 
pecou na spaľovanie tuhého paliva. Kotol bol vyrobený v roku 2011. Príprava teplej vody je 
realizovaná elektrickými prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

 
Tab. č. 185: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 

a údržby ciest PSK sociálno - prevádzková budova, Svidník 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Sociálno-prevádzková 
budova 

5 370 445 1,2 
spolu 370 445 1,2 

 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Stropkov, Šarišská 55, Stropkov 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov. Obvodový plášť je zateplený len 
na administratívnej budove, otvorové konštrukcie sú staré a netesné. Objekty sú vykurované 
nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne 
administratívnej budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 30 kW. Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov je využívaná manuálna regulácia. Vykurovací systém poskytuje 
možnosť regulácie vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Príprava teplej vody je 
realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch v priestoroch kotolne. 
Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 186: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Stropkov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 
1 120 

18 400 
27,0 

3 11 880 
4 295 1 000 3,4 
5 230 1 140 5,0 
6 235 3 220 13,7 

spolu 1 880 35 640 21,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Areál Správy a údržby ciest PSK Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 
Vranov nad Topľou 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva zo siedmich samostatne stojacich budov a z dvoch sociálno-prevádzkových 
budov v Holčíkovciach a Hanušovciach nad Topľou. Objekty nie sú zateplené, otvorové 
konštrukcie sú staré a netesné. Výrobu tepla, pre účely vykurovania budov v tomto stredisku  
zabezpečuje nízkotlaková teplovodná kotolňa na spaľovanie zemného plynu umiestnená 
v administratívnej budove. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 213 kW, kotly boli 
vyrobené v roku 1997. Výroba tepla v sociálno-prevádzkových budovách je realizovaná 
štyrmi elektrickými ohrievačmi, akumulačnou pecou a krbovými kachľami.  Pre riadenie 
dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je 
realizovaná elektrickými prietokovými ohrievačmi a  nepriamo ohrievanými zásobníkovými 
ohrievačmi. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
 
 

Tab. č. 187: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Vranov nad Topľou 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 
10 900 

43 520 
13,4 2 49 390 

3 52 920 
4 2 360 9 025 3,8 
5 2 160 8 095 3,7 
6 2 360 28 650 12,2 
7 350 8 250 23,8 

spolu 18 130 199 850 13,6 

Opravárenská dielňa 

1 
400 

49 600 
298,2 2 33 600 

3 36 000 
4 85 770 8,9 
5 580 2 180 3,7 
6 85 1 050 12,2 

spolu 1 150 123 200 118,9 

Autoumývareň 

1 
80 

7 200 
249,8 2 6 385 

3 6 840 
4 20 165 9,3 
5 120 445 3,7 
6 20 215 12,2 

spolu 240 21 250 100,4 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Sociálno-prevádzková 
budova 

Hanušovce nad Topľou 
 
 
 
 
 

1 120 
 

5 600 
145,4 2 5 710 

3 6 120 
4 25 275 10,6 
5 90 330 3,7 
6 25 315 12,2 

spolu 260 18 350 83,4 

Sociálno-prevádzková 
budova Holčíkovce 

1 
50 

4 400 
289,3 2 5 400 

3 5 040 
4 20 275 16,9 
5 70 250 3,7 
6 20 200 12,2 

spolu 160 15 565 115,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Bardejov, Štefánikova 789, Bardejov  
Stručný opis súčasného stavu  
Areál pozostáva z troch samostatne stojacich budov, ktoré sú bez zateplenia fasády a strechy, 
otvorové konštrukcie sú drevené, zdvojené a bez termoizolačného zasklenia. Objekty sú 
vykurované dvomi nízkotlakovými plynovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré 
sa nachádzajú v suterénoch administratívnych objektov. Celkový inštalovaný výkon jednej 
kotolne je 200 kW, kotly boli vyrobené v roku 2012. Kotolne sú po obnove v dobrom stave, 
využitie riadiacej techniky je na dobrej úrovni. Budova dielne sa vykuruje teplovzdušnými 
jednotkami. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava 
teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch umiestnených 
v kotolniach. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
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Tab. č. 188: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Bardejov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 
1 975 

128 560 
112,1 2 44 800 

3 48 000 
4 140 1 000 7,0 
5 85 1 330 15,3 
7 50 1 200 23,5 

spolu 2 250 224 890 104,4 

Dielňa, garáže, 
umyváreň 

1 
4 230 

91 840 
43,6 2 44 800 

3 48 000 
4 305 1 000 3,3 
5 370 5 695 15,3 

spolu 4 905 191 335 40,5 

Sociálne zariadenia, 
šatne, vrátnica 

1 
12 375 

67 165 
12,7 2 43 680 

3 46 800 
4 890 2 000 2,2 
5 545 8 330 15,3 

spolu 13 810 167 975 12,7 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Giraltovce, Duklianska 3, Giraltovce 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z troch samostatne stojacich budov, ktoré sú bez zateplenia. Medzi skôr 
vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí na administratívnej 
budove. Administratívna budova je vykurovaná nízkotlakovou plynovou kotolňou 
na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne tejto budovy. Celkový 
inštalovaný výkon kotolne je 250 kW, kotly boli vyrobené v roku 1999. Vykurovací systém 
neposkytuje možnosť regulácie vykurovacích telies termostatickými ventilmi. Vrátnica, ako 
zdroj tepla, využíva elektrický ohrievač. Pre riadenie dodávky tepla do objektov je využívaná 
manuálna regulácia. Príprava teplej vody je realizovaná v nepriamo ohrievaných 
zásobníkových ohrievačoch, ktoré sú osadené v priestoroch kotolne. Osvetľovací systém 
v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 189: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Giraltovce 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 
1 630 

16 800 
15,3 

2 8 120 
4 685 2 210 3,2 
5 400 2 085 5,2 
6 410 3 655 8,9 

spolu 3 125 32 870 12,8 

Vrátnica 

1 
70 

2 800 
159,3 2 4 030 

3 4 320 
4 20 300 14,9 
5 9,6 50 5,2 
6 15 105 8,9 

spolu 184,6 11 605 129 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 
 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Poprad, Kukučínova 20, Poprad 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z desiatich samostatne stojacich budov. Objekty nie sú zateplené, otvorové 
konštrukcie sú staré a netesné. Objekty sú vykurované dvomi nízkotlakovými plynovými 
kotolňami na spaľovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v suteréne administratívnych 
budov.  
 
Celkový maximálny inštalovaný výkon kotolne: 
- administratívna budova č. 1.............4 x 49 kW, kotly boli vyrobené v roku...........2006.  
- administratívna budova č. 2........... 4 x 85 kW, kotly boli vyrobené v roku............2005.  
 

Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je realizovaná elektrickými prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest 
a v nepriamo ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách 
využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 190: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Poprad 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 14 905 75 120 9,8 2 70 560 
4 2 515 13 140 5,2 
5 1 500 13 970 9,3 
6 2 200 44 395 20,2 
7 25 2 250 86,3 

spolu 21 145 219 435 11,7 

Opravárenská dielňa 

1 
2 100 

37 200 
46,2 2 28 895 

3 30 960 
4 240 1 715 7,1 
5 235 2 180 9,3 
6 210 4 280 20,2 

spolu 2 785 105 230 41,9 

Vrátnica 

4 15 55 3,3 
5 10 75 9,3 
6 15 290 20,2 

spolu 40 420 2,6 

Dielňa  

1 
3 500 

58 640 
31,3 2 24 640 

3 26 400 
4 405 2 100 5,2 
5 390 3 635 9,3 
6 355 7 130 20,2 

spolu 4 650 122 545 29,3 

Zimná služba, kotolňa, 
garáže 

1 
2 490 

56 880 
42,0 2 23 800 

3 24 000 
4 290 2 100 7,3 
5 280 2 585 9,3 
6 250 5 070 20,2 

spolu 3 310 114 435 38,4 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Kežmarok, Nad traťou 3, Kežmarok 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva zo štyroch samostatne stojacich budov, ktoré nie sú zateplené, otvorové 
konštrukcie sú staré a netesné. Objekty sú vykurované nízkotlakovou kotolňou na spaľovanie 
zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne administratívnej budovy. Pre riadenie dodávky 
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tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody je realizovaná 
nepriamo ohrievanými zásobníkovými ohrievačmi. Osvetľovací systém v budovách využíva 
najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

 
Tab. č. 191: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 

a údržby ciest PSK Kežmarok 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 
10 200 

58 720 8,6 
 
 

2 18 815 
3 10 080 
4 1 750 5 980 3,4 
5 725 3 640 5,0 
6 2 620 30 140 11,5 
7 390 12 100 31,1 

spolu 15 685 139 475 10,7 

Dielňa 

1 
1 595 

28 400 
37,4 2 15 120 

3 16 200 
4 230 1 550 6,7 
5 170 870 5,0 
6 345 3 970 11,5 

spolu 2 340 65 110 33,4 

Garáže 

1 
585 

9 120 
40,7 2 7 055 

3 7 560 
4 85 765 9,1 
5 65 320 5,0 
6 125 1 450 11,5 

spolu 860 26 270 35,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Tatranská Štrba, Železničná 6, Tatranská 
Štrba 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z jednej samostatne stojacej budovy, ktorá je zateplená na obvodovom plášti, 
medzi ďalšie vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí. Objekt je 
vykurovaný štyrmi teplovzdušnými agregátmi, dvoma plynovými infražiaričmi a nízkotlakou 
plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza v suteréne 
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administratívnej budovy. Celkový maximálny inštalovaný výkon kotolne je 3 x 300 kW. 
Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné systémy. Príprava teplej vody 
je realizovaná stacionárnymi nepriamo ohrievanými zásobníkovými ohrievačmi. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 192: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Tatranská Štrba 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 555 67 040 120,7 
4 280 4 025 14,5 
5 450 4 155 9,3 

spolu 1 285 75 220 60,9 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 

 
 Areál Správy a údržby ciest PSK  Levoča, Novoveská cesta 36, Levoča 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva zo štyroch samostatne stojacich budov, ktoré nie sú zateplené, medzi už 
vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí na budove 
administratívy. Vykurovanie v budovách je riešené pomocou stacionárnych plynových 
vykurovacích telies. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými prietokovými 
ohrievačmi osadenými v blízkosti odberných miest a v priamo ohrievaných zásobníkových 
ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  
 

Tab. č. 193: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Levoča 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Prevádzková budova 

1 2 635 16 320 10,0 2 10 080 
4 1 110 5 770 5,2 
5 1 060 1 010 1,0 
6 835 7 785,2 9,3 

spolu 5 640 40 965,2 8,8 
 

Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Areál Správy a údržby ciest PSK Prešov, stredisko - Chminianska Nová Ves 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva zo štyroch samostatne stojacich budov, ktoré nie sú zateplené, medzi už 
vykonané  úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí na prevádzkovej budove. 
Vykurovanie objektov je riešené pomocou elektrických vykurovacích telies. Príprava teplej 
vody je realizovaná elektrickým prietokovým ohrievačom, ktorý je osadený v blízkosti 
odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky a klasické 
žiarovky.  

Tab. č. 194: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Chminianska Nová Ves 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Prevádzková budova 

1 
3 500 

8 080 
7,3 2 6 720 

4 7 200 
5 1 750 500 0,3 
6 2 615 8 745 3,3 

spolu 7 865 31 245 5,6 
 

Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Lipany, Jánošíkova 1, Lipany 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z piatich samostatne stojacich budov. Objekty nie sú zateplené, medzi skôr 
vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí na administratívnej 
budove. Objekt je vykurovaný nízkotlakovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá 
sa nachádza v suteréne administratívnej budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 
2 x 32 kW, kotly boli vyrobené v roku 1997. Pre riadenie dodávky tepla do objektov je 
využívaná manuálna regulácia. Príprava teplej vody je realizovaná v stacionárnom nepriamo 
ohrievanom zásobníkovom ohrievači. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne 
žiarivky a klasické žiarovky.  
 

Tab. č. 195: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Lipany 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna budova 

1 1 785 36 000 28,6 2 15 120 
4 755 3 825 5,1 
5 550 1 480 2,7 
6 565 7 435 13,2 

spolu 3 655 63 860 21,5 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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 Areál Správy a údržby ciest PSK Prešov, stredisko - Nižná Šebastová 

Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z jednej samostatne stojacej budovy, ktorá je zateplená na obvodovom plášti, 
medzi už vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí. Objekt je 
vykurovaný nízkotlakovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá sa nachádza 
v priestoroch prevádzkovej budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 1 x 40 kW, kotol 
bol vyrobený v roku 2000. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané regulačné 
systémy. Príprava teplej vody je realizovaná stacionárnymi nepriamo ohrievanými 
zásobníkovými ohrievačmi. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky 
a klasické žiarovky. 
 
 

Tab. č. 196: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK, stredisko Nižná Šebastová 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Prevádzková budova 

1 690 18 880 27,3 
4 95 600 6,4 
5 560 1 170 2,1 
6 610 6 270 10,3 

spolu 1 955 26 920 14,8 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Prešov, stredisko - Záborské 
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva z jednej samostatne stojacej budovy, ktorá nie je zateplená, medzi skôr 
vykonané úsporné opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí. Objekt je vykurovaný 
kotolňou na spaľovanie tuhého paliva, ktorá sa nachádza v priestoroch prevádzkovej budovy. 
Kotol bol vyrobený v roku 2005. Pre riadenie dodávky tepla do objektu sa využíva manuálna 
regulácia. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými prietokovými ohrievačmi, 
osadenými v blízkosti odberných miest. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
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Tab. č. 197: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK, stredisko Záborské 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Prevádzková budova 

1 
1085 

400 000 
66,4 

2 31 920 
4 400 3 365 8,4 
5 520 4 960 9,5 
6 440 3 945 9,0 

spolu 2 445 444 190 42,0 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 
 

 Areál Správy a údržby ciest PSK Prešov, Jesenná 14, Prešov  
Stručný opis súčasného stavu 
Areál pozostáva zo šiestich samostatne stojacich budov. Administratívna budova (nová) 
a opravárenská dielňa sú zateplené na obvodovom plášti. Medzi už vykonané úsporné 
opatrenia je možné zaradiť výmenu okien a dverí. Objekty sú vykurované nízkotlakovou 
kotolňou na spaľovanie zemného plynu. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 2 x 100 kW, 
kotly boli vyrobené v roku 2013. Pre riadenie dodávky tepla do objektov sú využívané 
regulačné systémy. Vykurovací systém poskytuje možnosť regulácie termostatickými 
ventilmi približne na jednej tretine vykurovacích telies. Príprava teplej vody je realizovaná 
elektrickými prietokovými ohrievačmi, osadenými v blízkosti odberných miest a v nepriamo 
ohrievaných zásobníkových ohrievačoch. Osvetľovací systém v budovách využíva najmä 
lineárne žiarivky a klasické žiarovky.  
 
 

Tab. č. 198: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v areáli Správy 
a údržby ciest PSK Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Administratívna 
budova, stará 

1 
4 585 

52 735 
27,6 2 38 160 

3 35 615 
4 340 5 060 15,0 
5 595 6 540 11,0 

spolu 5 520 138 110 26,2 

Administratívna 
budova, nová 

1 555 33 855 60,8 
4 175 4 950 28,2 
5 570 6 300 11,0 

spolu 1 300 45 105 35,4 
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Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Opravárenská dielňa 

1 110 41 280 382,1 
4 35 1 100 32,3 
5 220 2 445 11,0 

spolu 365 44 825 121,5 

Staré dielne (dielne, 
sklady) 

1 
915 

56 535 
103,6 2 18 480 

3 19 800 
4 70 1 100 16,3 
5 240 2 610 11,0 

spolu 1 225 98 525 82,9 

Kotolňa stará 

1 
985 

56 535 
96,2 2 18 480 

3 19 800 
4 70 300 4,1 
5 255 2 810 11,0 

spolu 1 310 97 925 77,2 

Sociálne zariadenia, 
šatne, vrátnica 

1 
2 260 

26 000 
36,1 2 26 880 

3 28 800 
4 165 1 815 10,9 
5 290 3 225 11,0 

spolu 2 715 86 720 33,3 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
 

10.5 Budovy PSK  
 
Táto skupina budov je reprezentovaná budovou Úradu PSK a budovou Inovačného 
partnerského centra. Ide o budovy, na ktorých boli vykonané opatrenia zabezpečujúce 
zvyšovanie energetickej efektívnosti. Budova Inovačného partnerského centra prešla 
komplexnou rekonštrukciou v roku 2009. Na budovu Úradu PSK je nutné v procese 
zatepľovania nahliadať ako na objekt, u ktorého je nutné odstrániť tepelné mosty a vykonať 
zateplenie zvnútra. Zároveň je potrebné priestory rozdeliť do zón a prechodové časti 
na sekcie, aby výmena tepla a vzduchu bola z hľadiska času a množstva udržateľná a spôsob 
riadenia energie bolo možné vykonávať technickými zariadeniami, ktoré sú plne 
automatizované a dokážu v súčinnosti s okolitým prostredím vytvárať vlastné logické 
algoritmy. Jednotlivé technické zariadenia v priestoroch  je potrebné upraviť alebo doplniť 
o také konštrukčné prvky, ktoré napomáhajú procesu zvyšovania energetickej efektívnosti 
a majú vysokú ekonomickú návratnosť, ako napríklad štetiny či tesnenie na dverách. Proces 
zvyšovania energetickej efektívnosti administratívnych budov je úzko spätý so spôsobom 
organizovania činností v týchto priestoroch a spôsobom, akým sa správajú jeho užívatelia. 
Na druhej strane je potrebné vykonať podrobné audity a termovízne merania v závislosti 
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od spôsobu a času nakladania s jednotlivými priestormi. Je potrebné mať na zreteli, že 
administratívne priestory sú ovplyvňované okolitým prostredím, a preto na každý samostatný 
celok alebo skupinu je potrebné nahliadať ako na logickú jednotku, ktorá mení svoje 
požiadavky na energie.  
 
Konkrétne úsporné opatrenia, ktoré je vhodné uskutočniť v budovách PSK sú spolu 
so stručným popisom týchto budov uvedené nižšie.  
 

 Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, Prešov  
Stručný opis súčasného stavu  
Inovačné partnerské centrum spravuje jednu samostatne stojacu budovu, ktorá patrí 
do zoznamu pamiatkovo chránených budov. Budova je okrem zateplenia obvodového plášťa 
po kompletnej rekonštrukcii z roku 2009. Odovzdávanie tepla do vykurovaných priestorov je 
realizované  prostredníctvom doskových radiátorov s termostatickými ventilmi a hlavicami. 
Objekt je vykurovaný nízkotlakovou plynovou kotolňou na spaľovanie zemného plynu, ktorá 
sa nachádza v suteréne budovy. Celkový inštalovaný výkon kotolne je 1 x 80 kW, kotol bol 
vyrobený v roku 2009. Pre riadenie dodávky tepla je využívaný regulačný systém 
s ekvitermickou reguláciou. Príprava teplej vody je realizovaná elektrickými málolitrážnymi 
zásobníkmi. Osvetľovací systém v budovách využíva nové lineárne žiarivkové trubice. 
V suteréne bol zistený problém s vysokou vlhkosťou - kondenzovanie na stenách 
a opadávanie omietky. 

Komplexná obnova v roku 2009 zahŕňala:  
 zateplenie strechy,  
 výmenu okien,  
 nové vykurovacie telesá, zdroje tepla a rozvody,  
 reguláciu zdroja tepla,  
 termoregulačné vyregulovanie vykurovacieho systému,  
 vzduchotechniku pre 3. nadzemné podlažie,  
 nový systém prípravy teplej vody,  
 novú elektroinštalácia,  
 osvetlenie.  

 
Navrhované opatrenia 
Budova je pamiatkovo chránená. V roku 2009 prebehla jej komplexná rekonštrukcia. Výrazná 
úspora spotrieb energií v blízkej dobe sa nepredpokladá. Odporúča sa odsávanie vlhkosti 
zo suterénu pre zabránenie kondenzácie vodných pár na stenách.  

 Hlavná budova Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 
Prešov  

Stručný opis súčasného stavu 
Budova má zateplenú strechu a vymenené otvorové konštrukcie. Teplo je do objektu 
dodávané z kotolne v budove, ktorú PSK nespravuje. Pre riadenie dodávky tepla do objektu je 
využívaný automatický riadiaci systém. Teplá voda je dodávaná z kotolne. Osvetľovací 
systém v budovách využíva najmä lineárne žiarivky, úsporné žiarovky a klasické žiarovky. 
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Navrhované opatrenia 
Významné úspory na budovách je možné získať zateplením obvodového plášťa. Odporúča sa 
termostatizácia vykurovacích telies, osadenie termostatických hlavíc a  ventilov na telesá, 
ktoré nimi nie sú opatrené, a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.  
 
Tab. č. 199: Zhodnotenie navrhovaných opatrení k zníženiu energetickej náročnosti v budove úradu PSK, 

Prešov 

Názov budovy 

Opatrenia pre 
zníženie 
spotreby 
energie 

Odhad 
úspor 
[€/rok] 

Odhad 
nákladov 

[€] 

Jednoduchá 
návratnosť 

[rok] 

Prešovský 
samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2 

4 1 890 10 000 5,3 
5 14 215 55 440 3,9 

spolu 16 105 65 440 4,1 
 
Pozn. 1 - zateplenie strechy, 2 – zateplenie obvodového plášťa, 3 – výmena otvorových konštrukcií, 4 – vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a termostatizácia, 5 – výmena osvetlenia, 6 – zmena zdrojov tepla, 7 – výmena vonkajších rozvodov teplej vody, ústredného kúrenia 
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Záver 
 
Predkladaná štúdia obsahuje štruktúrované a komplexné údaje o spotrebách a nákladoch 
za energie, odhady potenciálov úspor a odhady investičných nákladov potrebných k realizácii 
navrhovaných opatrení. Celková spotreba energie zariadení PSK je 76 458 kWh ročne, čo 
v peňažnom vyjadrení predstavuje 6 488 692 € za rok (podrobný rozpis spotrieb energií 
v jednotlivých kategóriách budov PSK je uvedený v závere kapitoly 4). Pri rozhodovaní 
o realizovaní, resp. nerealizovaní úsporných opatrení zohráva dôležitú úlohu návratnosť 
vloženej investície. Finančné prostriedky určené na realizáciu úsporných opatrení môže 
vedenie PSK nájsť vo vlastných zdrojoch, alebo môže využiť iný spôsob financovania, ktorý 
je dostupný pre regionálne samosprávy. Nakoľko vrcholový manažment PSK v súčasnosti 
nedisponuje dostatkom kapacít reagovať na potreby súvisiace so zvyšovaním energetickej 
efektívnosti i vzhľadom k počtu zariadení, ktoré PSK spravuje, sa optimálnym javí 
vybudovanie energetického manažmentu. Pre dosahovanie stanovených cieľov má 
energetický manažment možnosť spolupracovať s externými odbornými skupinami 
pôsobiacimi v oblasti energetickej efektívnosti v rámci regiónu. Hlavným cieľom tejto 
spolupráce má byť dosahovanie úspor energie a s tým súvisiacich financií. Okrem posilnenia 
inštitucionálnej základne sa ďalšou možnosťou ukazuje postupná renovácia budov 
a energetických zdrojov. Príkladom je možná výmena kotla za nový s vyššou účinnosťou, čím 
je možné znížiť spotrebu energie potrebnej na vykurovanie o 15 %. Rekonštrukciou 
osvetlenia je možné získať úspory od 15 do 65 % v závislosti od pôvodného typu osvetlenia, 
pričom najvyššie úspory je možné dosiahnuť pri výmene klasických žiaroviek za osvetlenie 
využívajúce LED technológiu. Pri stanovovaní potenciálu úspor v zariadeniach pod správou 
PSK boli uvažované tieto i ďalšie opatrenia, ktoré sú podrobnejšie charakterizované 
v kapitole 2, odhadu úspor sa venuje kapitola 8. Sumárny odhadovaný potenciál úspor 
všetkých budov PSK získaný po realizácii navrhovaných opatrení predstavuje 45,6 %, pričom 
najväčšou mierou sa na tejto hodnote podieľajú budovy správy a údržby ciest (57,4 %) 
a najmenšou mierou budovy PSK (2,3 %). Tento stav súvisí s charakterom budov týchto 
zariadení i s doteraz realizovanými opatreniami vedúcimi k zníženiu spotreby energií. 
Potenciál úspor získaných po realizácii úsporných opatrení v konkrétnych zariadeniach 
v členení podľa kategórií budov a oblastí (osvetlenie, vykurovanie, rozvody, príprava teplej 
vody), v ktorých ich je možné získať, je uvedený v kapitole 8. Potenciál úspor súvisí 
s návratnosťou vložených investícií. Z dôvodu krátkej prevádzkovej doby škôl a školských 
zariadení a z dôvodu nedostatočného vykurovania priestorov kultúrnych zariadení je najdlhšia 
návratnosť realizovaných opatrení dosahovaná práve v týchto zariadeniach. Najväčšiu časť 
budov PSK tvoria školy a školské zariadenia. Ich prevádzkový režim je najkratší, výsledkom 
čoho je v priemere najnižšia spotreba a s tým súvisiace najnižšie náklady na energie. Pomerne 
nízka spotreba negatívne vplýva na dobu návratnosti investícií vynaložených na realizáciu 
úsporných opatrení. Budovy sociálnych zariadení sú v porovnaní s ostatnými zariadeniami 
PSK špecifické nepretržitou prevádzkou. Celodenný charakter prevádzky sociálnych zariadení 
vplýva na vysokú spotrebu energií, ktorá kladne ovplyvňuje návratnosť vložených finančných 
prostriedkov. Naproti tomu nedostatočné vykurovanie budov kultúrnych zariadení sa okrem 



 Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

256 
 
 

iných problémov (rýchlejšia degradácia exponátov, plesne, a pod.) prejavuje i v dlhej 
návratnosti vložených investícií. Nakoľko budovy kultúrnych zariadení v mnohých prípadoch 
patria do kategórie pamiatkovo chránených budov, o vhodnosti navrhovaného opatrenia 
rozhoduje príslušný pamiatkový úrad. V prípade nevydania súhlasného stanoviska 
pamiatkovým úradom, nie je na takýchto budovách možné realizovať navrhované úsporné 
opatrenia (najčastejšie sa jedná o zatepľovanie fasád a striech) a je potrebné hľadať iné 
spôsoby. V budovách správy a údržby ciest sa s takýmto problémom nestretávame. Ani jedna 
z budov, ktoré majú v správe, nepatrí do zoznamu pamiatkovo chránených. V minulosti bolo 
na budovách správy a údržby ciest vykonaných najmenej úsporných opatrení, čo vyjadruje 
najvyšší potenciál úspor a vysoká merná investícia na realizáciu úsporných opatrení. Budovy 
sú pomerne intenzívne využívané, čo vedie k rýchlej návratnosti vložených investícií. 
Z finančného hľadiska predstavujú identifikované celkové náklady potrebné na realizáciu 
navrhovaných úsporných opatrení vo všetkých zariadeniach spravovaných PSK sumu vo 
výške cca  51 261 000 €, pričom ročná úspora nákladov dosahuje predpokladanú hodnotu 
3 184 822 €. Nemenej zaujímavé úspory je možné dosiahnuť v oblasti environmentu, kde je 
uskutočnením navrhovaných úsporných opatrení možné dosiahnuť celkovú úsporu všetkých 
sledovaných emisných ukazovateľov vo výške 52 %. Z environmentálneho hľadiska je možné 
tiež konštatovať, že najvyššiu mernú produkciu tuhých znečisťujúcich látok, SO2, CO a TOC 
vykazujú domovy sociálnych služieb. Táto skutočnosť je spôsobená používaním tuhých palív 
(drevo, uhlie), ktoré majú niekoľkonásobne väčšie emisné koeficienty ako ostatné palivá. 
Najvyššími mernými emisiami CO2 disponujú v súčasnosti budovy správy a údržby ciest. 
Vyplýva to z ich mernej spotreby tepla, ktorá je najvyššia spomedzi všetkých zariadení 
pod správou PSK. Naopak, najnižšie merné emisie CO2 majú budovy škôl a školských 
zariadení. Podrobný popis množstva emisií produkovaných konkrétnymi kategóriami 
zariadení pod správou PSK je uvedený v podkapitole 9.2.  
 
Údaje uvedené v tejto štúdii predstavujú dôležitý prvok rozhodovania vrcholového 
manažmentu PSK v oblasti energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov smerom 
do budúcnosti. Výsledky získané vzájomným porovnaním získaných údajov predstavujú 
v oblasti energetickej hospodárnosti budov prvok nového smerovania riadenia energetiky 
v zariadeniach PSK. Umožňujú manažmentu sústrediť sa na tie kategórie budov, ktorých 
obnova prinesie najväčší úžitok. Na ich základe je možné zaviesť také úsporné opatrenia, 
implementáciou ktorých sa umožní čo najrýchlejšia návratnosť vložených investícií.  
Podmienkou dosiahnutia úspor je aktívny prístup vedenia PSK k týmto otázkam i odborná 
koordinácia s energetickým manažmentom a externými odbornými skupinami zaoberajúcimi 
sa energetickou efektívnosťou. Realizácia navrhovaných opatrení je možná až po ich 
odsúhlasení regionálnym zastupiteľstvom PSK. Z tohto dôvodu je nutné zastupiteľstvu 
zabezpečiť potrebné informácie.  
 
Z hľadiska zabezpečenia prevádzky budov a ich funkcionality sú nezanedbateľným 
problémom technické poruchy, ktoré znemožňujú alebo obmedzujú výkon činností, 
pre ktoré sú sledované budovy určené. Z tohto pohľadu by malo byť cieľom činností 
vykonávaných vrcholovým manažmentom PSK v oblasti správy a prevádzky budov 
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zlepšenie zabezpečenia funkcií a zaistenie koncepčnej a efektívnej údržby budov, 
v ktorých sídlia ním spravované zariadenia. Je nutné podotknúť, že zvyšovanie 
energetickej efektívnosti budov pod správou PSK je závislé od činností pracovníkov 
a užívateľov týchto zariadení, ako i od kompetentných zamestnancov PSK. Na základe 
skúseností z praxe je možné tvrdiť, že len vhodným správaním užívateľov budov je možné 
znížiť spotrebu energií o cca 10 %. Z týchto dôvodov je potrebné v problematike spotreby 
energie a energetickej efektívnosti vzdelávať všetkých zamestnancov, a to od obsluhy 
technických zariadení cez manažment až po užívateľov, ktorí svojou činnosťou 
ovplyvňujú spotrebu a využívanie energie v jednotlivých zariadeniach. Spôsob a intenzitu 
vzdelávania je potrebné prispôsobiť miere, akou sa skupina osôb, pre ktorú je určené, 
podieľa na využívaní a spotrebe jednotlivých druhov energií. Najintenzívnejšie je 
potrebné vzdelávať personál obsluhujúci jednotlivé technické zariadenia (kotly, 
termostaty, osvetlenie a pod.), ktorý svojou činnosťou najviac ovplyvňuje spotrebu 
energie. Z hľadiska dlhodobého udržania opatrení navrhovaných v tejto štúdii sa 
vzhľadom na veľký počet zariadení a ich rôznorodé činnosti optimálnym javí vybudovať 
energetický manažment, ktorý bude zabezpečovať vzdelávanie i všetky činnosti súvisiace 
s energiami a ich efektívnou spotrebou. Vhodnou metódou, osvedčenou v praxi, sa javí aj 
využitie externých subjektov, napr. prostredníctvom EPC kontraktu za zmluvne 
dohodnutých podmienok. 

Zníženie spotreby energie, úspora nákladov  a s tým súvisiaci pokles produkcie CO2 a ďalších 
emisií v zariadeniach PSK predstavuje príspevok vyššieho územného celku k spoločnej snahe 
o ochranu životného prostredia, osobitne k zmierneniu dopadov klimatických zmien a úspore 
nákladov na prevádzkovanie budov. Takto ušetrené zdroje je možné využiť v iných 
oblastiach, ktoré PSK riadi, koordinuje a zabezpečuje, čo zasa prinesie pozitívne dopady pre 
klientov zariadení v správe PSK, ako aj všetkých obyvateľov kraja a jeho návštevníkov.   
Analytická štúdia má ambíciu vniesť do rozhodovania o otázkach úspor energie a obnovy 
budov manažmentom PSK väčšiu istotu a prehľad, viac odbornosti, skvalitnenie prístupu 
a zároveň má podporiť komunikáciu s odborníkmi v oblasti energetickej efektívnosti 
a nakladania s energiami.  
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Definície a pojmy 
 
Faktor tvaru – je pomer plochy povrchu teplo-výmenného obalu budovy k obostavanému 
objemu budovy. Čím je tento pomer menší, tým sú lepšie podmienky pre elimináciu 
tepelných strát, pretože teplo koncentrované v určitom objeme má menšiu plochu na únik. 
 
Jednoduchá návratnosť [rok]  - doba splatenia investície, vypočíta sa ako pomer medzi 
odhadovaným nákladom a odhadovanou úsporou vyjadrenou v €. 
 
Jednou budovou PSK sa rozumie:  

- samostatne stojaca budova.  
- budova napojená na inú budovu cez nevykurovanú spojovaciu chodbu, napríklad 

dva pavilóny školy spojené nevykurovanou spojovacou chodbou sa považujú 
za dve samostatné budovy. Nevykurovaná spojovacia chodba sa za budovu 
nepovažuje.  

- dva a viac objektov, ktoré sú prepojené vykurovanými spojovacími chodbami.  
- časť objektu, ktorej rok kolaudácie sa výrazne líši od zvyšnej časti objektu, 

napríklad časť budovy, v ktorej sú školské učebne je z roku 1960, priľahlá 
telocvičňa (bez spojovacej chodby) je z roku 1990. V tomto prípade sa jedná o dve 
samostatné budovy. Pri definovaní susediacich častí budov s rôznym rokom 
kolaudácie je potrebné sa riadiť nasledujúcimi obdobiami kolaudácie:  

- do roku 1900  
- 1901 - 1947  
- 1948 - 1964  
- 1965 - 1979  
- 1980 - 1992  
- 1993 - 1997  
- 1998 - 2002  
- 2003 - 2012  
- 2013 – súčasnosť. 

 
Lokálna príprava teplej vody -  ohrev vody v blízkosti odberných miest. 
 
Odhad nákladov [€] -  predbežný náklad v € pri vykonaní daného opatrenia pre zníženie 
spotreby energie. 
 
Odhad úspor [€/rok]  - udáva koľko € ročne sa dokáže približne usporiť pri vykonaní 
daného opatrenia pre zníženie spotreby energie.  
 
Organické plyny a pary vyjadrené ako celková hmotnosť - prchavé organické zlúčeniny 
patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok, ktoré negatívne ovplyvňujú čistotu 
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ovzdušia. Popri vlastnom negatívnom vplyve na kvalitu ovzdušia sa tieto látky podieľajú aj 
na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón.  
 
Oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 - je žltohnedý, agresívny, jedovatý plyn. V ovzduší patrí 
k plynom, ktoré spôsobujú kyslé dažde a smog. Uvoľňuje sa rozkladom kyseliny dusičnej, 
pôsobí dráždivo na sliznice dýchacích ciest a znižuje ich obranyschopnosť proti infekciám.  
 
Oxid siričitý - je bezfarebný reaktívny plyn, ktorý môže byť jedovatý. Pri nízkych 
koncentráciách nemá pach, ale pri veľmi vysokých koncentráciách má ostrý štipľavý zápach. 

Oxid uhličitý - je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Patrí medzi 
skleníkové plyny, ktoré sa hromadia v atmosfére a prepúšťajú slnečné žiarenie na Zem. 

Oxid uhoľnatý - je bezfarebný plyn bez zápachu, je ľahší ako vzduch, nedráždi. Jeho 
jedovatosť je spôsobená silnou afinitou k hemoglobínu. Oxid uhoľnatý má nekontrolovateľný 
radiačný dopad na atmosféru.  
 
Plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (0,82 x VOC) - hodnota TOC je 
celkový organický uhlík (skratka total organic carbon) - indikuje celkovú sumu uhlíka 
viazaného v organických látkach vo vode. Tieto látky môžu mať prírodný pôvod - napríklad 
humínové kyseliny, ale rátajú sa medzi ne aj ropné látky, rozpúšťadlá, pesticídy, 
polyaromatické uhľovodíky a chlórorganické látky. Niektoré z týchto chemikálií sú 
perzistentnými organickými polutantmi, čo znamená, že sa veľmi ťažko rozkladajú 
a akumulujú sa v tele. Niektoré majú toxické účinky na nervový systém, poškodzujú pečeň 
a dokonca môžu byť karcinogénne. 

Referenčná budova PSK - je typická priemerná budova danej kategórie, ktorá je vypočítaná 
zo všetkých budov PSK v danej kategórii. Vypočítané merné spotreby tepla na vykurovanie 
sú nasledovné:  
- školské zariadenia: 69,8 kWh.m-2  

- zariadenia sociálnych služieb : 112,1 kWh.m-2  

- kultúrne zariadenia: 102,9 kWh.m-2  

- správa a údržba ciest: 124,2 kWh.m-2  

Vypočítané merné spotreby tepla na vykurovanie slúžia na porovnanie daných budov v rámci 
svojej kategórie.  
 
Referenčná budova SR  - je typická priemerná budova danej kategórie, ktorá je vypočítaná 
zo všetkých budov SR v danej kategórii podľa dokumentu Nákladovo optimálne úrovne 
minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov, časť 01 -
Referenčné budovy. Merné spotreby tepla na vykurovanie sú nasledovné:  
- školské zariadenia: 146,9 kWh.m-2   

- zariadenia sociálnych služieb: 197,3 kWh.m-2  

- kultúrne zariadenia: 163,4 kWh.m-2  

- správa a údržba ciest: 163,4 kWh.m-2  
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Systém prípravy teplej vody -  príprava, akumulácia, rozvod a spotreba teplej vody.  
 
Tuhé znečisťujúce látky - sú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo 
hustoty rozptýlené v plynnej fáze, ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili 
na vstupnej strane filtra.  
Delia sa na dve hlavné skupiny:  - hrubé častice PM10 (≤ 10 μm)  

- jemné častice PM2,5 (≤ 2,5 μm) 

Vonkajšie rozvody - rozvody vykurovania a teplej vody vedúce z miesta výroby tepla 
do miesta spotreby medzi dvoma alebo viacerými samostatne stojacimi budovami. Sú vedené 
v zemi, v teplovodnom kanáli alebo vo vzduchu.  
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Použité skratky a značky 
 

CO   oxid uhoľnatý 

č.    číslo 

DSS   domovy sociálnych služieb 

EÚ   Európska únia 

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 

K   kelvin 

kg   kilogram 

kWh   kilowatthodina 

LED   skratka z anglického Light-emitting Diode (svetlo vyžarujúca dióda) 

lx   lux 

m   meter 

mm   milimeter 

m. j.   merná jednotka 

m2   meter štvorcový 

NOx   oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 

 
OP KŽP  Operačný program Kvalita životného prostredia 

PSK    Prešovský samosprávny kraj 

R   tepelný odpor 

SHMÚ  Slovenský hydrometeorologický ústav 

SOŠ   stredná odborná škola 

SO2   oxid siričitý 

SR   Slovenská republika 

STN   Slovenská technická norma 

SÚC PSK  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
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SZ  severozápad 

t  tona 

TOC   organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (0,82 x VOC) 

TV   teplá voda 

TZL   tuhé znečisťujúce látky  
 
U   súčiniteľ prechodu tepla 

UK   ústredné kúrenie 

ul.   ulica 

ÚPSK   Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

VOC    prchavé organické zlúčeniny 
 
W   watt 

Z. z.   Zbierka zákonov 

αe   súčiniteľ prestupu tepla vonkajším povrchom  

λ   súčiniteľ tepelnej vodivosti 

€   euro 

μm   mikrometer 

ܺܺതതതത  periodické -  pravidelne sa opakujúce 
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Použitá a odporúčaná literatúra  
 

Nákladovo optimálne úrovne minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a 
prvkov budov podľa smernice č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a 
Delegovanom nariadení. 

Smutný M. a kol.: Energetická efektívnosť obnovy historických budov.  
 

STN EN ISO 13 790: Energetická náročnosť budov - Výpočet spotreby energie na 
vykurovanie a chladenie. Táto norma uvádza výpočtové metódy pre hodnotenie ročnej 
spotreby energie na vykurovanie a chladenie obytných a nebytových budov alebo ich častí, 
ďalej označovaných ako „budovy“. 
 

STN EN 12 831: Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného 
tepelného príkonu. Táto norma špecifikuje metódy na výpočet projektovanej tepelnej strany a 
projektovaného tepelného príkonu pre základné prípady pri výpočtových podmienkach. 

STN EN 50001: Systém energetického manažérstva. Táto medzinárodná norma špecifikuje 
požiadavky na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického 
manažérstva, ktorého cieľom je umožniť organizácii sledovať systematický prístup v 
dosahovaní sústavného zlepšovania hospodárenia s energiou vrátane energetickej účinnosti, 
využívania a spotreby energií. 

STN 73 0540: Tepelná ochrana budov. Stanovuje tepelnotechnické požiadavky na stavebné 
konštrukcie a budovy, ktorými sa zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na stavby, 
najmä splnenie základnej požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla a zabezpečenie 
hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. Táto norma platí pre rôzne úrovne 
energetickej hospodárnosti budov. 

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 
364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej 
efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.. 

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Príloha – Dotazník o spotrebe energie 
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Príloha – Dotazník o spotrebe energie  
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