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Náklady na vykurovanie sa môžu meniť až o desiatky 
percent.
    Väčšina občanov Handlovej pripojených na centrálny systém zásobovania teplom 
(CZT) si v tomto roku na jar oddýchla, boli im vyplatené preplatky za spotrebo-
vané teplo. Príčinou nebola iba teplá zima, ale aj opatrenia odberateľov tepla na 
(zatepľovanie), ktoré spôsobili menšiu spotrebu tepla. V budúcom roku sa môže 
situácia obrátiť, správcovia objednajú menej tepla a príde studená 
a dlhá zima, ľudia budú doplácať. 
    Studená zima ale nie je jediným dôvodom, prečo by sa mohli nákla-
dy na vykurovanie zvýšiť. Ešte v júli to vyzeralo, že sa cena zemného 
plynu môže zvýšiť pre budúci rok o desiatky percent. Cena ropy a od 
nej odvíjaná cena plynu sa na svetových trhoch zvýšila z 80 na 150 
dolárov za barel. Cena našťastie opäť spadla na 100 dolárov, takže 
cenový šok sa snáď konať nebude.
Táto situácia však prinútila mesto a spoločnosť KMET Handlová, a.s. 
(KMET) vypracovať plán, ako obmedziť nárast nákladov na vykurovanie 
pre občanov napojených na CZT. 
    Spoločne sme iniciovali opatrenie, ktorým sa zníži cena fixnej zlož-
ky tepla o cca 70 Sk/GJ už od januára 2009 a zanalyzujeme možnosť 
napojenia alternatívnych zdrojov tepla na CZT. Napojenie každého nového odbera-
teľa opäť zníži fixnú zložku ceny tepla pre všetkých odberateľov.

Kto platí málo a kto veľa
    Porovnávali sme náklady na vykurovanie medzi jednotlivými domami a zistili, 
že väčšina obyvateľov napojených na CZT môže za teplo platiť až o 40 % menej, 
pokiaľ budú v domoch zrealizované náležité technické úpravy, ako namontovanie 
termostatických ventilov na radiátory, výmena okien a zateplenie 
budovy. Ako vyplýva z nižšie uvedených údajov, prvým a najdôležitej-
ším krokom je montáž regulačných ventilov.
    Spoločnosť KMET Handlová pripravuje pre občanov, ktorých 
náklady na teplo sú vysoké, informácie, ktoré pomôžu odhaliť príčinu 
neefektívnej spotreby tepla. Vytvorí špeciálnu internetovú stránku, kde 
si každý občan nájde údaje, či neplatí za teplo zbytočne veľa a aké 
opatrenia by sa mali v jeho dome vykonať na zníženie celkovej spo-
treby domu. Stránka bude uvedená do prevádzky v priebehu mesiaca 
október.
    Pracovníci KMET Handlová sú ďalej pripravení zúčastňovať sa dis-
kusií s občanmi, ktorí prejavia záujem o technické opatrenia vedúce 
k zníženej spotrebe tepla v ich domoch. 

Odpojovanie od centrálnej sústavy
    Primátor mesta poveril spoločnosť KMET, aby zistila, či je pre všetkých občanov 
vhodné, aby si budovali vlastné malé domové kotolne. Preto sme sa informovali 
v Slovenskej inovačnej energetickej agentúre a vykonali porovnanie nákladov na 
vykurovanie medzi rovnakými domami napojenými na CZT a vybavenými vlastnou 
kotolňou. Výsledky ukázali, že občania v dome na Ul. Morovnianskej 
vybavenom vlastnou kotolňou platia ročne v priemere o cca 1 500 Sk 
viac, ako v domoch napojených na CZT. Detailný rozbor situácie uvádza-
me v článku nižšie.

Výsledky analýzy nákladov na vykurovanie v ro-
ku 2007 v jednotlivých vykurovacích okruhoch
Za ekonomicky efektívne sú považované nasledovné údaje:
Spotreba tepla na vykurovanie 1 m2   0,30 GJ/m2

Spotreba tepla na prípravu teplej úžitkovej vody 0,30 GJ/m3 

Okruh sídliska JUH (Plynová kotolňa PK 1):
- priemerný ročný náklad na vykurovanie bytu  17 559 Sk/byt 
- priemerná ročná spotreba tepla na m2 vykur. plochy  0,37 GJ/m2 

- priemerná spotreba tepla na prípravu TÚV   0,36 GJ/m3

Pre porovnanie spotrieb tepla a nákladov na vykurovanie sme vybrali výškové 
bytové domy na ul. Partizánska.
Partizánska, výškové:
- priemerný ročný náklad na vykurovanie bytu:  14 470 Sk/byt 
- priemerná ročná spotreba tepla na m2 vykur. plochy:  0,27 GJ/m2 
- priemerná spotreba tepla na prípravu TÚV:   0,31 GJ/m3

    Na týchto číslach jasne vidieť, ako sa prejavia opatrenia na zníženie spotreby 
tepla. Najnižšie náklady sú v dome Partizánska 3. Dom je hydraulicky vyregulo-
vaný (termostatické ventily), byty majú vymenené okná a obvodový plášť je zatep-
lený. Najvyššie náklady vykazuje dom Partizánska 8, napriek tomu, že dom je 
zateplený. Nie je však hydraulicky vyregulovaný (ako jediný v Handlovej) a preto 
sa ani zateplenie obvodového plášťa neprejavilo ako efektívne. Veľmi dobré para-
metre vykazuje aj dom Partizánska 6, ktorý je hydraulicky vyregulovaný a všetky 
byty majú vymenené okná.

Graf ukazuje, že bývanie v dome 29. augusta 1 je v porovnaní s 29. augusta 3 a 5 
veľmi nákladné.
Okruh sídliska SEVER (Plynová kotolňa PK 4 ):
Bytové domy na ulici Prievidzská :
- priemerný ročný náklad na vykurovanie bytu:  17 325 Sk/byt 
- priemerná ročná spotreba tepla na m2 vyk. plochy:  0, 35 GJ/m2 

- priemerná spotreba tepla na prípravu TÚV:   0, 37 GJ/m3

Bytové domy na ulici ČSA, Lipová a Mierové námestie:
- priemerný ročný náklad na vykurovanie bytu:  17 991 Sk/byt, 
- priemerná ročná spotreba tepla na m2 vykur. plochy:  0, 38 GJ/m2 
- priemerná spotreba tepla na prípravu TÚV:   0, 39 GJ/m3

Teplo v našom meste - porovnávací audit od firmy KMET Handlová, a.s.
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