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Potreby klienta  

Zníženie faktúr za energie na 74 školách 

Zamerať sa najmä na svoju hlavnú činnosť, vzdelávanie, odčlenením 
energetického hospodárenia škôl s jedným zástupcom starajúcim sa o 
všetký technické bezpečnostné a regulačné aspekty 

Zaistiť školám ustanovenia zaručujúce komfort, dodržiavanie 
právnych predpisov spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody 
(TÚV) 

Obmedzenie investičných potrieb 

2 

Klient potreboval profesionálneho partnera, ktorý je schopný zabezpečiť 
energetickú efektívnosť najmä pre staršie zariadenie vo všetkých školách na celom 
území VÚC Košice 
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Vek zariadení: 70% z tepelných zdrojov bolo postavených v rokoch 1980 až 
2000, zvyšok bol obnovený po roku 2001  

 Hydraulická regulácia (vyváženie siete) sa vykonalo len u 5% škôl  

  91% radiátorov nemá termostatické ventily  

Ekvitermická regulácia (regulácia vykurovacej krivky v závislosti od 
vonkajšej teploty) sa vykonáva na všetkých školách, ale 30% tejto 
regulácie je  vyradených z prevádzky 

Chýba energetická správa 

Na výstupe z kotolne nie je nainštalovaný žiadny merač 

U 90% tepelno-technických zariadení neboli vykonané kontroly čí spĺňajú 
zákonom stanovené parametre 

Stav zariadení  

Chatrný stav tepelno-technických zariadení v Košiciach je pomerne reprezentatívny 
vzhľadom k celkovému stavu zariadení na Slovensku 
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Riešenie Veolia 
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Zmluva EPC pre zariadenia 74 škôl v správe VÚC Košice so záväzkom úspory 

energie o 19% od roku 2017 a úspore 8,8% na celkových fakturáciách od 

roku 2020 

1. Garancia tepelného komfortu 
2. Reporting  
3. Sledovanie centralizovaných dát 
4. Odpočty 
5. Pravidelné revízie zariadení 
6. Inžinierske práce 
7. Údržbárske práce 
8. Prevzatie zodpovednosti za zariadenia 
9. Aktualizácie 
10. Dodávka a riadenie spotreby energie (výber 

dodávateľov energií, zavedenie obnoviteľných 
zdrojov energie) 

Služby ponúkané 

spoločnosťou 

Veolia 
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Prvé skúsenosti 
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Po 2 ročnej prevádzke je celkový cieľ úspory 9% mierne prekročený 

• Celková dosiahnutá energetická úspora  9,4% v roku 2014 voči referenčnému roku 2009 

• Na jednotlivých školách sa úspory pohybujú od  -27% do 2% nadspotreby 

60% z 19 000 termostatických ventilov bolo osadených 

27 zrekonštruovaných kotolní 

• Nové kotle/horáky 

• Nainštalované nové systémy merania a regulácie 

• Nové úpravne vôd 

Nedochádza k neočakávaným výdavkom z dôvodov závažných porúch 

Všetky revízie a požiadavky BOZP sú plnené 

 
Výsledkom je profesionálna prevádzka a údržba 

energetických zariadení za predikovateľné náklady 


