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1 TITULNÝ LIST 

Tabuľka 1: Základné údaje energetického auditu 

Predmet energetického auditu: BIOMIN, a.s. 

Dátum vypracovania: 2.5.2018 

Energetický audítor: Ing. Matej Brestovský, číslo oprávnenia 321/2014 - 
0106 

Pečiatka: 
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2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

2.1 Zadávateľ energetického auditu 
Identifikácia zadávateľa a predmetu energetického posudku je uvedená v tabuľke 2. 

Tabuľka 2:  Identifikačné údaje zadávateľa a predmetu energetického auditu 

Názov: BIOMIN, a.s. 

Právna forma organizácie: Akciová spoločnosť 

Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Guniš 

Adresa spoločnosti: Potočná 1/1, 919 43 Cífer 

Obchodní register: Okresného súdu v Trnave, oddiel Sa, vložka 65/T 

IČO: 00 681 725 

Kontaktná adresa Potočná 1/1, 919 43 Cífer 

Telefón: (+421) 33 55 99 660 

Email: priganc@bio-min.sk 

Predmet energetického auditu Energetické hospodárstvo spoločnosti BIOMIN, a.s. 

Umiestnenie (adresa) Potočná 1/1, 919 43 Cífer 

2.2 Spracovateľ energetického auditu 
Tabuľka 3: Identifikačné údaje spracovateľa 

Názov: ENVIROS, s.r.o. 

Právna forma organizácie: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Vích, generálny riaditeľ a konateľ 
spoločnosti 

Adresa spoločnosti: Dvory 1932, Púchov, PSČ 020 01 

Obchodný register: Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 32221/R 

IČO: 50 030 485 

DIČ: 2120152793 

Telefón: (+421) 232 373 073 

Fax: (+420) 284 861 245 

Bankové spojenie: SK97 7500 0000 0010 2259 2180 

Vedúci projektu Ing. Róbert Máček 

Spracovatelia: 
Ing. Róbert Máček 
Ing. Matej Brestovský  
Ing. Marta Kovalovská 
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3 POPIS SÚČASNÉHO STAVU PREDMETU 
ENERGETICKÉHO AUDITU 

3.1 Predmet energetického auditu 
Predmetom energetického auditu je určenie a technicko-ekonomické posúdenie potenciálu úspor 
energie a návrh opatrení vedúcich k zníženiu spotreby palív a energie v hodnotenom závode. 
Energetický audit je spracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a v súlade s vyhláškou MH SR č. 179/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone 
energetického auditu, obsah písomnej správy z energetického auditu, forma súhrnného informačného 
listu a súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti. 

Predmetom hodnotenia je výrobný areál spoločnosti BIOMIN, a.s. (ďalej ako BIOMIN) na adrese 
Potočná 1 v Cíferi. Spoločnosť BIOMIN využíva pre prevádzku výrobnú budovu, katastrálne číslo 
539/2. Spoločnosť BIOMIN sa uplatňuje vo výrobe liekov a potravinárskych aditív a doplnkov v GMP 
kvalite.  

Obrázok 1: Prevádzková budova spoločnosti BIOMIN 

 
 

Farmaceutická spoločnosť so sídlom v Cíferi bola založená v roku 1990. Prvým sortimentom boli lieky 
ako biopreparáty s vysokým obsahom vápnika, vyrábané z vaječných škrupín. V priebehu 
nasledujúcich rokov boli vybudované výrobné a administratívne priestory a výroba s distribúciou 
začala od roku 1991.  

S S
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Vďaka dlhoročným skúsenostiam spoločnosť BIOMIN distribuuje svoje výrobky do niekoľkých krajín 
Európy a aj na stredný Východ. Pri výrobe vápnika sa využíva špeciálna technológia bez prídavkov 
chemických látok. Medzi produkty spoločnosti patrí výživové doplnky vo farmaceutickej kvalite, ktoré 
nezaťažujú organizmus, využívajúci prírodného vápnika. Ďalšou oblasťou produktov sú lieky – 
biopreparáty s obsahom prírodného vápnika vo forme prášku.   

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev TV je vlastná kotolňa spaľujúca zemný plyn, nakupované 
množstvo zemného plynu od spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o. (v poslednom roku 2016, 
v predchádzajúcich rokoch bol zemný plyn nakupovaný od spoločnosti SPP) je fakturované jedenkrát 
do roka. Elektrická energia je nakupovaná tak isto od spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o.   

Prevádzka spoločnosti je zaistená približným počtom zamestnancov 30 výrobných a 15 technicko-
hospodárskych pracovníkov.  

3.2 Cieľ energetického auditu 
Cieľom energetického auditu je zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického 
auditu, vypracovanie návrhu opatrení na zníženie spotreby energie, vypracovanie ekonomického a 
environmentálneho vyhodnotenia opatrení, zostavenie súboru odporúčaných opatrení a vypracovanie 
písomnej správy z energetického auditu, súhrnný informačný list a súbor údajov  
pre monitorovací systém. 

3.3 Podklady pre spracovanie EA 
 Fakturačné údaje spotreby energií za roky 2014 – 2016 dodané objednávateľom; 

 Jednočiarové schémy vzduchotechnických rozvodov; 

 Zoznam technologických zariadení; 

 Pôvodná technická dokumentácia budovy; 

 Výkresová dokumentácia elektro; 

3.4 Doplňujúce údaje získané vlastným šetrením 
spracovateľa energetického auditu 

 Informácie o zdroji tepla, príprave TV; 

 Režimy vykurovania a prípravy TV; 

 Informácie o počte zamestnancov; 

 Informácie o prevádzke najvýznamnejších výkonovo náročných spotrebičov; 

 Informácie o prevádzkovaní budovy. 
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4 POPIS PÔVODNÉHO STAVU 

V majetku spoločnosti BIOMIN je výrobná budova umiestnená na parcelnom čísle 539/2 
v katastrálnom území mesta Cífer. Táto je využívaná pre výrobné a administratívne účely. Vstup do 
budovy je z ulice Potočná, viď Obrázok 2: Situačná schéma areálu. 

Budova je situovaný v juhovýchodnej časti mesta Cífer, v blízkosti cesty č. 61.  

4.1 Základné údaje o predmete energetického 
Predmetom posúdenia sú energetické zariadenia, energetické toky, energetická náročnosť budov 
a výrobného procesu spoločnosti BIOMIN so sídlom v meste Cífer.  

Tabuľka 4:  Zoznam parametrov predmetu energetického auditu 

Identifikácia činnosti 

Činnosť Výroba liekov a potravinárskych doplnkov 

Počet vykurovaných objektov 1 

Účel stavby Prevádzkovo-administratívna budova 

Počet zamestnancov 30 + 15 (administratíva) 

Prevádzka (dni v týždni, zmennosť) Výroba - 1 zmenný, administratíva – 1 zmena, 5 dní v týždni 

4.2 Budovy 

4.2.1 Základné údaje o budove 

Prevádzkovou budovou je dvojpodlažná budova, v ktorej je umiestnená aj administratíva spoločnosti. 
V prízemí budovy sú umiestnené aj skladové priestory.   

Informácie o využívaní budovy spoločnosti BIOMIN sú uvedené v Tabuľka 4:  Zoznam parametrov 
predmetu energetického auditu.  

Na nasledujúcom obrázku je uvedená situačná schéma budovy s vyznačením hlavného vstupu do 
objektu. Na juhovýchodnej strane budovy sa nachádza parkovisko a vstup do budovy, do 
administratívnej časti. V severovýchodnej časti objektu sa nachádza plynová kotolňa. Z juhozápadnej 
strany je k budove pristavaný prístavok, ktorý je využívaný pre pranie vstupného polotovaru – vaječné 
škrupiny. Vedľa práčovne je umiestnená regulačná stanica zemného plynu a fakturačné meranie 
zemného plynu.  
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Obrázok 2: Situačná schéma areálu 

 

Tabuľka 5: Zoznam vykurovaných / nevykurovaných objektov 

 Číslo 
objektu Názov objektu Zastavaná plocha 

objektu (m2) 
Je objekt 

vykurovaný (áno/nie) 

1 Prevádzková budova 698,4 áno 

V prízemí je umiestnená časť výrobnej prevádzky, procesy sušenie a mletia a balička. Vedľa 
výrobných priestor je umiestnené skladové hospodárstvo, ktoré je podľa potreby temperované na 
nižšiu teplotu než je interná teplota výrobných priestorov.  

V druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené administratívne priestory, kancelárie, šatne pre 
zamestnancov, časť výroby a strojovňa vzduchotechniky. Vo druhom nadzemnom podlaží sa 
nachádza aj laboratórium.    

S S
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Obrázok 3: Dispozícia prvého nadzemného podlažia 

 

4.2.2 Dispozično-prevádzkové riešenie objektov 

V posudzovaných rokoch 2014 - 2016 neprešla budova spoločnosti BIOMIN žiadnou rekonštrukciou 
vonkajšej obálky. Budova nebola zateplená, takisto neboli vymenené otvorové výplne.  

4.2.3 Stavebno-technické riešenie objektov 
V nasledujúcom texte sú popísané jednotlivé stavebné konštrukcie budovy. 

4.2.3.1 Prevádzková budova 

Obrázok 4: Prevádzková budova 
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Prevádzková budova spoločnosti BIOMIN leží na trávnatej ploche v areáli Istrochem Reality, a.s., 
ktorá zabezpečuje stráženie areálu. Výrobná budova je umiestnená na pozemku spoločnosti BIOMIN, 
ktorý nie je oplotený.  
Budova je dvojpodlažná so zastavanou plochou 698,4 m2 (36 x 19,4 m). Z celkovej zastavanej plochy 
výrobné priestory zaberajú 472 m2, kontrolné priestory 91 m2, sklady 134 m2, údržba 136 m2, 
administratíva 111 m2 a ostatné priestory 238 m2. 
 
Budova je skeletového typu, výplň tvoria tehly a pórobetón. Obvodové murivo je keramických tvárnic 
CD 365 (F15) na maltu MO10. Stavebné vyhotovenie podlahy v celej budove je z liatej podlahy 
odolnej voči chemikáliám. Steny vo výrobných a kontrolných priestoroch sú obložené do výšky 2 m 
vyšpárovaným obkladom. Zvyšok stien je namaľovaný umývateľnou farbou. Výnimku tvoria 
administratívne priestory, ktorých steny sú upravené klasickým spôsobom.  
 
Strecha budovy je plochá s miernym spádom do stredu objektu pre odvod dažďovej vody.  
 
Otvorové výplne tvorí pôvodné izolačné dvojsklá v hliníkovom ráme inštalované v roku 1991. 
V predchádzajúcich rokoch prebehla výmena troch vstupných dverí za plastové s izolačným dvojsklom 
a plastové plné. 

4.2.4 Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií 
Výpočet tepelných strát vychádza zo súčasne známeho a popísaného stavu ochladzovaných 
stavebných konštrukcií objektu. Výpočet celkovej potreby tepla na vykurovanie je vykonaný 
dennostupňovou metódou s využitím normovaných vstupných parametrov daných normou STN  
pre danú oblasť. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií boli kvalifikované podľa normy  
STN 73 05 40 – 2. 

Tabuľka 6: Klimatické podmienky vnútorného a vonkajšieho prostredia v klimaticky normálnom roku 

Veličina Hodnota 

Lokalita (okres) Trnava 

Priemerná teplota vonkajšieho vzduchu v priebehu vykurovacieho obdobia 5,1 °C 

Dĺžka vykurovacieho obdobia 224 dní 

Dennostupne skutočné: (Trnava, rok 2016) 3 337,6 

Priemerná vnútorná teplota vo vykurovacom období – vnútorná výpočtová 
teplota 

18 °C, 21°C 

Vonkajšia výpočtová teplota -11°C 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tepelno-technické vlastnosti prevádzkovej budovy vrátane 
tepelných strát prechodom obálky budovy. Podiely jednotlivých konštrukcií na tepelnej strate 
prechodom sú uvedené na nasledujúcim grafu.  
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4.2.4.1 Výrobný objekt  

Tabuľka 7: Vlastnosti konštrukcií obálky prevádzkovej budovy 

Konštrukcia 
Plocha konštrukcie Súčiniteľ prechodu tepla 

U 
Merná tepelná 

strata prechodom 

m2 W.m-2.K-1 W.K-1 

Podlaha na teréne 698,4 0,89 217,6 

Obvodový plášť  924,8 0,67 619,6 

Strešný plášť  733,3 0,84 616,0 

Dvere plastové 10,8 1,4 15,1 

Dvere pôvodné 9,0 1,8 16,2 

Okná pôvodné 180,0 1,8 324,0 

Vráta plechové 5,6 2,5 14,0 

Tepelné väzby  2 561,9 0,1 256,2 

Celkom 2 561,9 - 2 078,6 

Obrázok 5: Podiel jednotlivých konštrukcií na tepelnej strate prechodom  

 
 

4.3 Výrobný proces 

4.3.1 Technológia 

Výrobný proces pozostává z prípravy biologického polotovaru – vaječných škrupín, jeho prania, 
sterilizácie a mletia. Ďalej je polotovar balený pomocou baličky do malých kapsúl a vrecúšok. 
Následne sú kapsule dávkované do predpripravených balení a sú odvezené do skladových priestorov. 
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Obrázok 6: Schéma výrobného procesu 

 

4.3.2 Sortiment 
Hlavným sortimentom spoločnosti BIOMIN, a.s. sú: 

 výživové doplnky vo farmaceutickej kvalite;  

 lieky – biopreparáty s obsahom prírodného vápnika vo forme prášku.   

Obrázok 7: Polotovar – vaječné škrúpiny (vľavo) a hotový výrobek (vpravo) 
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4.4 Nákup energií 
Spoločnosť BIOMIN, a.s. pre svoju prevádzku nakupuje elektrickú energiu a zemný plyn.  

4.4.1 Elektrická energia 

4.4.1.1 Nákup elektrickej energie 

Elektrická energia je dodávaná od tradičného dodávateľa ČEZ Slovensko, s.r.o. Nákup elektrickej 
energie prebieha formou výberového konania. V prípade, že je z pohľadu ceny výhodné nakúpiť na 
dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, tak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie. Kontrakt pokrýva 
nákup elektrickej energie vo vysokom a nízkom tarife. Elektrická energia je meraná elektromerom 
číslo 2046522, číslo odberného miesta je 5020116169.   

4.4.1.2 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 

Prevádzková budova spoločnosti je zásobovaná elektrickou energiou z verejnej distribučnej siete 
nízkeho napätia. Fakturačné meranie je umiestnené v hlavnej rozvodni v prízemí budovy. Hlavná 
rozvodňa umiestnená v severovýchodnej časti budovy je napájaná z nízkonapäťovej siete. Prípojka je 
vedená do hlavnej rozvodne odkiaľ je energia rozvádzaná po budove na napäťovej úrovni 380 V.  

Z hlavného rozvádzača 01 RH sú napojené rozvádzače 01 RS 1, cez ktorý sú napájané svetelné 
a zásuvkové inštalácie v prízemí budovy, 01 RS 2, cez ktorý sú napájané svetelné a zásuvkové 
inštalácie na druhom nadzemnom podlaží a rozvádzač 01 RV, cez ktorý je napájaná strojovňa výťahu. 

Rozvádzače sú typové oceľové plechové rozvodnice ističovo-stykačové. Rozvodnica strojovne výťahu 
je povrchová bez dverí typ RV 10 Pb. Rozvádzače sú na hlavný rozvádzač napojené kabelami AYKY 
4B. Celkový inštalovaný elektrický príkon je 405 kW. V hlavnej rozvodni je inštalovaný regulátor 
jalového výkonu QERP 416.   

Obrázok 8: Regulátor jalového výkonu 
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4.4.1.3 Nákup elektrickej energie so siete 

Nakupované množstvo elektrickej energie v období od roku 2014 do 2016 je uvedené v nasledujúcej 
tabuľke.    

Tabuľka 8: Množstvo nakúpenej elektrickej energie 

Elektrická 
energia 

2014 2015 2016 Priemer 

[kWh] [Eur] [kWh] [Eur] [kWh] [Eur] [kWh] [Eur] 

Január 2 733 585 2 748 576 3 801 596 3 094 580 

Február 2 343 539 2 607 565 3 492 713 2 814 528 

Marec 3 453 836 2 724 572 2 649 541 2 942 552 

Apríl 2 778 719 2 325 517 2 601 496 2 568 481 

Máj 2 304 587 3 738 808 5 085 990 3 709 695 

Jún  2 589 548 3 654 935 3 186 641 3 143 589 

Júl 2 130 493 2 784 651 2 865 601 2 593 486 

August 2 460 575 2 682 637 3 798 739 2 980 559 

September 2 838 670 2 511 571 2 823 548 2 724 511 

Október 4 116 804 3 540 687 5 220 799 4 292 805 

November 2 352 536 4 005 948 4 227 794 3 528 661 

December 3 027 642 2 931 594 2 673 496 2 877 539 

Celkom 33 123 7 534 36 249 8 062 42 420 7 953 37 264 6 987 
 

Obrázok 9: Nákup elektrickej energie v období 2014 - 2016 
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Spotreba elektrickej energie je hlavne na výrobnú technológiu, čo tvorí viac ako 51% spotreby. 
Medziročný nárast spotreby elektrickej energie je spôsobený zvýšením objemu výroby. Najväčším 
spotrebičom elektrickej energie je technológia sušenia. Inštalovaný príkon technológie je 87 kW. 
Zvyšná časť je na ostatnú prevádzku ako je výroba stlačeného vzduchu, osvetlenie a iné spotreby.  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné ceny elektrickej energie v jednotlivých sledovaných 
obdobiach. 

Tabuľka 9: Merná cena nakupovanej elektrickej energie bez DPH 

Rok Merná cena elektrickej energie Jednotka 

2014 227,5 Eur.MWh-1 

2015 222,4 Eur.MWh-1 

2016 187,5 Eur.MWh-1 

4.4.1 Plyn 

4.4.1.1 Nákup zemného plynu 

Zemný plyn je nakupovaný od tradičného dodávateľa ČEZ Slovensko, s.r.o. Ročné maximum na 
odbernom mieste je 165 000 kWh.rok-1. Prívodné potrubie zemného plynu je privedené do regulačnej 
stanice plynu umiestnenej na juhozápadnej strane objektu. Zemný plyn je regulovaný na tlak 100 kPa. 
Odtiaľ je podzemným kanálom vedený prívod do kotolne umiestnenej na druhej strane budovy.   

4.4.1.2 Spotreba zemného plynu 

Zemný plyn sa spotrebováva na vykurovanie a prípravu teplej vody. Zemný plyn sa spotrebováva 
výlučne v centrálnej kotolni na zemný plyn. Dodávateľom boli poskytnuté iba ročné spotreby zemného 
plynu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ročné spotreby zemného plynu vo spalnom teple.    

Tabuľka 10: Spotreba zemného plynu 

Zemný plyn 
2014 2015 2016 Priemer 

[kWh] [Eur] [kWh] [Eur] [kWh] [Eur] [kWh] [Eur] 

Celkom 129 238 4 422 149 283 5 852 141 212 6 233 139 911 6 169 

Priemerné hodnoty spotreby zemného plynu sú vynásobené priemernou cenou roku 2016. 

Obrázok 10: Spotreba zemného plynu v období 2014 – 2016 
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Z grafu je vidieť medziročný nárast spotreby zemného plynu v rokoch 2014 – 2015 a mierny pokles 
spotreby v rokoch 2015 - 2016. Spotreba zemného plynu takmer kopíruje priebeh počasí v zimnom 
období. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné ceny nakupovaného zemného plynu v jednotlivých 
sledovaných rokoch.  

Tabuľka 11: Merná cena nakupovaného zemného plynu (bez DPH) 

Rok Merná cena zemného plynu Jednotka 

2014 37,98 Eur.MWh-1 

2015 43,51 Eur.MWh-1 

2016 48,99 Eur.MWh-1 

4.4.2 PHM 

Pohonné hmoty sú nakupované výhradne pre vozidlá spoločnosti, jedná sa o motorovou naftu a 
benzín. Spoločnosť prevádzkuje iba osobné automobily. Spotreba PHM je uvedená v nasledujúcich 
tabuľkách.  

4.4.2.1 Spotreba PHM  

Spoločnosť BIOMIN nakupuje pre svoje potreby naftu a benzín. Tieto pohonné hmoty slúžia pre 
prevádzkovanie osobných automobilov v celkovom počte 14, z toho 3 sú benzínové. 

Nakupované množstvo PHM - nafty v období od roku 2014 do roku 2016 je uvedené v nasledujúcej 
tabuľke.  

Tabuľka 12: Nákup motorovej nafty v technických jednotkách 

PHM  2014 2015 2016 Priemer 

Celkom MWh 70 76 138 95 

Celkom l 7 053 7 624 13 876 9 518 

Tabuľka 13: Nákup motorovej nafty 

PHM  2014 2015 2016 

Celkom Eur 9 508 9 027 14 722 

Spotreba motorovej nafty bola prepočítaná pomocou výhrevnosti 11,84 MWh.t-1. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné ceny nafty v jednotlivých sledovaných rokoch. 

Tabuľka 14: Merná cena PHM – motorová nafta (bez DPH) 

Rok Merná cena PHM Jednotka 

2014 1,35 Eur.l-1 

2015 1,18 Eur.l-1 

2016 1,06 Eur.l-1 
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Nakupované množstvo PHM - benzínu v období od roku 2014 do roku 2016 je uvedené v nasledujúcej 
tabuľke.  

Tabuľka 15: Nákup benzínu v technických jednotkách 

PHM  2014 2015 2016 Priemer 

Celkom MWh 15 16 29 20 

Celkom l 1 696 1 833 3 190 2 240 

Tabuľka 16: Nákup benzínu 

PHM  2014 2015 2016 

Celkom Eur 2 527 2 399 3 914 

Spotreba benzínu bola prepočítaná pomocou výhrevnosti 12,11 MWh.t-1. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené priemerné ceny benzínu v jednotlivých sledovaných rokoch. 

Tabuľka 17: Merná cena PHM – benzín (bez DPH) 

Rok Merná cena PHM Jednotka 

2014 1,49 Eur.l-1 

2015 1,31 Eur.l-1 

2016 1,23 Eur.l-1 

4.5 Výroba, spotreba a rozvod energie 

4.5.1 Teplo 

4.5.1.1 Výroba tepla 

Zdrojom tepelnej energie je miestna kotolňa, v ktorej sú umiestnené dva kotle spaľujúci zemný plyn.  
Ako teplonosné médium sa používa teplá voda, ktorá sa dodáva do objektu. Plynová kotolňa je 
zdrojom pre vykurovanie objektu a centrálnu prípravu teplej vody.  

Tabuľka 18: Technické parametre kotlov  

Položka Jednotka K1 K2 

Výrobca - Protherm 
HÖTECHNIKA 

VáLLALAT 

Typ - Grizzly 65 KLO EKO HÖTERM  

Rok výroby - 2010 1990 

Menovitý tlak MPa 0,4 0,3 

Menovitá teplota °C 85 - 

Menovitý tepelný výkon kW 65 87 

Palivo -  Zemný plyn Zemný plyn 
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Kotol K2 je prevádzkovaný iba v prípadoch veľmi chladným zím. V priebehu roku slúži ako záložný 
zdroj. Hlavným zdrojom je kotol K1.    

Tabuľka 19: Základná ročná bilancia premeny energie (rok 2016) 

Riadok Ukazovateľ Jednotka K1+K2 K1 

1 Inštalovaný elektrický výkon celkom  MW - - 

2 Inštalovaný tepelný výkon celkom  MW 0,15 0,065 

3 Dosiahnuteľný elektrický výkon celkom  MW - - 

4 Pohotový elektrický výkon celkom  MW - - 

5 Výroba elektriny  MWh - - 

6 Predaj vyrobenej elektriny  MWh - - 

7 Vlastná spotreba elektriny  MWh - - 

8 Spotreba energie na výrobu elektriny  MWh - - 

9 Výroba využiteľného tepla  MWh 112 112 

10 Predaj vyrobeného využiteľného tepla  MWh - - 

11 Spotreba energie na výrobu využiteľného tepla  MWh 126 126 

12 Spotreba tepla celkom  MWh 126 126 

13 Ročná energetická účinnosť zdroja  
bezrozmerné 

číslo 
alebo % 

0,89 0,89 

14 Ročná energetická účinnosť výroby elektriny - - 

15 Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla  0,89 0,89 

16 Špecifická spotreba energie výrobu elektriny MWh.MWh-1  -   -  

17 Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného 
tepla  MWh.MWh-1 1,124 1,124 

18 Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonu h.rok-1 - - 

19 Ročné využitie dosiahnuteľného elektrického výkonu h.rok-1 - - 

20 Ročné využitie pohotového elektrického výkonu  h.rok-1 0 0 

21 Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu  h.rok-1 829 1939 

V základnej ročnej bilancie premeny energie boli použité údaje z rokov 2014 - 2016. Vzhľadom nato, 
že v kotolni sú nainštalované dva kotle, z ktorých sa využíva iba menší z nich, bola spracovaná ročná 
bilancia premeny energie samostatne pre prevádzkovaný kotol. Z predchádzajúcej tabuľky  je vidieť 
ročné využitie zdroja 1 939 hod.rok-1, čo odpovedá štandardnému prevádzkovaniu. Vo vykurovacom 
období je kotol v nepretržitej prevádzke, mimo vykurovaciu sezónu je v prevádzke iba ako zdroj pre 
prípravu teplej vody.  

4.5.1.2 Spotreba tepla  
Teplo sa v závode spotrebováva pre vykurovanie a ohrev teplej vody.  
 
Príprava teplej vody prebieha centrálne v kotolni odkiaľ je distribuovaná ďalej do budovy, do šatní 
zamestnancov a do sociálnych priestorov. Teplá voda je pripravovaná vo stojatom zásobníku 
o objeme 1 000 litrov, inštalovaného v roku 1991. Zásobník teplej vody je opatrený tepelnou izoláciou 
z doby inštalácie. Množstvo teplej vody a množstvo spotreby zemného plynu pre ohrev teplej vody nie 
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je merané. Teplá voda sa používa pre potreby zamestnancov (sociálne zázemie zamestnancov) a pre 
potreby technológie - sanitačné procesy vo výrobe.  

4.5.1.3 Rozvod tepla 

Vykurovacia voda je z kotlov vedená do rozdeľovača umiestneného v kotolni. Do rozdeľovača sú 
zaústené prívody od plynových kotlov. Z rozdeľovača je vedená vetva pre vykurovanie objektu, pre 
ohrev TV a pre vzduchotechnické jednotky (prívodná vetva momentálne nefunkčná).  

V budove je teplo na vykurovanie rozvádzané pomocou teplovodného rozvodu, ktorý je vedený 
z kotolne do jednotlivých priestorov, kde je ďalej teplo distribuované až k vykurovacím telesám. 
Inštalované vykurovacie telesá sú liatinové článkové a vykurovacie registre (prevažne vo výrobných 
priestoroch). Vykurovacia voda je distribuovaná pomocou čerpacej techniky spoločnosti SIGMA Lutín.   

Teplá voda je privedená z centrálneho zásobníka teplej vody k miestam spotreby a do šatní pre 
zamestnancov umiestneným na druhej strane budovy. Všetky tepelné rozvody sú opatrené tepelnou 
izoláciou.    

4.5.2 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu 

Stlačený vzduch sa vyrába a dopravuje pre technologický proces, pre zariadenie sušenia, mletia 
a sterilizácie a následné balenie. Technológia je umiestnená v prízemí budovy. V kompresorovej 
stanici umiestnenej v bezprostrednej blízkosti technológie sú nainštalované 2 kompresory, 1 piestový 
kompresor Orlík VL 1V10 a 1 bezolejový kompresor OK 250, ktorý je inštalovaný ako záložný. 
V prevádzke sa kompresory zapínajú podľa potreby. Vzduch je ďalej distribuovaný cez sušičku 
vzduchu  potrubím DN80 k spotrebičom. Stlačený vzduch je vyrábaný v tlakovej úrovni 0,6 MPa 
a teplote 30°C. Najväčším spotrebičom stlačeného vzduchu je stroj na balenie produktov do kapsúl. 

Tabuľka 20: Prehľad kompresorov 

R. Umiestnenie Typ Rok 
výroby 

Príkon 
[kW] 

Vzduchový 
výkon 

[m3/hod] 

Nominálna 
merná 

spotreba 
[kWh/m3] 

Regulácia 
frekvenčným  

meničom 

1. Kompresorovňa Orlík VL 1V10 2011 7,5 58 0,103 nie 

2. Kompresorovňa OK 250 - 3,5 - - nie 

4.5.3 Vzduchotechnické zariadenia 
Vo strojovni vzduchotechniky na druhom nadzemnom podlaží sú inštalované 3 VZT jednotky, ktoré 
zaisťujú prívod a odvod vzduchu z výrobných priestorov a laboratória.  

 VZT 1 – zaisťuje nútené vetranie priestorov baličky, vzduchový výkon je 1,28 m3.sec-1; 

 VZT 2 – zaisťuje nútené vetranie výrobných priestor na prvom nadzemnom podlaží, 
vzduchový výkon jednotky je 1,16 m3.sec-1; 

 VZT 3 - zaisťuje nútené vetranie laboratória na druhom nadzemnom podlaží, vzduchový výkon 
jednotky je 1,16 m3.sec-1; 

Externý vzduch je nasávaný cez centrálny filter. Inštalované vzduchotechnické jednotky sú z doby 
zahájenia prevádzky, dodávateľom je spoločnosť JANKA Radotín. V nasledujúcej tabuľka je zoznam 
vzduchotechnických zariadení. 
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Tabuľka 21: Prehľad VZT jednotiek pre výrobné priestory 

R. Umiestnenie Typ Rok 
výroby 

Príkon 
ventilátorov 

[kW] 

Vzduchový 
výkon 

[m3/sec] 

Prevádzka 
[hod/rok] 

Regulácia 
frekvenčným  

meničom 

1. Strojovňa VZT 
VZT1 - BKC 
JANKA  Radotín 

1991 10,74 1,28 80 Nie 

2. Strojovňa VZT VZT2 - BKC 
JANKA  Radotín 

1991 6,0 1,16 80 Nie 

3. Strojovňa VZT VZT3 - BKC 
JANKA  Radotín 

1991 6,0 1,16 80 Nie  

Pre priestory laboratória na druhom nadzemnom podlaží (miestnosť susediaca zo strojovňou 
vzduchotechniky) sú inštalované 2 kusy odsávacích ventilátorov výrobcu JANKA  Radotín, typ 
RNH250 PK. Tieto odsávajú vzduch priamo od inštalovaných laboratórnych digestorov.  

Spotreba elektrickej energie pre vzduchotechnické zariadenia nie je podružne meraná. Prevádzkové 
hodiny vzduchotechnických zariadení sú priamo spojené s prevádzkou danej technológie vetraných 
priestorov. Chod vzduchotechnických zariadení je riadený manuálne. Celková spotreba elektrickej 
energie na nútené vetranie bola kalkulovaná na základe počtu prevádzkových hodín uvedených 
v predchádzajúcej tabuľke, čo predstavuje 4,29% z celkovej priemernej spotreby elektrickej energie 
pre budovu v roku 2016.  

4.5.4 Technologické zariadenia 

Technologické zariadenie inštalované v prevádzke spoločnosti BIOMIN, a.s. spotrebováva 
z nakupovaných médií iba elektrickú energiu. V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam 
najvýznamnejších inštalovaných elektrických spotrebičov.  

Tabuľka 22: Technologické zariadenia  

Umiestnenie 
Typ stroja Elektrický príkon 

názov prenosný  neprenosný statický kW 
Prízemie Váha č.1 (rozvažovanie surovín) x     1 
 Váha č.2 (rozvažovanie surovín) x     1 
 Fluidná sušiareň      x 87 
1.poschodie Váha č.2 (rozvažovanie surovín) x     1 
 Homogenizátor PD  100l x     5 

 Farmaceutický komprimátor 
prášku x     15 

 Kapsulovacie zariadenie MG2   x   4,4 
 Váha kontrolná pre MG2   x   1,2 
 Leštička kapsúl    x   0,55 
 Vysávač na sanitáciu MG2   x   1,8 
 Nilfisk T40plus    x   4 
 Nilfisk VHW311   x   1,5 
 MS-6n   x   0,85 
 MS-6 aut 1   x   0,85 
 MS- 6 aut 2   x   0,85 
 Vysávač Kärcher klasický   x   1 
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Spotreba elektrickej energie pre technologické zariadenia nie je podružne meraná. Spotreba 
elektrickej energie pre technologické zariadenia vrátanie kompresorových jednotiek bola 
vykalkulovaná na základe priemerného počtu prevádzkových hodín zariadení dodaných zodpovedným 
pracovníkom výroby. Spotreba elektrickej energie pre technológiu je 26 519 kWh.rok-1, čo predstavuje 
62,5 % z celkovej priemernej spotreby elektrickej energie pre budovu v roku 2016.   

4.5.5 Osvetlenie 

Pre osvetlenie administratívnych a výrobných priestorov je inštalované žiarovkové a žiarivkové 
osvetlenie. Intenzita osvetlenia je stanovená v súlade s charakterom jednotlivých prevádzok. 
Ovládanie je manuálne, nie je použité programové ani časové spínanie. Spínanie osvetľovacích 
sústav je navrhnuté tak, aby bolo možné spínať osvetlenie v niektorých priestoroch čiastkovo – mimo 
prevádzkovaného času (upratovanie, atď.) alebo zapínať celú osvetľovaciu sústavu.   

Obrázok 11: Vnútorné osvetlenie výrobných priestorov 

    

Osvetlenie výrobných priestorov je zabezpečené pôvodnými svietidlami s lineárnymi žiarivkami  
2 x 40W zatvorenými a žiarivkovými svietidlami vaničkovými s príkonom 2 x 40W, osadenými na 
strope. V administratívnych priestoroch a priestoroch chodieb sú inštalované žiarivkové svietidlá 
stropné s ryhovaným krytom s príkonom 1 x 40W. Ovládanie je manuálne, nie je použité programové 
ani časové spínanie. 
Tabuľka 23: Prehľad osvetlenia vo výrobných priestoroch 

Umiestnenie Typ svietidla Počet 
[ks] 

Prevádzková 
doba [hod] 

Celkový 
príkon [kW] 

Celková spotreba EE 
[kWh/rok] 

Prízemie 

Žiarivky 2 x 40W 33 1 000 2,6 2 640 

Žiarivky 2 x 40W 43 1 230 3,4 4 231 

Žiarivky 1 x 40W 13 1 000 0,5 520 

Žiarovky 60W 5 80 0,3 24 

Žiarovky 100 W 4 50 0,4 20 

Žiarovky 200W 12 50 2,4 120 

1. Poschodie 

Žiarivky 2 x 40W 54 1 000 4,3 4 320 

Žiarivky 1 x 40W 47 1 000 1,9 1 880 

Žiarovky 60W 11 80 0,7 53 

Žiarovky 100 W 26 60 2,6 156 

Žiarovky 200W 12 50 2,4 120 

Celkom   - - 21,6 14 084 

Celková spotreba vnútorného osvetlenia je 14 084 kWh.rok-1, čo predstavuje 33,2 % z celkovej 
priemernej spotreby elektrickej energie pre budovu.  
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5 VYHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU 

5.1 Údaje o energetických vstupoch a výstupoch 
Energetickými vstupmi sú: 

 Elektrická energia; 

 Zemný plyn; 

 Nafta a benzín. 

Všetky tabuľky sú spracované na základe údajov o spotrebe energetických médií (zemného 
plynu, elektrickej energie a nafty). Údaje o spotrebách energií pochádzajú z fakturačných a účtovných 
dokladov poskytnutých objednávateľom energetického auditu, spoločnosťou BIOMIN, a.s. Náklady na 
energetické média sú uvedené platné v príslušnom období. Vo všetkých výpočtoch týkajúcich sa 
nového stavu bolo uvažované vždy s cenou v roku 2016 bez DPH. 

V nasledujúcich tabuľkách je zhrnutá celková výška vstupov palív a energie do objektu vrátane 
nákladov za hodnotené roky a ako priemer rokov 2014 - 2016. 

Tabuľka 24: Výška energetických vstupov do areálu – rok 2014 

Palivo/Energia Jednotka Množstvo 
Výhrevnosť Prepočet Náklady 

GJ.jedn.-1 MWh €.r-1 bez DPH 

Elektrina MWh 33 3,60 33 7 534 

Zemný plyn MWh 129 3,24* 116 4 422 

Motorová nafta t 6 42,61 70 9 508 

Benzín t 1 43,59 15 2 527 

Celkom spotreba palív a  
Energie - - 235 23 991 

 

Tabuľka 25: Výška energetických vstupov do areálu – rok 2015 

Palivo/Energia Jednotka Množstvo 
Výhrevnosť Prepočet Náklady 

GJ.jedn.-1 MWh €.r-1 bez DPH 

Elektrina MWh 36 3,60 36 8 062 

Zemný plyn MWh 149 3,24* 134 5 852 

Motorová nafta t 6 42,61 76 9 027 

Benzín t 1 43,59 16 2 399 

Celkom spotreba palív a  
Energie - - 263 25 340 
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Tabuľka 26: Výška energetických vstupov do areálu – rok 2016 

Palivo/Energia Jednotka Množstvo 
Výhrevnosť Prepočet Náklady 

GJ.jedn.-1 MWh €.r-1 bez DPH 

Elektrina MWh 42 3,60 42 7 953 

Zemný plyn MWh 141 3,24* 127 6 233 

Motorová nafta t 12 42,61 138 14 722 

Benzín t 2 43,59 29 3 914 

Celkom spotreba palív a  
Energie - - 336 32 822 

*) jedná sa o prepočet medzi spalným teplom a výhrevnosťou v (GJ/MWh) 

Tabuľka 27: Výška energetických vstupov – priemerné hodnoty 2014 - 2016 v cenách roku 2016 

Pred realizáciou projektu 

Palivo / Energia Jednotka Množstvo Výhrevnosť 
GJ/jednotku 

Prepočet 
MWh 

Ročné 
náklady v tis. 
Eur bez DPH 

Elektrická energia MWh 37 3,60 37 7,0 

Teplo GJ         

Zemný plyn MWh 140 3,24* 126 6,2 

Iné plyny (LPG) MWh         

Hnedé uhlie t         

Čierne uhlie t         

Koks t         

Iné tuhé fosilné palivá t         

Ťažký vykurovací olej t         

Biomasa t         

Ľahký vykurovací olej t         

Nafta t 8 42,61 95 10,1 

Benzín t 2 43,59 20 2,7 

Iná forma energie (napr. 
teplo) GJ     

Energetické vstupy celkom 278 26,0 

Zmena stavu zásob     

Celková spotreba energie 278 26,0 

*) jedná sa o prepočet medzi spalným teplom a výhrevnosťou v (GJ/MWh) 

Grafické vyhodnotenie percentuálnych spotrieb energií a nákladov na ne je znázornené na 
nasledujúcich grafoch. Do východiskovej bilancie boli použité priemerné hodnoty energií v rokov 2014 
– 2016 kalkulované v cenách roku 2016.  
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Obrázok 12: Rozdelenie spotreby energie  

 

Obrázok 13: Rozdelenie nákladov v danom roku v cenovej úrovni roku 2016 

 

Z grafov vyplýva, že z pohľadu množstva, tvorí elektrická energia iba 13,4%, ale z pohľadu nákladov 
vďaka výrazne vyššej cene až 26,86 %.    

Nakúpené množstvo zemného plynu tvorí množstvom takmer polovinu 45,3%, ale z pohľadu nákladov 
len 23,7%. Tiež je vidieť, že nákup PHM z pohľadu nákladov je na veľmi vysokej úrovni 49,3% 
z celkových nákladov spoločnosti.  
  

Elektrická energia 
13,40% 

Zemný plyn
45,34% 

Motorová nafta 
34,04% 

Benzín 
7,22% 

 

Elektrická energia 
26,86% 

Zemný plyn 
23,74% 

Motorová nafta 
38,83% 

Benzín 
10,57% 
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Tabuľka 28: Údaje o energetických vstupoch do objektu vo východiskovom stave (prepočet na priemerné klimatické 
podmienky) v cenách v roku 2016 bez DPH 

Palivo/Energia Jednotka Množstvo 
Výhrevnosť Prepočet Náklady 

GJ.jedn.-1 MWh €.r-1 bez DPH 

Elektrina MWh 37 3,60 37 6 987 

Zemný plyn MWh 159 3,24* 143 6 176 

Motorová nafta t 8 42,61 95 10 098 

Benzín t 2 43,59 20 2 748 

Celkom spotreba palív a  
Energie - - 295 26 009 

*) jedná sa o prepočet medzi spalným teplom a výhrevnosťou v (GJ/MWh) 

Vzhľadom na to, že spotreba motorovej nafty a benzínu je viac ako 38% celkovej spotreby vstupov, v 
súlade s §2 odst. 2 vyhlášky 179/2015 Z.z. bude hodnotená účinnosť užitia motorovej nafty 
a navrhnuté riešenie pre zníženie spotreby motorovej nafty. 

5.2 Zhodnotenie účinnosti využitia energií 

5.2.1 Elektrická energia 

Dodávateľom elektrickej energie je tradičný dodávateľ ČEZ Slovensko, s.r.o. Prevádzka má jedno 
odberné miesto. Početnosť fakturácie spotreby elektrickej energie je jedenkrát za mesiac. Elektrická 
energia je nakupovaná v dvojtarifnej  sadzbe (VT + NT). Elektrická energia je meraná elektromerom 
číslo 2046522, číslo odberného miesta je 5020116169. Pre odberné miesto je inštalovaný istič  
3 x 250 A.   

Elektrina sa využíva prevažne na prevádzku technologických zariadení, výrobu stlačeného vzduchu, 
osvetlenie atď. 

Jednotková cena nakúpenej elektrickej energie v roku 2016 bola 187,5 €.MWh-1 bez DPH.  

Distribúcia elektrickej energie je po závode na napäťovej úrovni 380 V. Hlavný prívod do prevádzky 
spoločnosti BIOMIN je nízkonapäťovej úrovni. V hlavnej rozvodni je inštalovaný regulátor jalového 
výkonu QERP 416, ktorý reguluje pomocou tzv. rýchlej aproximácie.  

Spotreba elektrickej energie v závode nie je meraná podružnými meradlami po jednotlivých výrobných 
úsekoch. Vzhľadom na nepravidelnosť výrobnej prevádzky by bolo dobré podružné merania inštalovať 
a vyviesť pomocou diaľkového odpočtu do jedného zberného miesta odkiaľ bude možné jednotlivé 
spotreby detailne analyzovať a vyhodnocovať mernú náročnosť výroby.  
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Obrázok 14: Rozdelenie priemernej spotreby elektrickej energie podľa účelu 

 

Z grafu je vidieť, že dominantná spotreba elektrickej energie je v technológii. Ďalšia významná 
spotreba elektrickej energie je pre osvetlenie. Spotreba elektrickej energie pre vzduchotechniku nie je 
výrazná a to z dôvodu znížené doby prevádzkovania.   

5.2.1.1 Výroba stlačeného vzduchu 

Výroba stlačeného vzduchu prebieha v prevádzke spoločnosti BIOMIN v dvoch kompresorových 
jednotkách.  

Stlačený vzduch sa vyrába a dopravuje pre technologický proces, pre zariadenie sušenia, mletia 
a sterilizácie a následné balenie. Technológia je umiestnená v prízemí budovy. V kompresorovej 
stanici umiestnenej v bezprostrednej blízkosti technológie sú nainštalované 2 kompresory, 1 piestový 
kompresor Orlík VL 1V10 s príkonom 7,5 kW a 1 bezolejový kompresor OK 250 s elektrickým 
príkonom 3,5 kW, ktorý je inštalovaný ako záložný.  

Stlačený vzduch je vyrábaný v tlakovej úrovni 0,6 MPa a teplote 30°C. Vzduch je distribuovaný cez 
sušičku vzduchu  potrubím DN80 k jednotlivým spotrebičom. Množstvo vyrobeného stlačeného 
vzduchu nie merané.  

Hlavný kompresor Orlík je nenáročný na údržbu a servis. Najväčším spotrebičom stlačeného vzduchu 
je stroj na balenie produktov do kapsúl. Pri priemernom zaťažení 840 hod.rok-1 je podiel spotreby 
elektrickej energie pre výroby stlačeného vzduchu 10,4 % z celkovej spotreby elektrickej energie 
spoločnosti BIOMIN v roku 2016.  

5.2.2 Zemný plyn 

Zemný plyn je nakupovaný od spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o. S dodávateľom je dohodnutá podľa 
zmluvy fixná mesačná platba za odberné miesto vo výške 2,06 EUR a ročný odber zemného plynu v 
maximálnej výške 165 000 kWh.rok-1. 

Technológia 
vrátanie 

kompresorov 
62,51% 

Osvetlenie 
33,20% 

Vzduchotechnika 
4,29% 
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Zemný plyn sa používa na vykurovanie a ohrev teplej vody. Spotreba zemného plynu je meraná na 
úrovni fakturačného merania. Spotreba zemného plynu pre ohrev teplej vody nie je podružne meraná. 
Fakturácia prebieha jeden krát za mesiac. 

Jednotková cena zemného plynu v roku 2016 bola 48,99 €.MWh-1 bez DPH. V nasledujúcom grafu je 
uvedené rozdelenie spotreby tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Priemerná spotreba zemného 
plynu pre ohrev teplej vody bola kalkulovaná na základe počtu zamestnancov a potreby teplej vody 
pre 1 zamestnanca vo výške 30 l.deň-1. 

Obrázok 15: Rozdelenie priemernej spotreby zemného plynu podľa účelu 

 

5.2.3 Výroba tepla 

V prevádzke spoločnosti BIOMIN sú ako zdroje tepla nainštalované dva plynové kotly. Kotol Protherm 
Grizzly 65 KLO EKO, ktorý bol nainštalovaný v roku 2010, je prevádzkovaný počas celého roka. Je 
zdrojom vykurovania aj ohrevu teplej vody. Účinnosť tohto zdroja je 89%. Ako záložný zdroj slúži 
plynový kotol HÖTERM, ktorý bol inštalovaný v dobe výstavby v roku 1990. Tento je prevádzkovaný 
iba v prípade veľmi chladných zím.  

Stav zariadení, ktoré sú v kotolni inštalované, odpovedá dobe ich inštalácie a spôsobu prevádzky. 
Kotolňa nepracuje v plne automatickom a bez obslužnom režime. Ďalej v audite sa budeme zaoberať 
možnosťou výmeny zdroja vykurovania a ohrevu teplej vody, aby výroba tepla prebiehala čo 
najefektívnejšie a s minimálnymi stratami.  

5.2.4 Rozvody tepelnej energie 

Niektoré vnútorné teplovodné rozvody vedené z kotolne nie sú dostatočne izolované minerálnou 
vlnou. Stávajúca tepelná izolácia pochádza z doby zahájenia prevádzky spoločnosti. Izolácia potrubí 
a armatúr inštalovaných v kotolni je poškodená a na niektorých miestach chýba.  

Vzhľadom na stav a efektivitu výroby tepla sa budeme ďalej v audite zaoberať opatrením na zvýšenie 
efektivity výroby tepla. 

Vykurovanie 
89,70% 

Teplá voda 
10,30% 
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Obrázok 16: Teplovodné rozvody v kotolni 

      

Vnútorné rozvody nepriamo prispievajú k vykurovaniu priestorov, ktorými prechádzajú. Teplota média 
sa riadia podľa potreby a nastavenej ekvitermickej regulácie.  

Vykurovacie plochy tvoria oceľové registre a liatinové článkové telesá, ktoré nie sú osadené 
termostatickými ventilmi. 

5.2.5 Vzduchotechnická zariadenia 

Vzduchotechnická zariadenia, ako už bolo popísané v prvej časti auditu, nie sú inštalované vrátanie 
rekuperácie tepla. Motory vzduchotechnických jednotiek nie sú frekvenčne riadené.  

Externý vzduch je nasávaný cez centrálny filter. Inštalované vzduchotechnické jednotky sú z doby 
zahájenia prevádzky (rok 1991), dodávateľom je spoločnosť JANKA Radotín. 

Jednotky nie sú prevádzkované podľa potrieb výrobnej technológie, sú prevádzkované iba v nočných 
alebo skorých ranných hodinách za účelom predvetrania a predchladenia priestorov. Vzduchové 
výkony z hladiska požadaviek prevádzky nie sú postačujúce. Jednotky majú inštalované vnútorné 
výmenníky. Prívodné potrubia pre média nie sú tepelne izolované a stav armatúr odpovedá dobe ich 
inštalácie. Veľká časť inštalovaných armatúr nie je funkčná. Armatúry sú ručne ovládané. Regulácia 
vzduchotechnických zariadení je pomocou manuálneho tlačidla zapni/vypni. 
Obrázok 17: Prívod médií pre vzduchotechnické jednotky, armatúry na prívodu 

     

5.2.6 Osvetlenie 

Pre osvetlenie administratívnych a výrobných priestorov je inštalované pôvodné žiarovkové 
a žiarivkové osvetlenie staršieho typu, bez predradníka. Celková spotreba elektrickej energie na 
osvetlení tvorí  33,2 % z celkovej spotreby elektrickej energie.  
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Opatrením výmeny osvetlenia v priestoroch s výraznejšou dobou prevádzky sa budeme zaoberať 
ďalej v audite.  

5.3 Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií 
budov 

5.3.1 Zhodnotenie tepelno-technických vlastností obalových 
konštrukcií budov 

V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté údaje o všetkých ochladzovaných obalových konštrukciách 
hodnotenej budovy, cez ktoré dochádza k tepelným stratám. V tabuľke je uvedená plocha, súčiniteľ 
prechodu tepla, skutočnosť, či konštrukcia spĺňa podmienku určenú normou STN 73 0540-2 pre 
tepelno-technické parametre konštrukcie, ako aj merná spotreba tepla na jeden teplotný stupeň. 

Tepelno-technické vlastnosti objektu odpovedajú dobe výstavby a nespĺňajú súčasné požiadavky 
podľa STN 73 0540 - 2. Zateplením obalových konštrukcií by sa zlepšili tepelno-technické vlastnosti 
obálky budov, došlo k zníženiu spotreby energie na vykurovanie a zlepšeniu tepelnej pohody vo 
vnútornom prostredí. Týmto opatrením sa budeme zaoberať ďalej v audite.  

5.3.1.1 Prevádzková budova 
Tabuľka 29: Vlastnosti konštrukcií obálky budovy 

Typ konštrukcie 

Plocha 
konštrukcie 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla U 

Normalizo
vaná 

(požadova
ná) 

hodnota    
U  

Splnenie 
podmienky 

STN 73 
0540-2 

Teplotný 
redukčný 
súčiniteľ 

pre 
prestup 
tepla  b  

Merná 
tepelná 
strata 

m2 W.m-2.K-1  W.m-2.K-1 - [-] W.K-1 

Podlaha na teréne 698,4 0,89 0,95 nie 0,35 217,6 

Stena obvodová 924,8 0,67 0,32 nie 1,00 619,6 

Strecha 733,3 0,84 0,2 nie 1,00 616,0 

Dvere plastové 10,8 1,4 1,4 áno 1,00 15,1 

Dvere pôvodné 9,0 1,8 1,4 nie 1,00 16,2 

Okná pôvodné 180,0 1,8 1,4 nie 1,00 324,0 

Vráta plechové 5,6 2,5 1,4 nie 1,00 14,0 

Tepelné väzby  2 561,9 0,1 - - 1,00 256,2 

Celkom 2 561,9 -  - - - 2 078,6 

5.3.2 Potreba tepla na vykurovanie 

5.3.2.1 Prevádzková budova 

Celková spotreba energie pre krytie tepelných strát prechodom a vetraním činí 196,9 MWh.rok-1. Na 
celkovej potrebe sa tepelná strata prechodom stenami a otvorovými výplňami podieľa na 78,6%, 
podiel vetrania je 21,4%. Celková spotreba energie je redukovaná vonkajšími tepelnými ziskami od 
slnečného žiarenia vo výške 7,4 MWh.rok-1 a vnútornými tepelnými ziskami od elektrických a 
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tepelných spotrebičov a od metabolického tepla osôb vo výške 41,9 MWh.rok-1. Súčiniteľ využitia 
vnútorných a vonkajších ziskov je 0,95. Potreba tepla na vykurovanie budovy so započítaním 
tepelných ziskov (vrátane hodnôt opravných súčiniteľov) predstavuje 118,2 MWh.rok-1.  

5.3.3 Vyhodnotenie spotreby tepla na vykurovanie 
dennostupňovou metódou 

Po zohľadnení vplyvov konkrétnych klimatických podmienok v lokalite bol vykonaný prepočet spotreby 
tepla na vykurovanie dennostupňovou metódou (vyjadrené vo výhrevnosti paliva) a určená priemerná 
hodnota spotreby tepla na vykurovanie, na kontrolu a určenie skutočnej výšky tepelnej straty objektu. 
Vzhľadom na prevádzkový režim budov sú normalizované podmienky definované počtom  
3 422 dennostupňov. 
Tabuľka 30: Podiel dennostupňov skut./normal. 

Rok 2014 2015 2016 priemer 

Dennostupne skutočné: Trnava 2698,2 2935,0 3337,6 2 990 

Podiel dennostupňov skut./normal. 0,79 0,86 0,98 0,87 

5.3.4 Analýza tepelno-technických parametrov objektov 

5.3.4.1 Prevádzková budova 

Hodnoty súčiniteľov prechodu tepla ochladzovaných konštrukcií nespĺňajú požiadavky STN. 
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budov je 0,811 W.m-2.K-1. Merná spotreba tepelnej energie pre 
vykurovanie budovy za vykurovacie obdobie vztiahnutá na obostavaný objem má hodnotu  
21,06 kWh.m-3, čo vyhovuje maximálnej požadovanej hodnote podľa STN 73 0540-2 vo výške  
26,8 kWh.m-3. Merná spotreba tepelnej energie pre vykurovanie budovy za vykurovacie obdobie 
vztiahnutá na vykurovanú plochu je 107,4 kWh.m-2, čo nevyhovuje  maximálnej požadovanej hodnote 
podľa STN 73 0540-2 vo výške 85,9 kWh.m-2. Tepelné straty budovy stanovené výpočtom v zmysle 
STN EN 73 0540-4 sú na úrovni 68,7 kW.  
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5.3.5 Geometrické parametre, výsledky výpočtu a hodnotenie 

5.3.5.1 Prevádzková budova 
Tabuľka 31: Hodnotenie výrobného objektu haly 7 

Veličina Označenie Jednotka Hodnota 

Vykurovaný obostavaný priestor Vn m3 7 123,7 

Plocha ochladzovaných konštrukcií A m2 2 561,9 

Energeticky vzťažná plocha – vykurovaná Af m2 1 396,8 

Priemerná výška podlažia h m 3,2 

Objemový faktor tvaru A/V m-1 0,360 

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Uem W.m-2.K-1 0,811 

Merná tepelná strata prechodom HT W.K-1 2 078,6 

Merná tepelná strata vetraním HV W.K-1 564,2 

Merná tepelná strata H W.K-1 2 642,8 

Tepelná strata prechodom QTi kW 54,0 

Tepelná strata vetraním Qv kW 14,7 

Celková tepelná strata Q kW 68,7 

5.4 Systém manažmentu hospodárenia s energiami 
Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN ISO 50001 bol vytvorený za účelom 
možnosti vytvárania systémov a procesov v organizáciách. Tieto systémy a procesy sú zamerané na: 

 znižovanie energetickej náročnosti, 

 zlepšovanie a využívanie energetickej účinnosti, 

 znižovanie spotreby energie, 

 znižovanie environmentálnych dopadov – eliminácia skleníkových plynov. 

Norma EN ISO 50001 je založená na: 

 spoločných normách systému manažmentu ISO tak, aby bola kompatibilná najmä s ISO 9001 
a ISO 14001, 

 prístupe k neustálemu zlepšovaniu „Plánuj – Rob – Kontroluj – Jednaj“ a priamo definuje 
požiadavky na systém manažmentu hospodárenia s energiou (EnMS) – „vytvorenie, 
zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému“. 

Model systému manažmentu, ktorý hospodári s energiou je uvedený nižšie na priloženom obrázku. 
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Obrázok 18: Model systému manažmentu hospodárenia s energiami (EN ISO 50001) 

 

Vzhľadom k „univerzálnosti“ systému manažmentu hospodárenia s energiami je pre predmet 
energetického auditu žiaduce zavedenie systémov a procesov. 

Spotreba energetických nositeľov je meraná na úrovni fakturačných meračov. Je mesačne evidovaná 
a kontrolovaná. Spotreba elektrickej energie a zemného plynu nie je meraná podružnými meradlami 
na úrovni výrobných liniek a prevádzkových celkov. Všetky vyhodnocované spotreby sú evidované 
elektronicky a pomocou nich sa vytvárajú, kontrolujú a evidujú technicko-hospodárske normy (THN). 
Pomocou THN sa plánujú spotreby energií na nasledujúce obdobia, vztiahnuté na plánovanie výroby.  

Stav súčasného energetického manažmentu je detailne popísaný v prílohe správy.  

Na vylepšenie stavu je nevyhnutné dobudovať systém podružných meraní a diaľkového, centrálneho 
zberu dát z týchto jednotlivých podružných meraní a vybudovať systém vyhodnocovania. Následne 
bude možné zaviesť proces monitoringu a targetingu a vytvoriť kontinuálny proces zlepšovania 
energetického hospodárstva. Čím je možné dosiahnuť ďalšie úspory energii.    
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6 CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCIA 
SÚČASNÉHO STAVU 

Na vyhodnotenie súčasného stavu bola zostavená základná ročná energetická bilancia vychádzajúca  
zo základných údajov o spotrebe energií z rokov 2014 - 2016 a nákladoch na energiu  
v roku 2016 a zo zistenia súčasného stavu predmetu energetického auditu. Ako východiskový bilančný 
rok bol použitý priemer hodnôt z rokov 2014 - 2016. Tabuľka je spracovaná v zmysle požiadaviek 
vyhlášky č. 179/2015 Z.z.. 

Nasledujúca energetická bilancia je vypracovaná pre objektívnosť ekonomických prínosov 
navrhovaných energeticky úsporných opatrení a celkového energeticky úsporného projektu. Objavuje 
sa v súhrnných tabuľkách ako porovnávacia úroveň v kapitolách o energeticky úspornom projekte. 
Keďže klimatické podmienky v rokoch 2014 - 2016 boli odlišné od podmienok určených vyhláškou  
č. 364/2012 Z.z, bolo hodnotenie spotreby energie pre účely vykurovania prepočítané na normálne 
klimatické podmienky. 

Tabuľka 32: Základná ročná bilancia spotreby energie – súčasný stav 

Riadok Ukazovateľ Energia 

Súčasný stav 

Energia Náklady 

MWh.r-1 €.r-1 bez DPH 

1 Vstupy palív a energie - 295 26 838 

2 Zmena zásob palív - 0 0 

3 Spotreba palív a energie - 295 26 838 

4 Predaj energie cudzím - 0 0 

5 Konečná spotreba palív a energie 
(riadok 3 - riadok 4)  

Elektrina 37 6 987 

PHM 115 12 846 

ZP 143 7 005 

6 Straty vo vlastnom zdroji a rozvodoch 
ÚK (z hodnoty v riadku 5)  

Elektrina 0 0 

PHM 0 0 

ZP 19 910 

7 Straty vo vlastnom zdroji a rozvodoch TV 
(z hodnoty v riadku 5)  

Elektrina 0 0 

Teplo 0 0 

ZP 2 105 

8 Spotreba energie na vykurovanie (z 
hodnoty v riadku 5)  

Elektrina 0 0 

PHM 0 0 

ZP 111 5 459 

9 Spotreba energie na prípravu teplej vody 
(z hodnoty v riadku 5) 

Elektrina 0 0 

PHM 0 0 

ZP 11 531 

10 Spotreba energie na technologické a 
ostatné procesy (z hodnoty v riadku 5)  

Elektrina 37 6 987 

PHM 115 12 846 

ZP 0 0 
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Tabuľka 33: Základná ročná bilancia spotreby energie – súčasný stav  

Riadok Ukazovateľ Forma 
energie MWh.r-1 EUR.rok-1 

1 Nákup paliva / energie / energetického média EE, ZP, 
Nafta, Benzín 295 26 838 

2 Zmena stavu zásob - 0 0 

3 Predaj energie bez premeny na inú formu energie EE, ZP 0 0 

4 Energia na vstupe do procesu premeny EE, ZP, Nafta, 
Benzín 

295 26 838 

5 Energia na výstupe z procesu premeny EE, ZP, Nafta, 
Benzín 

278 26 009 

6 Straty energie pri premene  ZP 17 830 

7 Vlastná spotreba energie pri premene  -  0 0 

8 Energia na vstupe do distribúcie  EE, ZP, Nafta, 
Benzín 

278 26 009 

9 Energia na výstupe do distribúcie EE, ZP, Nafta, 
Benzín 

274 25 823 

10 Straty energie pri distribúcii ZP 4 185 

11 Vlastná spotreba energie pri distribúcii EE 1 150 

12 Predaj energie po premene a distribúcii - 0 0 

13 Vlastná prevádzková spotreba mimo procesu 
premeny a distribúcie 

EE, ZP, Nafta, 
Benzín 

273 25 673 

V ročnej bilancii boli použité ceny nakúpených energií z roku 2016.  
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7 NÁVRH OPATRENÍ VEDÚCICH K ZNÍŽENIU 
SPOTREBY ENERGIE 

V rámci energetického auditu boli analyzované možnosti úspor energie v odberateľsko-
dodávateľských vzťahoch, technologických procesoch a v tepelnej ochrane budov. Výsledkom týchto 
analýz sú nasledujúce návrhy energeticky úsporných opatrení. 

Úsporné opatrenia je možné deliť podľa: 
 rozsahu investície 

 bez nákladové - opatrenia predovšetkým organizačného charakteru. Ide napr. 
o dodržiavanie vnútorných teplôt v jednotlivých priestoroch, realizáciu útlmových programov 
(znižovanie teplôt v nočných hodinách alebo pri dlhodobej neprítomnosti osôb), energetický 
manažment (slúžiaci k neustálemu zlepšovaniu energetického hospodárstva v budovách), 
zatváranie dverí a brán vo vykurovacej sezóne, svietenie len počas obhliadky, kontroly, 
pochôdzky, čistenia svietidiel a pod. 

 nízko nákladové - opatrenia, ktoré za pomerne malých investičných nákladov vyvolajú efekt 
úspor energie. Ide napr. o inštaláciu regulácie vykurovania a termostatických ventilov a pod. 

 vysoko nákladové - opatrenia týkajúce sa kompletnej stavebnej rekonštrukcie objektov 
(výmena okien, zateplenie), výmeny technológie a pod. 

 veľkosti úspor a ekonomickej návratnosti opatrení 

 opatrenia s rýchlou návratnosťou - také opatrenia, ktoré dosahujú vysoké úspory energie  
v pomere k vynaloženým nákladom. Pre takéto opatrenia musia už byť vytvorené podmienky. 

 opatrenia nenávratné alebo s vysokou dobou ekonomickej návratnosti - sú to opatrenia 
smerujúce všeobecne na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia. 

Pre potreby výpočtu opatrení sa bude uvažovať s cenou nakupovanej elektrickej energie a tepla za 
rok 2016. 

7.1 Návrhy jednotlivých opatrení 

7.1.1 Bez nákladové opatrenia 

7.1.1.1 Aplikácia základov energetického manažmentu v budovách 

Aplikácia základov energetického manažmentu v budovách vychádza z: 

 osvety pre užívateľa - odporučenie užívateľom a dôraz na ich dodržiavanie, 

 zodpovednosti za energetickú náročnosť prevádzky. 

V prípade auditovaného objektu je v tejto kapitole vysvetlený pojem aplikácie základov energetického 
manažmentu a uvedené všeobecné zásady pre užívateľa.  
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Náklady na energiu sú tvorené variabilnými nákladmi a fixnými (cena zariadenia rozpočítaná na 
jednotku energie, stála obsluha, servis apod.). Všetky tieto náklady by mal posudzovať energetický 
manažment (ďalej len EM). 

Jedná sa o uzavretý cyklický proces neustáleho zlepšovania energetického hospodárstva v budovách, 
prevádzke (viď nasledujúci obrázok), ktorý sa skladá z nasledujúcich činností: meranie spotreby 
energie – stanovenie potenciálu úspor energie – realizácia opatrení – vyhodnotenie a porovnanie 
veľkosti úspor predpokladaných a skutočne dosiahnutých. 

Obrázok 19: Princíp neustáleho zlepšovania energetického hospodárstva 

 

Z toho vyplývajú všeobecné úlohy:  

 stanoviť priority investičných akcií a opráv s dopadom na energetické hospodárstvo, 

 sledovať predpokladaný vývoj cien energie pre vlastné rozhodovanie. 

Základné znaky opatrení: 

 kontrola doby svietenia, 

 obmedzenie prevádzky elektrických spotrebičov, 

 zatváranie dverí vykurovaných, alebo chladených miestností, 

 neprekurovať priestory (neprechladzovať) - udržovať teplotu v daných priestoroch na 
primeranej úrovni (zvýšenie teploty v priestoroch o 1 °C znamená zvýšenie nákladov na 
vykurovanie o cca 4 %), 

 vykonávať útlm vykurovania – v nočných hodinách a hlavne v dobe neprítomnosti užívateľov, 

 zamedzenie nadmerného vetrania oknami a dverami, 

 ekonomické hospodárenie s TV,  

 priebežné sledovanie spotreby energií. 

Energeticky úsporné je nárazové vetranie, kedy je vhodné počas vetrania vykonať útlm vykurovania 
pomocou termostatických hlavíc. Čiastočne pootvorené okno je nesprávnym spôsobom vetrania, 
vetrať je potreba krátko a intenzívne a v závislosti na ročnom období, resp. vonkajšej teplote, v zime 
spravidla dvakrát denne po dobu 5 minút každú miestnosť. Čím je chladnejšie, tým je kratšia doba 
vetrania, pretože výmena vzduchu prebehne rýchlejšie. Pri riadenej ventilácii je vhodné udržovať 
medzi nastavenými teplotami vo vykurovaní a klimatizácií minimálne 5°C rozdiel, aby sa zamedzilo 
súbežným chodom.  
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V prípade energetického manažmentu vznik a veľkosť prípadných nákladov vyplýva z konkrétnej 
situácie a nedá sa presne určiť. Týmito opatreniami je možné očakávať úsporu energie niekoľko 
percent. 

7.1.2 Nízko nákladové opatrenia 

Ako nízko nákladové opatrenia sú uvedené opatrenia s investičnými nákladmi do 30 tis. Eur. 

Úspory energie nízko nákladových opatrení sú prepočítané na primárny vstup energií do spoločnosti. 

7.1.2.1 Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnom priestore 

Osvetlenie vo výrobných priestoroch zaisťujú pôvodné žiarivkové a žiarovkové svietidlá.  

Opatrenie uvažuje s výmenou osvetlenia vo výrobných priestoroch celkovo 43 ks žiarivkových 
svietidiel s príkonom 2 x 40 W za nové osvetlenie s LED technológiou. Celkový príkon stávajúceho 
osvetlenia vo výrobných priestoroch (vyznačených na Obrázok 20) je 3,44 kW. 

Príkony novo inštalovaných svietidiel a počty kusov sa uvažujú tak, aby boli dosiahnuté požadované 
svetelno-technické podmienky (300 lux) na pracovisku. Celkový novo inštalovaný príkon osvetlenia je 
vypočítaný na 2,00 kW.  

Celková doba prevádzky osvetlenia výrobných priestor sa podľa informácií zadávateľa energetického 
auditu uvažuje 1 230 hod.rok-1. 

Obrázok 20: Prehľad výmeny osvetlenia 
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Tabuľka 34: Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobných priestoroch 

Pod opatrenie Jednotka 
[€] 

Náklady bez 
DPH 

Svietidlá € 5 423 

Montáž  € 1 808 

Celkom - 7 231 

Ocenenie úspor energie 

  Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie MWh.rok-1 1,8 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 332 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky 21,77 

Vysoká doba návratnosti opatrenia je spôsobená nízkou dobou prevádzky osvetlenia.  

Vzhľadom na dlhú dobu návratnosti opatrenie nie je vhodné realizovať pomocou energetických 
služieb, preto sa odporúča realizovať ho pomocou výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2017-30. 

7.1.3 Vysoko nákladové opatrenia 

Vysoko nákladové opatrenia sú uvedené tie, ktoré majú investíciu nad 30 tis. Eur. 

Úspory energie vysoko nákladových opatrení sú prepočítané na primárny vstup energií do spoločnosti. 

7.1.3.1 Rekonštrukcia obvodových konštrukcií budovy 

Zateplenie obvodového plášťa  

Obvodový plášť budovy nevyhovuje súčasným požiadavkám noriem kladeným na zvislé nepriesvitné 
ochladzované konštrukcie. Ako ekonomicky aj technicky optimálne riešenie sa uvažuje zatepliť 
obvodový plášť kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hrúbky 120 mm.   

Na objekte je 924,8 m2 ochladzovaných konštrukcií obvodového plášťa. Súčiniteľ prestupu tepla  
obvodových stien objektu sa zníži z pôvodnej hodnoty 0,67 W.m2K-1 na hodnotu 0,25 W.m2K-1, čím sa 
dosiahne požadovaná hodnota prestupu tepla. Predpokladané náklady opatrenia sú 80 Eur/m2. 

Zateplenie strechy  

Strecha budovy nevyhovuje súčasným požiadavkám noriem. Ako ekonomicky aj technicky optimálne 
riešenie je zatepliť strechu kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hrúbky 300 
mm. 

Na objekte je 733,3 m2 ochladzovaných konštrukcií strešného plášťa. Súčiniteľ prestupu tepla strechy  
objektu sa zníži z pôvodnej hodnoty 0,84 W.m2K-1 na hodnotu 0,16 W.m2K-1, čím sa dosiahne 
požadovaná hodnota prestupu tepla. Predpokladané náklady opatrenia sú 65 Eur/m2. 

Výmena pôvodných otvorových konštrukcií    

Ako optimálne riešenie sa uvažuje výmena pôvodných otvorových konštrukcií za nové plastové okná s 
izolačným dvojsklom a dverí za nové plastové dvere. Na objekte je 194,6 m2 ochladzovaných 



 

ENERGETICKÝ AUDIT  46 

otvorových konštrukcií k výmene. Súčiniteľ prestupu tepla  otvorových konštrukcií sa zníži z pôvodnej 
hodnoty 1,8 W.m2K-1 a 2,5 W.m2K-1 na hodnotu 1,3 W.m2K-1, čím sa dosiahne požadovaná hodnota 
prestupu tepla. Zasklenie okien bude dvojkomorové, Uokna = 1,10 W.m2K-1. Predpokladané náklady 
opatrenia sú 185 Eur/m2.  

Tabuľka 35: Opatrenie – Zateplení obvodového plášťa budovy 

Pod opatrenie Jednotka 
[m2] 

Náklady € 
bez DPH 

Zateplenie obvodového plášťa  925 74 000 € 

Zateplenie strechy 733 48 000 € 

Výmena pôvodných otvorových výplní  189 35 000 € 

Zateplenie plechových vrát 6 400 € 

Celkom 1 853 157 400 € 

Ocenenie úspor energie 

 Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora zemného plynu MWh.rok-1 44,6 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie MWh.rok-1 0 

Bilančná cena zemného plynu bez DPH €.MWh-1 48,99 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 2 183 

Úspora nákladov na prevádzku a údržbu €.rok-1 65 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky >50 

Vzhľadom na dlhú dobu návratnosti opatrenie nie je vhodné realizovať pomocou energetických 
služieb, preto sa odporúča realizovať ho pomocou výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2017-30. 
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7.1.3.2 Nový zdroj vykurovania a ohrevu teplej vody 

Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je plynový kotol Protherm EKO s výkonom 65 kW. 
Ako záložný zdroj slúži plynový kotol HÖTERM. Účinnosť zdroja tepla je 89%. Rok výroby kotla je 
2010. Regulácia zdroja prebieha podľa ekvitermickej krivky. 

Jestvujúce teplo-výmenné plochy tvoria liatinové článkové telesá a oceľové registre (vo výrobných 
priestoroch). Telesá nie sú opatrené termostatickými ventilmi. Reguláciu vnútornej teploty 
v jednotlivých prevádzkových priestoroch v závislosti na potrebe danej prevádzky nie je možné zaistiť. 
Pre dodržanie vnútornej teploty sa vo vykurovacej sústave zohrieva veľké množstvo vody.    

Vzhľadom k nízkej efektivite výroby tepla pre vykurovanie a centrálny ohrev teplej vody sa uvažuje s 
výmenou zdroja za nový kondenzačný plynový kotol s odpovedajúcim výkonom. Predpokladaná 
účinnosť kondenzačného zdroja je 98%. Ako súčasť opatrenia sa uvažuje s rekonštrukciu vykurovacej 
sústavy, výmenu jestvujúcich vykurovacích telies a rozvodov vykurovacej sústavy.      

Celková investícia opatrenia bola stanovená na základe obdobných inštalácií. Cena je stanovená 
vrátanie rekonštrukcie vykurovacej sústavy, inštalácie nových vykurovacích telies a termostatických 
ventilov. Do celkovej ceny boli zahrnuté aj náklady na nové rozvody vykurovania v kotolni (rozdeľovač 
a zberač), čerpadlá a armatúry.  

Tabuľka 36: Opatrenie – Nový zdroj vykurovania a ohrevu teplej vody 

Pod opatrenie Jednotka 
[€] 

Náklady € 
bez DPH 

Výmena zdroja vykurovania a ohrevu TV € 38 000 

Rekonštrukcia vykurovacej sústavy vrátanie rozvádzača a čerpacej techniky € 24 000 

Montáž € 15 500 

Celkom € 77 500 

Ocenenie úspor energie 

 Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora zemného plynu MWh.rok-1 26,1 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie MWh.rok-1 0,3 

Bilančná cena zemného plynu bez DPH €.MWh-1 48,99 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 1 337 

Úspora nákladov na prevádzku a údržbu €.rok-1 40 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky >50 

Vzhľadom na dlhú dobu návratnosti opatrenie nie je vhodné realizovať pomocou energetických 
služieb, preto sa odporúča realizovať ho pomocou výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2017-30. 
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7.1.3.3 Výmena vzduchotechniky 

Priestory baličky, výrobné priestory a priestory laboratória sú mechanicky vetrané pomocou 
stávajúcich vzduchotechnických zariadení inštalovaných v strojovni vzduchotechniky. 
Vzduchotechnické zariadenia nie sú frekvenčne riadené. Ich technické parametre sú uvedené  
v Tabuľka 21: Prehľad VZT jednotiek pre výrobné priestory. Technický stav jednotiek nie je dobrý, 
prívodné potrubia pre teplovodné výmenníky nie sú izolované a osadené armatúry nie sú funkčné.  

Vzhľadom na ich stav sa uvažuje s výmenou za nové vzduchotechnické jednotky s plynulou 
reguláciou (frekvenčne riadené motory) ventilátorov a automatickým chodom v závislosti na 
požiadavkách vetraného priestoru.  

Opatrenie uvažuje s výmenu stávajúcich vzduchotechnických zariadení pre výrobnú časť, baliareň 
a laboratórium. Nové vzduchotechnické jednotky sú uvažované s rekuperačným výmenníkom 
a ohrievačom vzduchu a s umiestnením na mieste pôvodných jednotiek umiestnených v strojovni 
vzduchotechniky na druhom nadzemnom podlaží.  

Prívodné časti jednotiek budú obsahovať:  

 Protidažďové žalúzie, klapky na servopohon, filtračnú komoru (filtre F3 a F7), doskový 
rekuperačný výmenník s by-passom, vodné ohrievacie komory, prívodný ventilátor s 
frekvenčným meničom s celkovým vzduchovým výkonom 1 x 5000 m3.hod-1 a  
2 x 4500 m3.hod-1 

Následne bude vzduch rozdelený do jednotlivých potrubných vetiev pre jednotlivé výrobné priestory. 

Odvodná časť jednotiek bude obsahovať:  

 Odťahy budú vždy zaistené tou istou jednotkou. Odsávania hlavne nad tepelnými zdrojmi a z 
priestoru laboratória pod stropom. Filtračná komora (F4), doskový rekuperačný výmenník, 
odvodný ventilátor s frekvenčným meničom na celkový vzduchový výkon 1 x 5000 m3.hod-1 a  
2 x 4500 m3.hod-1 

Množstvo odvádzaného vzduchu možno nastaviť podľa požiadaviek výroby a hygienických 
požiadaviek. Kompletné vyregulovanie odporúčame vykonať na základe meraní.  

Celkový elektrický príkon vetrania je 22,74 kW.  

Cena nových vzduchotechnických jednotiek zaisťujúcich vetranie výrobných priestorov, baličky 
a laboratória bola stanovená vrátanie príslušenstva, tlmičov hluku, nových potrubných dielov 
v strojovni VZT, meraní a regulácie, elektroinštalácie, možných stavebných úprav a montáže. 

Celkové náklady boli stanové vo výške 129 869 EUR bez DPH. 

Pre výpočet úspor opatrení boli uvažované podklady o jestvujúcich vzduchotechnických zariadeniach 
a prevádzkové hodiny poskytnuté objednávateľom (80 hod.rok-1), vrátanie príkonov jestvujúcich 
zariadení.  

Zhodnotenie prínosov opatrenia z hľadiska úspor energie a nákladov na energiu je uvedené v 
nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 37: Opatrenie – Výmena vzduchotechniky  

Pod opatrenie Jednotka 
[€] 

Náklady € 
bez DPH 

Nové vzduchotechnické jednotky € 103 895 

Montáž € 25 974 

Celkom € 129 869 

Ocenenie úspor energie 

 Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora zemného plynu MWh.rok-1 2,3 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie MWh.rok-1 0,6 

Bilančná cena zemného plynu bez DPH €.MWh-1 48,99 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 233 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky >50 

Vzhľadom na dlhú dobu návratnosti opatrenie nie je vhodné realizovať pomocou energetických 
služieb, preto sa odporúča realizovať ho pomocou výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2017-30. 

7.1.3.4 Zmena palivovej základne pre osobné automobily 

Spoločnosť BIOMIN prevádzkuje 14 osobných automobilov (od roku 2018 už len 12 osobných 
automobilov), 11 automobilov naftových a 1 vozidlo benzínové. Ročné celkové náklady na prevádzku 
11 naftových vozidiel sú vo výške 14 722 EUR.rok-1 (údaj pre rok 2016). S priemernou spotrebou  
6 litrov.100 km-1 najazdia naftové vozidlá viac ako 230 000 km.rok-1. Z celkových nákladov na energie 
sa náklady na prevádzku naftových vozidiel pohybujú vo výške 38% (v roku 2016). Medziročne 
spotreba nafty narástla o 35% v porovnaní s rokom 2014. Vzhľadom na skutočnosť, že ceny palív 
majú veľmi premenlivý charakter a v budúcnosti sa očakáva ich nárast, opatrenie uvažuje so zmenu 
palivovej základne pre osobné vozidlá z naftovej na CNG. 

Priemerná spotreba nafty pre všetky vozidlá spoločnosti BIOMIN bola za posudzované roky  
94,6 MWh.rok-1. Pri priemerných najazdených kilometroch pre jeden automobil 14 420 km.rok-1 bola 
nová spotreba zemného plynu pre jeden automobil kalkulovaná vo výške 10 MWh.rok-1.  

Opatrenie uvažuje s prestavbou naftových vozidiel na vozidlá s pohonom CNG a vybudovaním 
vlastnej čerpaciu stanice s plniacim výkonom 15 m3.hod-1. Používanie zemného plynu ako pohonného 
paliva pre vozidlá, ako alternatívneho paliva, ktoré je navyše ekologické, zaistí zníženie nákladov na 
cestnú daň o polovicu a zníženie nákladov na spotrebované palivo osobných automobilov. Ročne 
dôjde ku zvýšeniu nákladov na prevádzku vďaka pravidelným prehliadkam vozidiel.   

Celková investícia opatrenia bola stanovená pre 1 čerpaciu stanicu, jej montáž a úpravu naftových 
automobilov v celkovej výške 42 000 EUR.    
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Tabuľka 38: Opatrenie – Zmena palivovej základne pre osobné automobily 

Pod opatrenie Jednotka 
[€] 

Náklady € 
bez DPH 

Náklad na inštaláciu plniacej stanice CNG € 18 000 

Úprava 11 automobilov na CNG € 22 000 

Montáž € 2 000 

Celkom € 42 000 

Ocenenie úspor energie 

 Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora zemného plynu MWh.rok-1 -110,1 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie MWh.rok-1 -2,9 

Dosiahnuteľná úspora nafty MWh.rok-1 94,6 

Bilančná cena zemného plynu bez DPH €.MWh-1 49,0 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,5 

Bilančná cena nafty bez DPH €.MWh-1 106,7 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 4 163,1 

Úspora nákladov na prevádzku a údržbu €.rok-1 -800,0 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky 12,5 

Opatrenie je vhodné financovať z vlastných zdrojov.  
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8 NÁVRH OPATRENÍ VEDÚCICH K ZNÍŽENIU 
SPOTREBY ENERGIE V SÚLADE S VÝZVOU 
OPKŽP-PO4-SC421-2017-30 

Z vybraných odporúčaných opatrení z predchádzajúcej kapitoly boli vybrané opatrenia vhodné pre 
financovanie z výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2017-30. Vzhľadom na to, že finančné zdroje v rámci 
schémy štátnej pomoci de minimis sú limitované pre jedného uchádzača na 200 000 EUR, boli 
vybrané len niektoré opatrenia na realizáciu pomocou uvedenej výzvy. Tieto opatrenia sú popísané 
v nasledujúcich podkapitolách.   

8.1 Nízko nákladové opatrenia 

8.1.1 Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnom priestore 

Osvetlenie vo výrobných priestoroch zaisťujú pôvodné žiarivkové a žiarovkové svietidlá. Žiarovkové 
svietidlá sú ovládané manuálne. Žiarivkové svietidlá sú rozmiestené po obvode výrobných priestorov 
a na strope.  

V celkovom počte prevádzkových hodín bolo zohľadnené plánované navýšenie výroby. Celkový počet 
prevádzkových hodín po navýšení výroby pre osvetlenie činí 2 000 hod.rok-1.  

Opatrenie uvažuje s výmenou 43 ks žiarivkových svietidiel s príkonom 2x40 W za nové osvetlenie 
s LED technológiou. Celkový inštalovaný príkon pôvodného osvetlenia vo výrobných priestoroch 
(podľa Obrázok 21) je 3,44 kW. Výmenu jestvujúcich svietidiel za nové LED svietidlá je uvažované  
vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou vrátanie svetelno-technického výpočtu pre daný 
priestor (poskytnuté zadávateľom energetického auditu, ktorá je prílohou žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, aby boli dosiahnuté požadované svetelno-technické podmienky).  

Obrázok 21: Prehľad výmeny osvetlenia 
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Uvažovaný príkon LED osvetlenia v danom priestore je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 39: Prehľad novo inštalovaných LED osvetlení vo výrobných priestoroch 

Umiestnení Príkon svetla 
[W] 

Počet 
[ks] 

Prevádzková 
doba [hod] 

Celkový 
príkon [kW] 

Celková spotreba 
EE [kWh/rok] 

Výrobná hala 37 8 2 000 0,30 592 

Výrobná hala 80 9 2 000 0,72 1 440 

Sklad hotových výrobkov 44 3 2 000 0,13 264 

Sanitačná miestnosť 39 2 2 000 0,08 156 

Miestnosť kapslovania 37 3 2 000 0,11 222 

Baliareň 39 17 2 000 0,66 1 326 

Celkom   42  2,00 2 452 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené ocenenie úspor energií pre opatrenie výmeny osvetlenia vo 
výrobnom priestore.  

Celková investícia opatrenia bola vrátanie demontáže jestvujúceho osvetlenia a montáže nového 
osvetlenia stanovená vo výške 7 231 EUR bez DPH.  

Tabuľka 40: Rekonštrukcia  osvetlenia vo výrobných priestoroch pre výzvu OPKŽP-PO4-SC421-2017-30 

Pod opatrenie Jednotka 
[€] 

Náklady bez 
DPH 

Svietidlá € 5 423 

Montáž  € 1 808 

Celkom - 7 231 

Ocenenie úspor energie 

  Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie MWh.rok-1 4,4 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 830 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky 8,71 

Vzhľadom na dlhú dobu návratnosti opatrenie nie je vhodné realizovať pomocou energetických 
služieb, preto sa odporúča realizovať ho pomocou výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2017-30. 

8.2 Vysoko nákladové opatrenia 

8.2.1 Výmena vzduchotechniky 

Priestory baličky, výrobné priestory a priestory laboratória sú mechanicky vetrané pomocou 
jestvujúcich vzduchotechnických zariadení inštalovaných v strojovni vzduchotechniky. 
Vzduchotechnické zariadenia nie sú frekvenčne riadené a nie sú inštalované vrátanie rekuperácie 
tepla. Technický stav jednotiek nie je dobrý, prívodné potrubia pre teplovodné výmenníky nie sú 
izolované a osadené armatúry nie sú funkčné. Vzduchotechnické potrubia sú vďaka ich veku netesné 
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a dochádza tak ku značným tlakových stratám. Množstvo vetraného vzduchu pre výrobnú halu nie je 
dostatočné pre danú prevádzku. Vzduchový výkon stávajúcich jednotiek nie je dostatočný, 
v porovnaním s požiadavkami prevádzky. 

Pre účely stanovenia úspory zemného plynu a elektrickej energie a pre objektívne porovnanie sa 
uvažujú pre jestvujúci stav nasledujúce podmienky: 

 Množstvo prevádzkových hodín jednotiek je rovnaké ako prevádzkové hodiny novo 
navrhnutých jednotiek (vrátanie navýšenia výroby), viď nasledujúca tabuľka. 

 Vzduchový výkon jednotiek a elektrický príkon jednotiek je rovnaký ako parametre novo 
inštalovaných jednotiek vrátanie skutočných potrieb danej prevádzky, viď nasledujúca tabuľka. 

Technická špecifikácia pôvodných jednotiek v modelovom stave poskytnutá zadávateľom 
energetického auditu je uvedená v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 41: Prehľad technických parametrov VZT jednotiek – modelový jestvujúci stav 

R. Umiestnenie Vetraný 
priestor 

Príkon 
ventilátorov 

[kW] 

Vzduchový 
výkon 

[m3/hod] 

Prevádzka 
[hod/rok] 

Spotreba elektrickej 
energie [kWh/rok] 

1. Strojovňa VZT Baliareň 5,0 4 500 750 3 750 

2. Strojovňa VZT Výroba 8,9 7 200 750 6 675 

3. Strojovňa VZT Laboratórium 5,0 4 500 500 2 500 

Celkom 18,9   12 925 

Vzhľadom na stav pôvodných jednotiek sa uvažuje s ich výmenou za nové vzduchotechnické jednotky 
s plynulou reguláciou (frekvenčne riadené motory ventilátorov) a automatickým chodom v závislosti na 
požiadavkách vetraného priestoru. Uvažuje sa aj výmenou vzduchotechnických rozvodov a koncových 
elementov – vyústiek, toto nie je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok vzhľadom na 
obmedzené finančné zdroje podľa schémy štátnej pomoci de minimis.  

Nové vzduchotechnické jednotky sú uvažované s rekuperačným výmenníkom a ohrievačom. Nové 
vzduchotechnické jednotky budú umiestnené vo strojovni vzduchotechniky na druhom nadzemnom 
podlaží.  

Kompletné jednotky budú obsahovať:  

 Vetranie baliarne - jednotka sa skladá z filtračnej jednotky prvého stupňa (F5), doskového 
rekuperátora na spätné získavanie tepla, ventilátorovej komory, vodného ohrievača a filtračnej 
komory druhého stupňa (F9). 

 Vetranie výrobnej haly - jednotka sa skladá z filtračnej jednotky prvého stupňa (F5), 
doskového rekuperátora na spätné získavanie tepla, ventilátorovej komory, vodného 
ohrievača a filtračnej komory druhého stupňa (F9). 

 Vetranie laboratória - jednotka sa skladá z filtračnej prvého stupňa (F5), doskového 
rekuperátora na spätné získavanie tepla, ventilátorovej komory, vodného ohrievača a filtračnej 
komory druhého stupňa (F9). 

Množstvo odvádzaného vzduchu možno nastaviť podľa požiadaviek výroby a hygienických 
požiadaviek. Kompletné vyregulovanie odporúčame vykonať na základe meraní.  

Pre výpočet úspor opatrenia sa uvažujú nasledovné podmienky: 
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 Stávajúce množstvo prívodného vzduchu vzduchotechnických jednotiek bolo navýšené tak, 
aby boli splnené požiadavky súčasnej legislatívy (EN ISO 14644, Nariadenie vlády Z.z 
391/2006). Celkové množstvo prívodného vzduchu je 16 200 m3.hod-1. 

 Príkony prívodných a odvodných ventilátorov sú pre účely kalkulácie úspor rovnaké ako 
elektrické príkony novo inštalovaných jednotiek. Celkový elektrický príkon VZT jednotiek je 
18,9 kW. 

 Prevádzkové hodiny nových vzduchotechnických jednotiek reflektujú budúce navýšenie 
výroby oproti stávajúcemu stavu, prevádzkové hodiny jednotiek sú rovnaké ako u stávajúcich 
jednotiek v modelovom stave a sú uvedené v Tabuľka 41: Prehľad technických parametrov 
VZT jednotiek – modelový jestvujúci stav. 

Cena nových vzduchotechnických jednotiek zaisťujúcich vetraní výrobných priestorov a laboratória 
bola stanovená vrátanie príslušenstva, tlmičov hluku, nových potrubných dielov v strojovni VZT, 
meraní a regulácie, elektroinštalácie, možných stavebných úprav a montáže. 

Celkové náklady boli stanové vo výške 129 869 EUR bez DPH. 

Zhodnotenie prínosov opatrení z hľadiska úspor energie a nákladov na energiu je uvedené v 
nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 42: Opatrenie – Výmena vzduchotechniky pre výzvu OPKŽP-PO4-SC421-2017-30 

Pod opatrenie Jednotka 
[€] 

Náklady € 
bez DPH 

Nové vzduchotechnické jednotky € 103 895 

Montáž € 25 974 

Celkom € 129 869 

Ocenenie úspor energie 

 Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora zemného plynu MWh.rok-1 24,7 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie MWh.rok-1 4,5 

Bilančná cena zemného plynu bez DPH €.MWh-1 48,99 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 2 056 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky >50 

Vzhľadom na dlhú dobu návratnosti opatrenie nie je vhodné realizovať pomocou energetických 
služieb, preto sa odporúča realizovať ho pomocou výzvy OPKŽP-PO4-SC421-2017-30. 
 



 

ENERGETICKÝ AUDIT  55 

9 ODPORÚČANÉ OPATRENIA 

Výber odporúčaných opatrení bol vykonaný pomocou viacerých hodnotiacich kritérií (hľadísk): 

 ekonomické hľadisko, 

 environmentálne hľadisko, 

 technické hľadisko, 

 prevádzkové hľadisko, 

 legislatívne hľadisko, 

 hľadisko úžitkovej hodnoty. 

Navrhnuté opatrenia boli zhodnotené z hľadiska hodnotiacich kritérií. V nasledujúcej tabuľke sú 
uvedené opatrenia, ktoré odporúčame zrealizovať. 

Tabuľka 43: Odporúčané opatrenia 

Pod opatrenie Náklady bez DPH 

Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobných priestoroch 7 231 

Rekonštrukcia obvodových konštrukcií budovy 157 400 

Nový zdroj vykurovania a ohrevu TV 65 500 

Výmena vzduchotechniky 129 869 

Celkom 360 000 

Ocenenie úspor energie 

 Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora zemného plynu MWh.rok-1 65,8 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie  MWh.rok-1 2,7 

Bilančná cena zemného plynu bez DPH €.MWh-1 48,99 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 3 730 

Úspora nákladov na údržbu a prevádzku na pôvodnú konštrukciu, zariadenie 
(zanedbaná údržba) €.rok-1 95 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky 94,1 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené opatrenia, ktoré budú realizované v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia, v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-
SC421-2017-30. 

Tabuľka 44: Odporúčané opatrenia k realizácii v rámci 30. Výzvy programu Kvalita životného prostredia 

Pod opatrenie Náklady bez DPH 

Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobných priestoroch 7 231 

Výmena vzduchotechniky 129 869 

CELKOM 137 100 

Ocenenie úspor energie 

 Jednotka Hodnota 

Dosiahnuteľná úspora zemného plynu MWh.rok-1 24,7 

Dosiahnuteľná úspora elektrickej energie  MWh.rok-1 9,0 

Bilančná cena zemného plynu bez DPH €.MWh-1 48,99 

Bilančná cena elektrickej energie bez DPH €.MWh-1 187,49 

Úspora nákladov na energiu po realizácii opatrenia €.rok-1 2 887 

Úspora nákladov na údržbu a prevádzku na pôvodnú konštrukciu, zariadenie 
(zanedbaná údržba) €.rok-1 0 

Jednoduchá doba návratnosti opatrenia roky 47,5 
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9.1 Energetická bilancia po implementácii súboru 
odporúčaných opatrení 

Na vyhodnotenie stavu po realizácii odporúčaných opatrení sme zostavili základnú ročnú energetickú 
bilanciu vychádzajúcu zo základných údajov o spotrebe energie ako priemer za roky 2014 - 2016 a 
nákladoch na energiu v roku 2016 a z vypočítaných úspor energií. Tabuľka je spracovaná v zmysle 
požiadaviek vyhlášky č. 179/2015 Z. z. 

Energetická bilancia po implementácii súboru odporúčaných opatrení je uvedená v nasledujúcej 
tabuľke. 

Tabuľka 45: Celková energetická bilancia po realizácii opatrení 

Riadok Ukazovateľ Energia 

Súčasný stav Po realizácii 

Energia Náklady 
bez DPH Energia Náklady 

bez DPH 

MWh-1 €.rok-1  MWh-1 €.rok-1  

1 Vstupy palív a energie - 295 26 838 226 23 108 

2 Zmena zásob palív - 0 0 0 0 

3 Spotreba palív a energie - 295 26 838 226 23 108 

4 Predaj energie cudzím - 0 0 0 0 

5 
 

Konečná spotreba palív a energie 
(riadok 3 - riadok 4) - podľa potreby 
rozčleniť na ďalšie druhy paliva a 
energie 

Elektrina 37 6 987 35 6 478 

PHM 115 12 846 115 12 846 

Zemný plyn 143 7 005 77 3 783 

6 

Straty vo vlastnom zdroji a 
rozvodoch ÚK (z hodnoty v riadku 5) 
- podľa potreby rozčleniť na ďalšie 
druhy paliva a energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 19 910 14 690 

7 

Straty vo vlastnom zdroji a 
rozvodoch TV (z hodnoty v riadku 5) 
- podľa potreby rozčleniť na ďalšie 
druhy paliva a energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 2 105 2 91 

8 

Spotreba energie na vykurovanie (z 
hodnoty v riadku 5) - podľa potreby 
rozčleniť na ďalšie druhy paliva a 
energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 111 5 459 52 2 558 

9 

Spotreba energie na prípravu teplej 
vody (z hodnoty v riadku 5) - podľa 
potreby rozčleniť na ďalšie druhy 
paliva a energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 11 531 9 445 

10 

Spotreba energie na technologické a 
ostatné procesy (z hodnoty v riadku 
5) - podľa potreby rozčleniť na ďalšie 
druhy paliva a energie 

Elektrina 37 6 987 35 6 478 

PHM 115 12 846 115 12 846 

Zemný plyn 0 0 0 0 
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9.2 Energetická bilancia po implementácii súboru 
odporúčaných opatrení v rámci 30. Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-
SC421-2017-30 

Na vyhodnotenie stavu po realizácii odporúčaných opatrení sme zostavili základnú ročnú energetickú 
bilanciu vychádzajúcu zo základných údajov o spotrebe energie ako priemer za roky 2014 - 2016 a 
nákladoch na energiu v roku 2016 a z vypočítaných úspor energií. Tabuľka je spracovaná v zmysle 
požiadaviek vyhlášky č. 179/2015 Z. z. Energetická bilancia po implementácii súboru odporúčaných 
opatrení je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 46: Celková energetická bilancia po realizácii opatrení v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 

Riadok Ukazovateľ Energia 

Súčasný stav Po realizácii 

Energia Náklady 
bez DPH Energia Náklady 

bez DPH 

MWh-1 €.rok-1  MWh-1 €.rok-1  

1 Vstupy palív a energie - 353 31 606 320 28 720 

2 Zmena zásob palív - 0 0 0 0 

3 Spotreba palív a energie - 353 31 606 320 28 720 

4 Predaj energie cudzím - 0 0 0 0 

5 
 

Konečná spotreba palív a energie 
(riadok 3 - riadok 4) - podľa potreby 
rozčleniť na ďalšie druhy paliva a 
energie 

Elektrina 51 9 566 42 7 887 

PHM 115 12 846 115 12 846 

Zemný plyn 188 9 194 163 7 986 

6 

Straty vo vlastnom zdroji a 
rozvodoch ÚK (z hodnoty v riadku 5) 
- podľa potreby rozčleniť na ďalšie 
druhy paliva a energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 23 1 151 23 1 133 

7 

Straty vo vlastnom zdroji a 
rozvodoch TV (z hodnoty v riadku 5) 
- podľa potreby rozčleniť na ďalšie 
druhy paliva a energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 2 105 2 105 

8 

Spotreba energie na vykurovanie (z 
hodnoty v riadku 5) - podľa potreby 
rozčleniť na ďalšie druhy paliva a 
energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 151 7 407 127 6 217 

9 

Spotreba energie na prípravu teplej 
vody (z hodnoty v riadku 5) - podľa 
potreby rozčleniť na ďalšie druhy 
paliva a energie 

Elektrina 0 0 0 0 

PHM 0 0 0 0 

Zemný plyn 11 531 11 531 

10 

Spotreba energie na technologické a 
ostatné procesy (z hodnoty v riadku 
5) - podľa potreby rozčleniť na ďalšie 
druhy paliva a energie 

Elektrina 51 9 566 42 7 887 

PHM 115 12 846 115 12 846 

Zemný plyn 0 0 0 0 
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10 EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE OPATRENÍ 

10.1 Ekonomické ukazovatele 
1. Pri ekonomickom opatrení sa použije statická metóda ekonomického vyhodnotenia: 

 
- jednoduchá doba návratnosti, doba splatenia investície 

 
 kde: IN sú investičné náklady, 
  CFsú ročné prínosy (cash flow,  zmena peňažného toku po realizácii opatrení), 

2. Ak je to možné, pri ekonomickom vyhodnotení opatrení sa použijú aj dynamické metódy 
ekonomického vyhodnotenia: 
a) reálna doba návratnosti Tsd doba splatenia investície pri uvažovaní diskontnej sadzby 

sa vypočíta z podmienky 

 
kde: CFt sú ročné prínosy projektu (zmena peňažných tokov po realizácii projektu), 

      r  je diskontný faktor, 
  (1 + r)-t je odúročiteľ, 

b) čistá súčasná hodnota (NPV)  

INrCFNPV
tTž

t
t

1
1.  

 kde: Tž je doba životnosti zariadenia, 

c) vnútorné výnosové percento (IRR), 
hodnota IRR sa vypočíta z podmienky  

.0)1.(
1

INIRRCF
Tž

t

t
t  

3. Výsledky ekonomického vyhodnotenia sa uvedú prehľadným spôsobom, napríklad podľa 
tabuliek. 

10.2 Východiskové podmienky pre ekonomickú analýzu 
Pre ekonomické vyhodnotenie bolo hodnotené obdobie uvažované v súlade s technickou životnosťou 
investície, a to 20 rokov. Pre účely výpočtov boli uvažované: diskontná miera 3 %, zložený nárast cien 
energie 2 %. Nízku diskontnú mieru uvažujeme vzhľadom k nízkym úrokovým sadzbám bánk 
a Národnej banky Slovenska. Zložený nárast cien ponechávame na nulovej hodnote z dôvodu 
praktickej stagnácie, resp. mierneho poklesu cien v posledných rokoch. Výsledky ekonomických 
výpočtov sú znázornené v prílohe správy. 

 

CF
INTs

 
01.  

1

 IN r CF 
t T 

t 
t 

T
sd 
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10.3 Výsledky ekonomického vyhodnotenia súboru 
opatrení 

Pri výpočte jednoduchej doby návratnosti odporúčaných opatrení boli použité celkové investičné 
náklady na jednotlivé  opatrenia a úspora nákladov na energie, palivá, prevádzkové, osobné a ostatné 
náklady. V nasledujúcich tabuľkách sú prehľadným spôsobom uvedené technické a ekonomické 
ukazovatele pre súborov energeticky úsporných opatrení. Ďalšie tabuľkové a grafické ekonomické 
vyhodnotenia odporúčaných opatrení sú uvedené v samostatnej prílohe energetického auditu.  
V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté súhrnné energeticko-ekonomické parametre odporúčaných 
opatrení. 

Tabuľka 47: Výsledky ekonomického hodnotenia – odporúčané opatrenia 

R. Číslo 
opatrenia Názov opatrenia 

Náklady 

Ročné úspory 

Energia 
Náklady 

na 
energiu 

Osobné 
náklady 

Náklady 
na opravy 
a údržbu 

Ostatné 
náklady  Celkom 

Euro MWh.r-1 Eur.rok-1 

1. 7.1.2.1 
Rekonštrukcia 
osvetlenia vo 
výrobnom priestore 

7 231 1,8 332 0 0 0 332 

2. 7.1.3.1 
Rekonštrukcia 
obvodových 
konštrukcií 

157 400 44,6 2 183 0 65 0 2 249 

3. 7.1.3.2 
Nový zdroj 
vykurovania a ohrevu 
TV 

65 500 19,2 982 0 29 0 1 011 

4. 7.1.3.3 
Výmena 
vzduchotechniky 

129 869 3,0 233 0 0 0 233 

Celkom 360 000 68,47 3 730 0 95 0 3 825 

Poznámka: Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných 
opatrení. Výsledok nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení. 
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V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté súhrnné energeticko-ekonomické parametre odporúčaných 
opatrení v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30. 

Tabuľka 48: Výsledky ekonomického hodnotenia – odporúčané opatrenia v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 

R. Číslo 
opatrenia Názov opatrenia 

Náklady 

Ročné úspory 

Energia 
Náklady 

na 
energiu 

Osobné 
náklady 

Náklady 
na opravy 
a údržbu 

Ostatné 
náklady  Celkom 

Euro MWh.r-1 Eur.rok-1 

1. 8.1.1 
Rekonštrukcia 
osvetlenia vo 
výrobnom priestore 

7 231 4,4 830 0 0 0 830 

2. 8.2.1 
Výmena 
vzduchotechniky 

129 869 29,2 2 056 0 0 0 2 056 

Celkom 137 100 33,61 2 887 0 0 0 2 887 

Poznámka: Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných 
opatrení. Výsledok nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení. 
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Ekonomické vyhodnotenie uvedené v nasledujúcej tabuľke vychádza z energetickej bilancie uvedenej 
v Tabuľka 45 (zohľadnenie synergických efektov). 

Tabuľka 49: Výsledky ekonomického hodnotenia 

Ukazovateľ Hodnota Jednotka 

Náklady na realizáciu súboru opatrení 360 000 € 

Zmena nákladov na zabezpečenie energie (– zníženie/+ zvýšenie) 3 730 €.rok-1 

Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (–/+) 0 €.rok-1 

Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, 
služby, réžia, poistenie majetku, ... (–/+) 95 €.rok-1 

Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady 
a iné (–/+) 0 €.rok-1 

Zmena tržieb, napríklad za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (–/+)  -  €.rok-1 

Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom 3 825 €.rok-1 

Doba hodnotenia 20 rok 

Ročný rast cien energie 2 % 

Diskontný faktor 3 % 

Jednoduchá doba návratnosti (Ts) 94,1 rok 

Reálna doba návratnosti (Tsd) >50 rok 

Čistá súčasná hodnota (NPV) -290 835 € 

Vnútorné výnosové percento (IRR) - % 

Iné údaje - - 
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Ekonomické vyhodnotenie varianty opatrení v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s 
kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 uvedené v nasledujúcej tabuľke vychádza z energetickej bilancie 
uvedenej v Tabuľka 46 (zohľadnenie synergických efektov). 

Tabuľka 50: Výsledky ekonomického hodnotenia varianty opatrení v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s 
kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 

Ukazovateľ Hodnota Jednotka 

Náklady na realizáciu súboru opatrení 137 100 € 

Zmena nákladov na zabezpečenie energie (– zníženie/+ zvýšenie) 2 887 €.rok-1 

Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (–/+) 0 €.rok-1 

Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, 
služby, réžia, poistenie majetku, ... (–/+) 0 €.rok-1 

Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady 
a iné (–/+) 0 €.rok-1 

Zmena tržieb, napríklad za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (–/+)  -  €.rok-1 

Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom 2 887 €.rok-1 

Doba hodnotenia 20 rok 

Ročný rast cien energie 2 % 

Diskontný faktor 3 % 

Jednoduchá doba návratnosti (Ts) 47,5 rok 

Reálna doba návratnosti (Tsd) >50 rok 

Čistá súčasná hodnota (NPV) -84 908 € 

Vnútorné výnosové percento (IRR) - % 

Iné údaje - - 
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11 ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE 

V environmentálnom hodnotení uvádzame názvy znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, 
vypočítané ročné emitované množstvo emisií v súčasnom kalendárnom roku a predpokladaný stav  
po realizácii súboru odporúčaných opatrení. 

Tabuľka 51: Použité emisné koeficienty 

Emisie 
Elektrická energia Zemný plyn Nafta Benzín 

kg.MWh-1 kg.MWh-1 kg.MWh-1 kg.MWh-1 

TZL 0,178 0,000 0,005 0,001 

SO2 0,890 0,000 0,001 0,001 

NOx 0,978 0,117 0,127 0,022 

CO 0,450 0,070 0,000 0,013 

CO2 167,0000 220,0000 267,0000 249,0000 

Tabuľka 52: Emisie znečisťujúcich látok pred a po realizácii opatrení 

Emisie 
Východiskový stav 

Po realizácii 
odporúčaných 

opatrení 
Rozdiel Rozdiel 

t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 % 

TZL 0,007 0,007 0,000 6,8% 

SO2 0,033 0,031 0,002 7,3% 

NOx 0,066 0,055 0,010 15,8% 

CO 0,027 0,021 0,006 21,5% 

CO2 67,941 53,021 14,920 22,0% 

Tabuľka 53: Emisie znečisťujúcich látok pred a po realizácii opatrení v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30  

Emisie 
Východiskový stav 

Po realizácii 
odporúčaných 

opatrení 
Rozdiel Rozdiel 

t.rok-1 t.rok-1 t.rok-1 % 

TZL 0,01 0,008 0,002 16,60% 

SO2 0,046 0,038 0,008 17,50% 

NOx 0,084 0,073 0,012 13,80% 

CO 0,036 0,031 0,006 15,80% 

CO2 80,067 73,147 6,92 8,60% 

 
K významnému zníženiu produkcie CO2 dôjde z dôvodu zníženia spotreby zemného plynu 
a elektrickej energie. 
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12 ODPORÚČANIE OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
SÚBORU OPATRENÍ 

12.1 Hodnotiace kritériá 
Výber odporúčaných opatrení je vykonaný pomocou viacerých hodnotiacich kritérií (hľadísk): 

 ekonomické hľadisko, 

 environmentálne hľadisko, 

 technické hľadisko, 

 prevádzkové hľadisko, 

 legislatívne hľadisko, 

 hľadisko úžitkovej hodnoty. 

Ekonomické hľadisko 

Toto hľadisko zohľadňuje výšku obstarávacích nákladov energeticky úsporného opatrenia. Jedným  
z bodov je napríklad sledovanie doby návratnosti investície vloženej do opatrení na úsporu energie. 

Environmentálne hľadisko 

Z ekologického hľadiska majú najväčší význam opatrenia znižujúce spotrebu tepelnej energie objektov 
v čo najväčšej miere a teda maximálne znižujúce emisie škodlivých látok. Berie sa tiež do úvahy 
produkcia emisií škodlivých látok priamo spojená s realizáciou energeticky úsporného opatrenia  
(tzv. zviazané produkcie). 

Hľadisko technické 

Toto hľadisko berie do úvahy napríklad životnosť jednotlivých opatrení. Životnosť stavebných opatrení 
sa predpokladá od 30 rokov vyššie. Naproti tomu regulačná technika má technickú životnosť cca  
15-20 rokov. Toto hľadisko tiež zohľadňuje náročnosť realizácie. 

Prevádzkové hľadisko 

Týmto kritériom sa zohľadňuje náročnosť realizovaného opatrenia na údržbu a prevádzku. 

Legislatívne hľadisko 

Niektoré opatrenia sa nemusia, predovšetkým pred realizáciou, zaobísť bez komplikácií v legislatívnej 
oblasti - napr. zateplenie fasády, či výmena okien na pamiatkovo chránenom objekte môže naraziť na 
určité legislatívne obmedzenia. Toto hľadisko tiež zohľadňuje náročnosť uspokojenia požiadaviek 
stavebného úradu v pred realizačnej fáze - napr. zohľadní sa, či k realizácii navrhnutého opatrenia 
postačí len ohlásenie alebo bude musieť prebehnúť stavebné konanie. 

Hľadisko úžitkovej hodnoty 

Dá sa predpokladať, že danými opatreniami dôjde k zvýšeniu úžitkovej hodnoty objektov. Napríklad 
zateplenie obvodových plášťov sa pozitívne prejaví nielen na tepelno-technických vlastnostiach fasád, 
ale aj na ich vzhľade, čo iste prispeje k lepšej reprezentatívnosti budov a teda aj k zvýšeniu ich trhovej 
ceny. 
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12.2 Odporúčania energetického špecialistu 

12.2.1 Opis súboru odporúčaných opatrení 
Súbor odporúčaných opatrení pozostáva z opatrení, ktoré najviac postihujú nedostatky súčasného 
energetického hospodárstva a zároveň je najviac prínosný z hľadiska efektivity a environmentálnych 
vplyvov. Realizáciu jednotlivých opatrení odporúčame vykonať s ohľadom na náročnosť, technické a 
schvaľovacie požiadavky.  

Odporúčaným opatrením je: 

 Výmena vnútorného osvetlenia vo výrobných priestoroch; 

 Rekonštrukcia obvodových konštrukcií budovy; 

 Nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev TV; 

 Inštalácia nových vzduchotechnických jednotiek. 

Odporúčaným opatrením v rámci 30. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-
SC421-2017-30 je: 

 Výmena vnútorného osvetlenia vo výrobných priestoroch; 

 Inštalácia nových vzduchotechnických jednotiek. 

12.2.2 Prínosy súboru odporúčaných opatrení 
Prínosy súboru odporúčaných opatrení spočívajú v: 

 zníženie spotreby zemného plynu o 65,8 MWh (o 45,99 % z celkovej spotreby zemného 
plynu), zníženie spotreby elektrickej energie o 2,7 MWh (o 7,28 % z celkovej spotreby 
elektrickej energie), 

 zníženie celkových nákladov na energiu o 3 730 €.rok-1 (v cenách roku 2016 bez DPH), 

 zníženie produkcie emisií v globálnom význame, kde je možné dosiahnuť ročné zníženie CO2 
vo výške 14,92 ton.rok-1 (zníženie o 22,0 %), 

 efektivite vložených finančných prostriedkov, kedy reálna doba návratnosti predstavuje  
>50 rokov. 

12.2.3 Prínosy súboru odporúčaných opatrení v rámci 30. 
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-
PO4-SC421-2017-30 

Prínosy súboru odporúčaných opatrení spočívajú v: 

 zníženie spotreby zemného plynu o 24,7 MWh (o 17,55 % z celkovej spotreby zemného 
plynu), zníženie spotreby elektrickej energie o 9,0 MWh (o 13,14 % z celkovej spotreby 
elektrickej energie), 

 zníženie celkových nákladov na energiu o 2 887 €.rok-1 (v cenách roku 2016 bez DPH), 

 zníženie produkcie emisií v globálnom význame, kde je možné dosiahnuť ročné zníženie CO2 
vo výške 6,92 ton.rok-1 (zníženie o 8,6 %), 

 efektivite vložených finančných prostriedkov, kedy reálna doba návratnosti predstavuje  
>50 rokov. 
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12.2.4 Okrajové podmienky 

Odporúčaný súbor opatrení bol hodnotený na základe technických, ekonomických a 
environmentálnych prínosov. Kalkulácie vychádzali z dostupných údajov, miestneho zisťovania a 
konzultácií so zodpovednými pracovníkmi. Na základe získaných údajov a ďalšieho rozvoja 
spoločnosti bola zostavená energetická bilancia v cenách roku 2016 bez DPH. 

V ekonomickom hodnotení boli zohľadnené prínosy v znížení spotreby nákladov na energiu, nákladov 
na údržbu (osobné náklady, prevádzkové náklady, emisné poplatky) a zmenu tržieb. Podľa metodiky 
energetického auditu bolo vykonané hodnotenie pre obdobie 20 rokov s ročným rastom cien energie 
vo výške 2 %. Pri ekonomickom hodnotení bola použitá diskontná sadzba vo výške 3 %. 
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13 SÚHRNNÝ INFORMAČNÝ LIST 

Názov subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo: 
 
Názov firmy: 
 

BIOMIN, a.s. 

 
IČO: 
 

00 681 725 

 
Adresa: 
 

Potočná 1, 919 43 Cífer 

Názov predmetu energetického auditu a sídlo: 

 
Názov: 
 

Výrobný areál spoločnosti BIOMIN, a.s. 

 
Adresa:  
 

Potočná 1, 919 43 Cífer 

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického audítora: 

 
Meno: 
 

Ing. Matej Brestrovský 

 
Adresa trvalého pobytu: 
 

Bobrovec 402, 032 21  

Oprávnenie: 
 

Energetický audítor zapísaný v „Zozname energetických 
audítorov“ vedenom Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou pod číslom 321/2014 – 0106 

Zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti: 

Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnom priestore; 
Rekonštrukcia obvodových konštrukcií budovy; 
Nový zdroj vykurovania a ohrevu teplej vody; 
Výmena vzduchotechniky. 

Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami:  

Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami sú 68,5 MWh.r-1. 

Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení: 

Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení sú 360 000 € bez DPH. 
Iné údaje: 
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14 SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ 
SYSTÉM 

Identifikačné údaje: 
BIOMIN, a.s., Potočná 1, 919 43 Cífer,  IČO: 00 681 725 
Zatriedenie podľa SK NACE 
(podľa hlavnej činnosti objednávateľa energetického auditu) 21 200 

Celkový potenciál úspor energie (MWh) 68,5 

Súbor odporúčaných opatrení na zníženie spotreby energie 

Stručný popis 
súboru 
odporúčaných 
opatrení 

Nízko nákladové a Vysoko nákladové opatrenia: 
Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnom priestore; 
Rekonštrukcia obvodových konštrukcií budovy; 
Nový zdroj vykurovania a ohrevu teplej vody; 
Výmena vzduchotechniky. 
 

Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (v tisícoch eur) 202,6 

Náklady na výrobné technológií (v tisícoch eur) 0 

Náklady na znižovanie energetickej náročnosti budov (v tisícoch eur) 157,4 

Iné náklady (v tisícoch eur) 0 

Celkové náklady na realizáciu súboru odporúčaných opatrení (v tisícoch eur) 360,0 

Sumárne bilančné údaje 
 Pred realizáciou 

súboru opatrení 
Po realizácii súboru 

opatrení 
Rozdiel 

Spotreba energie (MWh.r-1) 295 226 68,5 
Náklady na energiu 
v aktuálnych cenách (v tisícoch 
eur) 

26,8 23,1 3,7 

 
Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 

Znečisťujúca látka/skleníkový 
plyn 

Pred realizáciou 
súboru opatrení 

Po realizácii súboru 
opatrení Rozdiel 

Tuhé znečisťujúce látky (t.r-1) 0,007 0,007 0,000 

SO2 (t.r-1) 0,033 0,031 0,002 

NOx (t.r-1) 0,066 0,055 0,010 

CO (t.r-1) 0,027 0,021 0,006 

CO2 (t.r-1) 67,941 53,021 14,920 

Ekonomické vyhodnotenie 

Cash - Flow projektu (v tisícoch  
Eur.r-1) 3,825 Doba hodnotenia (roky) 20 

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 94,1 Diskontná sadzba (%) 3,0 

Reálna doba návratnosti (roky) >50 NPV (v tisícoch eur) -290,8 

 IRR (%) - 

Energetický audítor Ing. Matej Brestovský 

Podpis 
 

Dátum 02.05.2018 
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Príloha A: Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

Kód 
ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu Merná 

jednotka Čas plnenia Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

Typ 
závislosti 

ukazovateľa 

P0160 Počet energetických 
auditov 

Počet vypracovaných energetických auditov v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, minimálne však v rozsahu prílohy č. 6 

smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 
1 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

aktivít projektu 
(ZMS) 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0290 Počet podnikov, ktorým 
sa poskytuje podpora 

"Počet podnikov dostávajúcich podporu v ľubovoľnej forme z EŠIF (bez 
ohľadu na to, či podpora predstavuje štátnu pomoc alebo nie). Podnik: 

Organizácia vyrábajúca výrobky alebo poskytujúca služby s cieľom 
uspokojiť potreby trhu a tým dosiahnuť zisk. Právna forma podniku môže 

byť rôzna (SZČO, partnerstvá, atď.)." 

0,5 – B1 
0,5 – B2 

celkom: 1 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0248 

Počet opatrení 
energetickej 
efektívnosti 

realizovaných v 
podnikoch 

Počet opatrení zameraných na úsporu energie realizovaných v jednotlivých 
podnikoch. V rámci jedného podniku môžu byť realizované viaceré 

opatrenia. Za opatrenie sa považuje každé individuálne opatrenie, ktoré je 
navrhnuté energetickým audítorom v rámci súboru opatrení na úsporu 

energie a pre ktoré je vyčíslený energetický, ekonomický a 
environmentálny dopad. 

1 – B1 
1 – B2 

Celkom: 2 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0576 
Počet zavedených 

systémov merania a 
riadenia 

"Počet zavedených systémov merania a riadenia s cieľom zníženia 
spotreby energie. Systémom merania a riadenia spotreby energie je 

komplexný systém merania a riadenia pre každú formu energie alebo 
skupinu foriem energie. Napr. v závode sa zavedie systém merania a 

riadenia pre spotrebu elektriny a merania a riadenia pre spotrebu zemného 
plynu. Ak je každý so systémov schopný samostatnej prevádzky, uvedie sa 

počet systémov ""dva"". Ak oba systémy môžu pracovať len spoločne, 
uvedie sa počet systémov „jeden““. 

0 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0281 

Počet podnikov s 
registrovaným EMAS a 
zavedeným systémom 

environmentálneho 
manažérstva 

Počet podnikov so zavedeným systémom registrovaného 
environmentálneho manažérstva (Eco-Management and Audit Scheme) 

podľa STN EN ISO 14001 alebo iným rovnocenným systémom 
environmentálneho manažérstva. 

0 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0574 

Počet zavedených 
systémov 

environmentálneho 
manažérstva 

Počet zavedených systémov registrovaného environmentálneho 
manažérstva podľa STN EN ISO 14001. 0 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 
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Kód 
ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu Merná 

jednotka Čas plnenia Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

Typ 
závislosti 

ukazovateľa 

P0370 Počet registrácií EMAS Počet systémov registrovaného environmentálneho manažérstva (Eco-
Management and Audit Scheme) podľa schémy EMAS. 0 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu (ZMS) 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0573 

Počet zavedených 
systémov 

energetického 
manažérstva 

Počet zavedených systémov energetického manažérstva podľa STN EN 
ISO 50001 alebo iných rovnocenných systémov energetického 

manažérstva s cieľom zlepšenia kvality riadenia spotreby energie. 
0 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0706 
Zvýšená kapacita 
výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov 

"Nárast kapacít pre výrobu energie v zariadeniach, ktoré používajú 
obnoviteľné zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa 
elektrickú a tepelnú energiu. Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie 

akýkoľvek zdroj energie, okrem fosílnych alebo jadrových zdrojov, v súlade 
so smernicou 2009/28/ES, čl. 2(a). Pozn.: Vypočíta sa ako súčet zvýšenej 
kapacity výroby tepla z obnoviteľných zdrojov a zvýšenej kapacity výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov." 

0 MW 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0707 
Zvýšená kapacita 

výroby tepla z 
obnoviteľných zdrojov 

"Nárast kapacít pre výrobu tepla v zariadeniach, ktoré používajú 
obnoviteľné zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa 

tepelnú energiu. Monitorovanie sa uskutoční na základe dokladu 
preukazujúci technické parametre zariadenia. 

0 MWt 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0705 
Zvýšená kapacita 
výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov 

Nárast kapacít pre výrobu elektriny v zariadeniach, ktoré používajú 
obnoviteľné zdroje energie, vybudovaných/vybavených projektom. Zahŕňa 

elektrickú energiu. Monitorovanie sa uskutoční na základe dokladu 
preukazujúci technické parametre zariadenia. Vypočíta sa ako súčet 

zvýšenej "kapacity" (inštalovaného elektrického výkonu) zariadenia/í na 
výrobu elektriny alebo zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, 
ktoré používajú obnoviteľný zdroj energie. V prípade, že sa v zariadení na 

výrobu elektriny pred realizáciou projektu používalo výlučne fosílne palivo a 
po realizácii projektu sa bude na výrobu elektriny používať výlučne OZE, 

započíta sa celý inštalovaný elektrický výkon 
modernizovaného/rekonštruovaného zariadenia ako zvýšenie kapacity 

výroby elektriny z OZE. V prípade, že sa pred realizáciou projektu okrem 
fosílneho paliva používal na výrobu elektriny aj OZE, započíta sa len 

inštalovaný elektrický výkon zodpovedajúci obnoviteľnému zdroju energie, 
ktorým sa nahradilo fosílne palivo. Obnoviteľným zdrojom energie sa 

rozumie akýkoľvek zdroj energie, okrem fosílnych alebo jadrových zdrojov, 
v súlade s čl. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie. 

0 MWe 

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 
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Kód 
ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu Merná 

jednotka Čas plnenia Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

Typ 
závislosti 

ukazovateľa 

P0618 
Predpokladaná úspora 
PEZ v podniku podľa 
energetického auditu 

"Výpočtové množstvo úspor energie vo forme primárnych energetických 
zdrojov v podnikoch, ktoré bude dosiahnuté realizáciou opatrení 

energetickej efektívnosti na základe energetického auditu. Pozn.: Určí sa 
výpočtom z rozdielu spotreby primárnych energetických zdrojov pred a po 

realizácii opatrenia energetickej efektívnosti." 

9,71 – B1 
37,11 – B2 

Celkom: 
46,82 

MWh/rok 

po ukončení 
realizácie 

aktivít projektu 
(NMS) 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0084 
Množstvo tepelnej 

energie vyrobenej v 
zariadení OZE 

"Množstvo tepla vyrobené za kalendárny rok v zariadení/iach na výrobu 
tepla alebo zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla KVET, ktoré 

používa obnoviteľný zdroj energie (OZE) vybudovaného/vybaveného 
projektom. Vypočíta sa ako súčet množstva tepla vyrobeného v zariadení 

na výrobu tepla/KVET, meraného prevádzkovým alebo určeným meradlom. 
V prípade, že v zariadení na výrobu tepla/KVET sa používalo výlučne 
fosílne palivo a po realizácii projektu sa bude na výrobu tepla používať 

výlučne OZE, uvedie sa celé vyrobené množstvo teplo za kalendárny rok 
modernizovaného/rekonštruovaného zariadenia. V prípade, že pred 
modernizáciou/rekonštrukciou sa okrem fosílneho paliva používal na 
výrobu tepla aj OZE, uvedie sa len množstvo tepla zodpovedajúce 

obnoviteľnému zdroju energie, ktorým bolo nahradené fosílne palivo. V 
prípade výroby biometánu sa za množstvo tepla vyrobeného z OZE 
považuje množstvo biometánu v m3, vyrobené za kalendárny rok, 

vynásobené výhrevnosťou. Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie 
akýkoľvek zdroj energie, okrem fosílnych alebo jadrových zdrojov, v súlade 

s čl. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnoviteľných zdrojov energie." 

0 MWh/rok 

po ukončení 
realizácie 

aktivít projektu 
(NMS) 

s 
príznakom

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0080 
Množstvo elektrickej 
energie vyrobenej v 

zariadení OZE 

"Množstvo elektriny vyrobené za kalendárny rok v zariadení/iach na výrobu 
elektriny alebo zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla KVET, 

ktoré používa obnoviteľný zdroj energie (OZE) vybudovaného/vybaveného 
projektom. Vypočíta sa ako súčet množstva elektriny vyrobeného v 

zariadení na výrobu elektriny/KVET, meraného prevádzkovým alebo 
určeným meradlom. V prípade, že v zariadení na výrobu elektriny/KVET sa 
používalo výlučne fosílne palivo a po realizácii projektu sa bude na výrobu 

elektriny používať výlučne OZE, uvedie sa celé vyrobené množstvo 
elektriny za kalendárny rok modernizovaného/rekonštruovaného 

zariadenia. V prípade, že pred realizáciou projektu sa okrem fosílneho 
paliva používal na výrobu elektriny aj OZE, uvedie sa len množstvo 
elektriny zodpovedajúce obnoviteľnému zdroju energie, ktorým bolo 
nahradené fosílne palivo. Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie 

akýkoľvek zdroj energie, okrem fosílnych alebo jadrových zdrojov, v súlade 
s čl. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnoviteľných zdrojov energie." 

0 MWh/rok 
po ukončení 

realizácie aktivit 
projektu (NMS) 

s 
príznakom

Udržateľný 
rozvoj súčet 
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Kód 
ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu Merná 

jednotka Čas plnenia Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

Typ 
závislosti 

ukazovateľa 

P0630 

Spotreba energie v 
podniku pred 

realizáciou opatrení 
energetickej 
efektívnosti 

"Súčet všetkých foriem energie spotrebovanej v podniku pred realizáciou 
opatrení energetickej efektívnosti. Použije sa spotreba energie za 

kalendárny rok, nameraná fakturačnými alebo prevádzkovými meradlami. 
Pozn.: Vypočíta sa ako súčet foriem energie spotrebovanej v podniku pred 

realizáciou opatrení energetickej efektívnosti, pričom sa použije sa 
spotreba energie za kalendárny rok, nameraná fakturačnými alebo 
prevádzkovými meradlami. V prípade, že sa opatrenie energetickej 
efektívnosti týka len niektorých foriem energie, použijú sa údaje len 

spotreba týchto konkrétnych foriem energie." 

176,5 – B1 
176,5 – B2 

 
Celkom: 

353 MWh/rok

k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu (ZMS) 

s 
príznakom

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0629 

Spotreba energie v 
podniku po realizácii 
opatrení energetickej 

efektívnosti 

"Súčet všetkých foriem energie spotrebovanej v podniku po realizácií 
opatrení energetickej efektívnosti. Použije sa spotreba energie za 

kalendárny rok, nameraná fakturačnými alebo prevádzkovými meradlami. 
Pozn.: Vypočíta sa ako súčet foriem energie spotrebovanej v podniku po 

realizácií opatrení energetickej efektívnosti, pričom sa použije sa spotreba 
energie za kalendárny rok, nameraná fakturačnými alebo prevádzkovými 
meradlami. V prípade, že sa opatrenie energetickej efektívnosti týka len 

niektorých foriem energie, použijú sa údaje len spotreba týchto konkrétnych 
foriem energie." 

160 – B1 
160 – B2 

 
Celkom: 

320 MWh/rok

po ukončení 
realizácie aktivit 
projektu (NMS) 

s 
príznakom

Udržateľný 
rozvoj súčet 

P0103 
Odhadované ročné 

zníženie emisií 
skleníkových plynov 

"Tento ukazovateľ sa vypočíta pre intervencie, ktoré sú priamo zamerané 
na zvýšenie výroby obnoviteľnej energie alebo zníženie spotreby energie 

prostredníctvom opatrení na úsporu energie, preto jeho použitie je povinné 
len v prípadoch, keď tieto ukazovatele sú relevantné. Jeho použitie pre iné 
intervencie s možným vplyvom na vznik skleníkových plynov je dobrovoľné. 

Ukazovateľ vyjadruje celkový predpokladaný ročný pokles ku konca 
sledovaného obdobia, nevyjadruje celkový pokles počas sledovaného 

obdobia. V prípade výroby obnoviteľnej energie odhad vychádza z 
množstva primárnej energie, ktorá bola vyrobená podporovanými 

zariadeniami v danom roku (za jeden rok po ukončení projektu alebo za 
kalendárny rok po ukončení projektu). Obnoviteľná energia by mala byť 

neutrálna, pokiaľ ide o vznik skleníkových plynov, a nahradiť výrobu 
neobnoviteľnej energie. Vplyv neobnoviteľnej energie na vznik skleníkových 
plynov sa odhadne podľa celkových emisií skleníkových plynov na jednotku 

neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom štáte. V prípade 
opatrení na úsporu energie, odhad vychádza z množstva primárnej 

energie, ktorá sa ušetrila podporovanými aktivitami v danom roku (za jeden 
rok po ukončení projektu alebo za kalendárny rok po ukončení projektu). 
Úsporou energie má byť nahradená produkcia neobnoviteľnej energie. 
Vplyv neobnoviteľnej energie na vznik skleníkových plynov sa odhadne 
podľa celkových emisií skleníkových plynov na jednotku neobnoviteľnej 

výroby energie v príslušnom členskom štáte. " 

0,74 – B1 
6,18 – B2 

 
Celkom: 

6,92 ton CO2 

po ukončení 
realizácie 

aktivít projektu 
(NMS) 

s 
príznakom

Udržateľný 
rozvoj súčet 
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Kód 
ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu Merná 

jednotka Čas plnenia Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

Typ 
závislosti 

ukazovateľa 

P0657 Úspora PEZ v podniku 

"Ročná miera úspor primárnych energetických zdrojov v podnikoch 
dosahovaná po realizácii projektov a monitorovaná každoročne. Pozn.: Určí 

sa z rozdielu spotreby primárnych energetických zdrojov pred a po 
realizácii opatrenia energetickej efektívnosti na základe merania." 

9,71 – B1 
37,11 – B2 

Celkom: 
46,82 

MWh/rok 

po ukončení 
realizácie 

aktivít projektu 
(NMS)  

s 
príznakom

Udržateľný 
rozvoj súčet 
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Príloha B: Ekonomické vyhodnotenie 
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Príloha C: Osvedčenie na výkon činnosti energetického audítora 
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Príloha D: Súčasný stav energetického manažmentu 

Súčasný stav energetického manažmentu Nie Čiastočne  Áno Poznámka 

En
er

ge
tic

ká
 p

ol
iti

ka
 

Je formalizovaná? Existuje dokument, ktorý 
stanovuje ciele a zásady hospodárenia s energiou? 

X    

Obsahuje záväzok ku zvyšovaniu energetické 
účinnosti? 

X    

Je schválená vedením spoločnosti? X    

Sú určené hranice systému energetického 
manažmentu? Existuje súpis objektov, spotrebičov a 
ďalších zariadení? 

X    

Je/nie je stanovená/ý osoba/y zodpovedná za 
prípravu, realizáciu, údržbu, rozvoj a kontrolu 
energetického manažmentu? 

X    

Pl
án

ov
an

ie
 

Je známa aspoň ročná spotreba palív a energie pre 
jednotlivé SBU, prípadne technologické celky 

 X   

Sú známe aspoň ročné náklady na spotrebu palív a 
energie pre jednotlivé SBU, prípadne technologické 
celky  

 X   

Je vytvorený a pravidelne aktualizovaný prehľad 
legislatívnych a ďalších požiadaviek relevantných 
pre organizáciu. 

X    

Sú sledované dáta pre jednotlivé významné 
spotrebiče umožňujúci stanovenie ukazovateľov 
energetické náročnosti (spotreba energie, výroba, 
klimatická dáta, podlahová plocha, apod.). 

X    

Sú určené priority a ciele vo zvyšovaní energetickej 
účinnosti (napr. sú identifikované spotrebiče s 
významným potenciálom ku znížení spotreby 
energie). 

X    

Je navrhnutý plán zvýšenia energetickej účinnosti 
pre nasledujúce obdobie vrátane cieľových hodnôt, 
opatrení a potrebných zdrojov. 

X    

Im
pl

em
en

tá
ci

a 
a 

pr
ev

ád
zk

ov
an

ie
 

Zamestnanci, ktorí ovplyvňujú spotrebu energie, sú 
kompetentný na základe vhodného vzdelávania, 
výcviku, zručností a skúseností. Sú vykonávané 
potrebné školenia. 

X    

Zamestnanci, ktorí ovplyvňujú spotrebu energie, 
majú stanovenú zodpovednosť a úlohy v plnení 
požiadaviek systému manažmentu hospodárenia 
s energiou. 

X    

Prevádzkové činnosti a činnosti údržby, ktoré majú 
vzťah k významným užitím energií a ktoré sú v 
súlade s energetickou politikou, cieľmi, cieľovými 
hodnotami a akčnými plány, sú stanovené a 
plánované, aby bolo zaistené, že sú vykonávané za 
špecifikovaných podmienok. 

X    
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Pri úprave existujúceho, alebo nákupu nového 
spotrebiča, nákupu ďalších výrobkov a služieb, ktoré 
ovplyvňujú energetickú náročnosť, sa ráta v úvahu 
ich vplyv na spotrebu energie. 

 X   

Potrebné informácie a postupy sú zdokumentované. 
Tato dokumentácia je riadená. X    

K
on

tr
ol

a 

Je vytvorený systematický prístup ku sledovaniu a 
vyhodnocovaní nevyhnutných dát a informácií pre 
energetické riadenie. Je stanovená početnosť a 
úroveň podrobností zberu dát o spotrebe energie, 
nákladoch a faktoroch s významným vplyvom na 
spotrebu energie. 

X    

Spôsob sledovaní a vyhodnocovaní umožňuje 
podávať správy o výsledkoch energetického 
manažmentu pre rôzne úrovne riadení. 

X    

Prebehajú interné audity systému, existuje funkčný 
postup pre riešení nezhôd systému a prijímaní 
nápravných a preventívnych opatrení. 

X    

O politike, cieľoch a výsledkoch energetického 
manažmentu sú v pravidelných intervaloch 
informované zodpovedné osoby. 

X    

Vo stanovených intervaloch vedenie organizácie 
posudzuje skutočnú spotrebu energie proti 
očakávané spotrebe, vytvára záznam o 
nepriaznivých odchýlkach vrátane možných priečin. 

X    

Vedenie posudzuje a prijíma nápravné opatrenia v 
prípade odchýlok od predpokladaného vývoja a 
stanovených cieľov. 

X    
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