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Zoznam skratiek: 

 

EA   energetický audit, 

PEZ   primárne energetické zdroje, 

SR   Slovenská republika, 

MH SR  Ministerstvo hospodárstva SR, 

ÚRSO   Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, 

EÚ   Európska únia, 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy, 

MaR   Meranie a regulácia, 

TV   teplá voda (TÚV), 

ÚK   ústredné kúrenie, 

IS   informačný systém, 

ZL    znečisťujúce látky, 

RK   rezervovaná výkonová kapacita, 

FVE   fotovoltická elektráreň.
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Úvod 
 

Na základe záväznej objednávky bola Národná energetická spoločnosť a. s. poverená 

spoločnosťou BIOMIN, a.s. Cífer  vykonať účelový energetický audit  pre identifikáciu 

a špecifikáciu opatrení energetickej efektívnosti prevádzky spoločnosti ako prílohu k  žiadosti 

o NFP z EŠIF 

  

1 Identifikačné údaje 

1.1 Objednávateľ 

Názov BIOMIN, a. s 

Organizačno-právna forma Akciová spoločnosť  IČO 00 681 725 

Sídlo 

prevádzkovateľa 

 

Kraj Trnavský Okres Trnava 

Obec Cífer PSČ 919 43 

Ulica Potočná Popisné číslo 1 

Osoba oprávnená 

konať v mene 

prevádzkovateľa 

Meno a priezvisko Ján Guniš Titul Ing. 

Organizačné postavenie Predseda predstavenstva 

Osoba oprávnená 

technickým 

jednaním 

Meno a priezvisko Juraj Vozár Titul MVDr. 

Telefón / E-mail  

Tab. 1.1.1: Údaje o objednávateľovi energetického auditu 

1.2 Spracovateľ energetického auditu 

Názov Národná energetická spoločnosť a. s. 

Organizačno-právna forma akciová spoločnosť IČO 43 769 233 

Sídlo 

spracovateľa 

auditu 

Kraj Banskobystrický Okres Banská Bystrica 

Mesto Banská Bystrica PSČ 974 05 

Ulica Zvolenská cesta Popisné číslo 1 

Audítor 

Meno a priezvisko Pavol Kosa Titul Ing. 

Číslo osvedčenia O8856/2014-4100-2591 Telefón +421 905363036 

Adresa Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica E-mail pavol.kosa@nesbb.sk 

Osoba oprávnená 

konať v mene 

spracovateľa 

auditu 

Meno a priezvisko Jozef Šoltés Titul Dr.Ing. CSc  

Organizačné postavenie Predseda predstavenstva 

Tab. 1.2.1: Údaje o spracovateľovi energetického auditu 
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1.3 Predmet energetického auditu 

Tab. 1.3.1: Údaje o predmete energetického auditu 

Názov Výrobný objekt BIOMIN, a.s. 

Umiestnenie 

predmetu auditu 

Kraj Trnavský Okres Trnava 

Obec Cífer PSČ 919 43 

Ulica Potočná Popisné číslo 1 

Osoba oprávnená 

technickým 

jednaním 

Meno a priezvisko  Juraj Vozár Titul MVDr. 

Telefón / E-mail +421905346749 

 

 Spoločnosť BIOMIN, a.s. Cífer bola  založená v roku 1990. Jej základným produktom boli 

od roku 1991 lieky a biopreparáty s využitím vápnika z vaječných škrupín. V súčasnosti je 

portfólio výrobkov rozšírené o ďalšie výživové doplnky vo farmaceutickej kvalite. Všetky výrobky 

sú vyrábané bez používania chemických komponentov s odbytom v rámci Európy a taktiež 

stredného Východu. 

Predmetom účelového energetického auditu stavebný objekt v obci Cífer  na parcele katastra 

539/2 v ktorom sú v súčasnosti realizované všetky prevádzkové činnosti od vstupu surovín, cez ich 

spracovanie, balenie a expedíciu. V objekte sú situované aj sociálne priestory a administratívne 

priestory. Hlavným poslaním EA je energetická a nákladová špecifikácia možných opatrení 

energetickej efektívnosti, ktoré je možné podporiť v rámci vyhlásených výziev v OP KŽP. Jedná sa 

o opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastnosti strechy objektu (úspora tepla na 

vykurovanie a následne ZP), zlepšenie účinnosti výroby tepla v tepelnom zdroji (úspora ZP) a 

inštaláciu FVE na pokrytie časti spotreby elektriny (zníženie nákupu elektriny). V uvedenom 

rozsahu budú špecifikované aj dotknuté oblasti spotreby energetických médií a vplyv 

navrhovaných opatrení na predpokladané zmeny. Pri spracovaní bude primerane využitý odborný 

rámec poskytovaný vyhláškou č.179/2015 Z. z., ktorá je súčasťou sekundárnej legislatívy k zákonu 

č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. 

 

2 Podklady 

2.1 Podklady poskytnuté objednávateľom 

 

 štatistické podklady energetických a nákladových položiek za roky 2018 až 2020, 

 technické údaje o nainštalovaných  spotrebičoch energie, 

 správa z energetického auditu podľa zákona č.321/2014 Z. z. spracovaná spoločnosťou 

ENVIROS, s.r.o. Púchov v roku 2018, 

 PD inštalácie VZT, spracovaná AB – ateliér, Ružomberok,  

 PD zateplenia strešnej konštrukcie, 

 PD prístavba prevádzkového objektu, spracovaná ARŠ, s.r.o. Bratislava. 
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2.2 Ostatné podklady  

 

 tepelné tabuľky a diagramy, 

 príslušné legislatívne a technické predpisy, 

 informácie získané pri obhliadke predmetu auditu v danom členení a konzultáciách 

s prevádzkovými pracovníkmi. 

 

 

 

3 Popis predmetu auditu  

3.1  Celkový prehľad o spoločnosti 

V súčasnosti patrí BIOMIN, a.s. medzi etablovaných výrobcov liekov a výživových doplnkov 

na Slovensku. Vďaka uplatňovaniu najvyšších požiadaviek na kvalitu a rozsiahlym skúsenostiam 

s vo farmaceutickej výrobe, dokáže uspokojiť aj najnáročnejšieho zákazníka. Inovácie a investície 

do strojných zariadení vedú k dosahovaniu nových kvalitatívnych štandardov vo výrobe. 

Fakty a údaje: 

 45 zamestnancov 

 3 typov výrobkov vyrábaných súčasne 

 prevádzka 5 dní v týždni na jednu až dve zmeny. 

V rámci výrobných objektov prebiehajú jednotlivé  výrobné operácie, od spracovania 

vstupných surovín, cez ďalšie výrobné operácie až po balenie a expedíciu. Časť priestorov 

výrobného objektu zaberajú laboratória pre  vývoj a zabezpečenie kontroly kvality výstupných 

produktov. 

Hlavnou úlohou prevádzkovania energetických zariadení je zabezpečenie dostatku 

energetických nosičov pre plynulý chod výroby.   

V rámci prevádzkových činností sa používajú nakupované energetické médiá: 

- elektrina, 

- zemný plyn. 

3.2 Prevádzkový objekt 

 

Jedná sa o jeden stavebný objekt, v ktorom sú realizované všetky prevádzkové činnosti od 

výroby cez balenie, skladovanie a expedíciu. V podstatnej miere sa jedná o výrobný objekt. Tento je 

situovaný v obci Cífer na Potočnej ulici č.1. Z konštrukčného hľadiska ide o dvojpodlažnú budovu 

bez suterénu. Výstavba objektu prebehla v rokoch 1990 – 1991 s použitím vtedy najlepších 

dostupných stavebných technológií. 
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Na nasledujúcich obrázkoch je dokumentované umiestnenie objektu  v rámci katastrálneho 

územia  obce Cífer,  letecký pohľad na objekt s označením jej situovania z hľadiska svetových strán 

ako pohľadov na objekt z viacerých svetových strán. 

 

 

Obr. 3.2.1.: Výrez z katastrálnej mapy  
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Obr. 3.2.2.: Letecký pohľad na objekt

 
 

 

Obr. 3.2.3.: Pohľad od juhovýchodu 

 
V uvedenej obvodovej stene je situovaných viacero vstupných dverí a okná hlavne do 

administratívnych priestorov. V ľavej časti sú realizované nové nasávacie otvory nových VZT inštalovaných 

v roku 2020. 

 

Obr. 3.2.3.: Pohľady od juhozápadu a severovýchodu 
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Pri juhozápadnej stene sú situované regulačná stanica ZP s obchodným meraním spotreby  

a objekt práčovne škrupín.  V severovýchodnej stene sú vstupy do elektrickej rozvodne NN a  

plynovej kotolne. Na obrázku je  zreteľný taktiež murovaný komín pre  odvod spalín.  

K severozápadnej stene je už v súčasnosti realizovaná rozostavaná prístavba. 

 

Pôdorysné rozmery budovy sú 37,4 x 19,4 m, čo predstavuje zastavanú plochu  742,7 m
2
. 

Na nasledujúcich obrázkoch sú uvedené pôdorysy oboch prevádzkových podlaží s popisom účelu 

využitia jednotlivých miestností.  
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Obr. 3.2.3.: Pôdorys 1. nadzemného podlažia 
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Obr. 3.2.3.: Pôdorys 2. nadzemného podlažia 
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Tab. 3.2.1.: Zoznam miestností 1. NP 
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Tab. 3.2.2.: Zoznam miestností 2. NP 
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 Z porovnania oboch tabuliek je zrejmý rozdiel medzi vnútornými plochami podlaží, ktorý vyplýva 

zo skutočnosti, že časť výrobných priestorov s mlynom situovaných na 1. NP  prechádza cez dve podlažia.  

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o budovu skeletového typu s železobetónovou nosnou 

konštrukciou kde sú obvodové steny riešené s výplňovým murivom s keramických tvaroviek 

a opláštením s pórobetónových panelov.  

Otvorové konštrukcie (okná a dvere) sú prevažne z hliníkových profilov v ktorých sú 

osadené izolačné dvojsklá. Jedny vstupné dvere a jedno okno je zrealizované z plastových profilov 

s izolačným dvosklom. 

Strecha je riešená s miernym sklonom do stredu budovy ako dvojplášťová zložená v smere 

od interiéru z nosných panelov Spiroll, tepelnej izolácie z minerálnej vlny, odvetrávanej vzduchovej 

medzery, plynosilikátových panelov a hydroizolácie. V priebehu užívania bolo potrebné riešiť 

dodatočnú hydroizoláciu nakoľko došlo k priesakom dažďovej vody, hlavne v okolí vnútorných 

zvodov.  

Hodnoty koeficientov prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií budú uvedené 

v neskorších častiach správy, ktoré budú venované tepelno-technickým vlastnostiam a bilancovaniu 

potrieb tepla na vykurovanie. 

 

4 Bilancia spotreby energetických médií 

4.1 Nákup a spotreba zemného plynu – výroba tepla 

 

 

Zemný plyn je nakupovaný z verejnej stredotlakovej siete v obci Cífer na úrovni 90 kPa. 

Následne je tlaková úroveň zredukovaná v regulačnej stanici umiestnenej vedľa výrobného objektu 

na NTL úroveň, ktorá je používaná pre napájanie plynových kotlov v tepelnom zdroji. Zemný plyn 

ako médium vo výrobnom procese nie je využívaný. V regulačnej stanici je nainštalované aj 

obchodné meranie jeho odberu. 

V celom bilančnom období 2018 -2020 bol plyn nakupovaný od dodávateľa ZSE energetika, 

a. s. Bratislava Vzhľadom na relatívne nízke spotreby bol systém nákupu realizovaný mesačnými 

zálohovými faktúrami bez vyhodnocovania skutočnej mesačnej spotreby. Skutočne odobraté 

množstvo bolo vždy odčítané až za celý rok.  Objednávateľ však vykonával denné odpočty, so 

zapisovaním do prevádzkového denníka kotolne, na základe ktorých sme mohli spracovať mesačné 

bilancie spotreby. Tieto denné odpisy sme však mali k dispozícii iba za roky 2019 a 2020. Z toho 

dôvodu za rok 2018 uvádzame v rámci nasledujúcich tabuliek  iba celkové ročné hodnoty. 

Náklady na nakúpený ZP sú fakturované na základe jednotkovej ceny určenej s použitím 

prepočtu obsahu energie s použitím hodnoty spaľovacieho tepla. Pre účely bilancovania v rámci EA 

budeme však používať množstvo energie  obsiahnutej v spotrebovanom zemnom plyne vypočítané 

s použitím hodnoty výhrevnosti, tak ako je to určené legislatívou v oblasti bilancovania spotreby 

energetických médií.  Rozdiel medzi spaľovacím teplom a výhrevnosťou je cca 10,8% .Potenciálny 

rozdiel energie v prospech spaľovacieho tepla je využiteľný iba v zariadeniach a odberných 

systémoch s možnosťou využitia tepla z kondenzácie spalín, čiže pri nízkoteplotných systémoch 

(podlahové vykurovanie, ohrev bazénovej vody a pod.) Hodnoty výhrevnosti pre prepočet 
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v bilančnom období  sú použité z verejných údajov prístupných na webovom sídle SSP distribúcia, 

a.s. Bratislava 

 

Tab: 4.1.1: Bilancia spotreby ZP za roky  2018 -2020 fakturácia 

Rok 2018 2019 2020 

 Množstvo Energia Množstvo Energia Množstvo Energia 

Jednotka Nm
3 

kWh Nm
3 

kWh Nm
3 

kWh 

Hodnota 10 734 104 152 11 365 110 199 11 465 111 401 

 

Tab: 4.1.2: Mesačné bilancie spotreby ZP za roky 2019 a 2020 

Rok 2019 2020 

Mesiac/jedn. 

Množstvo Energia Množstvo Energia 

Nm
3
 kWh Nm

3
 kWh 

január 2 760 26 754 2 429 23 553 

február 2 135 20 687 1 989 19 322 

marec 1 461 14 166 1 653 16 092 

apríl 593 5 739 715 6 954 

máj 544 5 274 270 2 637 

jún 91 890 119 1 156 

júl 82 801 88 861 

august 71 692 49 479 

september 96 939 122 1 183 

október 554 5 374 897 8 721 

november 1 474 14 307 1 464 14 224 

december 1 573 15 261 1 842 17 897 

Rok 11 436 110 883 11 638 113 080 

 

 

Diagram  4.1.1: Mesačné množstvá  odberu  ZP 
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Diagram  4.1.2: Mesačné množstvá energie v  ZP 

 

 

 

 Z hodnôt uvedených v predchádzajúcich tabuľkách a diagramoch  je zrejmé, že spotreby ZP 

v letných mesiacoch sú veľmi nízke. Jedná sa o spotrebu pre účely výroby tepla na ohrev TV. Ak 

túto propozíciu aplikujeme na celý rok tak je zrejmé, že rozhodujúci podiel odberu ZP sa 

spotrebovával na účely výroby tepla pre vykurovanie. 

  

Tab: 4.1.3: Bilancia nákladov ZP za roky  2018 -2020 fakturácia 

Rok 2018 2019 2020 

 C. náklady Jedn. náklady C. náklady Jedn. náklady C. náklady Jedn. náklady 

Jednotka €
 

€/kWh €
 

€/kWh €
 

€/kWh 

Hodnota 4 813,07 0,046 5 185,64 0,0467 6 072,24 0,0502 

 

Na základe odberu ZP, ktorý je spotrebovávaný v spoločnosti BIOMIN, a.s. iba pre účely 

výroby tepla sme spracovali bilanciu jeho výroby pre účely využitia vo vykurovaní a v ohreve TV. 

Pre oddelenie spotreby na ohrev TV sme využili priemerné údaje o denných  spotrebách 

v jednotlivých rokoch  mimo vykurovacieho obdobia, ktoré sme aproximovali na celý rok. Nakoľko 

sme nemali údaje o denných spotrebách v roku 2018 tak sme na oddelenie spotreby ZP  pre ohrev 

TV použili priemernú hodnotu z rokov 2019 a 2020. Účinnosť kotla Protherm Grizzly , ktorý bol  

v danom období prevažne používaný  na výrobu je výrobcom udávaná na úrovni 92 %. Vzhľadom 

k pretržitej prevádzke s opätovným  ochladením a ohriatím spaľovacej komory sme znížili 

priemernú prevádzkovú ročnú účinnosť výroby tepla na 89%.  

Vypočítané hodnoty výroba tepla a rozdelenie na využitie pre vykurovanie a v ohreve TV sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab: 4.1.4: Rozdelenie spotreby ZP podľa účelu 

Parameter Objemová spotreba Energetický obsah 

 Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota 

Priemerná spotreba  ZPN  m
3
 11 269 kWh 109 372 

Spotreba na ohrev TV m
3
 1 164 kWh 11 296 

Spotreba na vykurovanie m
3
 10 105 kWh 98 076 

Poznámka: Priemerná výhrevnosť ZP  za bilančné obdobie bola 9,705 kWh/Nm
3
. 

 

 

4.2 Nákup a spotreba elektriny 

 

V bilancovanom  období od 1.1.2018 do 31.10.2020 bola elektrina pre zabezpečenie 

prevádzky stávajúceho výrobného objektu odoberaná z NN rozvodu  v obci Cífer prostredníctvom 

centrálnej NN rozvodne situovanej vedľa plynovej kotolne. Dodávateľom elektriny  v tomto období 

bola ZSE  energetika, a.s. Bratislava. Od novembra 2020 je elektrina odoberaná na úrovni NN 

z miestnej distribučnej sústavy prevádzkovanej spoločnosťou Istrochem Reality, a.s. Bratislava. 

K zmene došlo hlavne z dôvodu  riešenie napájania prístavby výrobného objekte, kde je 

predpokladaná zvýšená spotreba, ktorú by nebolo možné napájať z verejnej NN sústavy  obce Cífer. 

Dodávateľom elektriny ako komodity je taktiež spoločnosť Istrochem Reality, a.s. Bratislava. 

Spotreby elektriny v bilancovanom období sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a diagramoch. 

 

Tab: 4.2.1: Bilancia mesačného  nákupu elektriny v roku 2018 

Spotreba elektriny 2018 

  Činná práca Výkon Jalová práca Náklady 

  VT NT spolu   induk. kapac. Celkové Jednot. 

Mesiac/jednotka kWh kWh kWh kW kVArh kVArh € €/kWh 

január     5 967       791,83 0,1327 

február     6 022       799,09 0,1327 

marec 4 077 1 869 5 946 37,5 429 97 789,16 0,1327 

apríl 3 156 1 014 4 170 29,94 669 1662 628,82 0,1508 

máj 5 703 840 6 543 92,73 1290 63 855,08 0,1307 

jún 5 565 1 026 6 591 72 1317 51 858,82 0,1303 

júl 5 538 1 551 7 089 103,62 1395 933 923,47 0,1303 

august 5 910 1 983 7 893 77,43 1674 129 992,79 0,1258 

september 5 679 1 407 7 086 90,54 1491 153 916,66 0,1294 

október 3 942 903 4 845 87,03 972 1284 698,94 0,1443 

november 2 664 954 3 618 30,36 441 1440 570,01 0,1575 

december 3 396 1 296 4 692 74,04 1296 27 659,29 0,1405 

Rok 45 630 12 843 70 462   10 974 5 839 9 483,96 0,1346 

Komentár: Údaje, ktoré by mali byť uvedené  prázdnych bunkách tabuľky neboli v daných mesiacoch na 

faktúrach uvedené. Ich neuvedenie nehrá relevantnú úlohu pri celkovom bilancovaní spotreby 

elektriny. 
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Tab: 4.2.2: Bilancia mesačného  nákupu elektriny v roku 2019 

Spotreba elektriny 2019 

  Činná práca Výkon Jalová práca Náklady 

  VT NT spolu   induk. kapac. Celkové Jednot. 

Mesiac/jednotka kWh kWh kWh kW kVArh kVArh € €/kWh 

január 3 396 1 302 4 698 33,45 1257 12 650,48 0,1385 

február 5 964 1 407 7 371 77,88 1602 159 932,89 0,1266 

marec 4 038 1 209 5 247 34,17 1332 12 708,7 0,1351 

apríl 3 546 927 4 473 63,27 1083 24 629,37 0,1407 

máj 5 037 1 065 6 102 84,51 1353 30 799,64 0,1310 

jún 5 597 1 196 6 793       883,76 0,1301 

júl 5 226 1 236 6 462 78,24 1173 57 836,82 0,1295 

august 3 675 1 146 4 821 68,61 939 54 665,05 0,1379 

september 5 121 1 047 6 168 107,16 1119 93 807,71 0,1310 

október 5 544 1 185 6 729       808,05 0,1201 

november 6 102 1 533 7 635 76,59 1584 96 899,33 0,1178 

december 4 044 1 449 5 493 75,6 1002 6 673,47 0,1226 

Rok 57 290 14 702 71 992   12 444 543 9 295,27 0,1291 

Komentár: Údaje, ktoré by mali byť uvedené  prázdnych bunkách tabuľky neboli v daných mesiacoch na 

faktúrach uvedené. Ich neuvedenie nehrá relevantnú úlohu pri celkovom bilancovaní spotreby 

elektriny. 

 

Tab: 4.2.3: Bilancia mesačného  nákupu elektriny v roku 2020 

Spotreba elektriny 2020 

  Činná práca Výkon Jalová práca Náklady 

  VT NT spolu   induk. kapac. Celkové Jednot. 

Mesiac/jednotka kWh kWh kWh kW kVArh kVArh € €/kWh 

január 5 724 1 764 7 488 95,4 1212 60 1095,89 0,1464 

február 6 042 1 389 7 431 80,85 1476 27 1091,18 0,1468 

marec 5 655 1 576 7 231 98,73 1323 24 1062,4 0,1469 

apríl 7 434 2 541 9 975 88,38 1746 36 1422,27 0,1426 

máj 4 134 1 815 5 949 67,62 810 156 890,32 0,1497 

jún 4 092 1 284 5 376 35,19 810 33 816,29 0,1518 

júl 5 556 1 515 7 071 57,84 1041 243 1045,22 0,1478 

august 3 534 1 659 5 193 42,18 699 135 789,90 0,1521 

september 3 786 1 620 5 406 32,91 639 102 814,80 0,1507 

október     10 720       1 616,27 0,1508 

november     12 880       1 908,66 0,1482 

december     9 840       1 497,15 0,1521 

Rok     94 560       14 050,35 0,1486 

Komentár: Od novembra 2020 nový dodávateľ elektriny neuvádza rozdelenie merania na VT a NT a taktiež 

ďalšie údaje o jalovej práci a pod. Taktiež nie je vyhodnocované meranie odoberaného ¼ hod  

výkonového maxima nakoľko  je používaná odberová tarifa s platbou za maximálny odoberaný prúd 

vo výške 250 A. 

Z údajov o mesačných spotrebách elektriny v roku 2020 je zrejmý výrazný nárast spotreby 

od októbra, kedy  došlo k zvýšeniu výroby a predĺženiu pracovnej doby na dve zmeny. 
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Vzhľadom ku skutočnosti, že  prevádzkový objekt bol v hodnotených rokoch využívaný 

v rozhodujúcom období   iba počas I. zmeny v pracovných dňoch, tak sme pre účely výpočtu 

potreby /spotreby tepla na vykurovanie určili hodnoty priemerných výpočtových teplôt so 

zohľadnením uvedených okolností. Východiskové a vypočítané hodnoty sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke. 

 

Tab. č.3.2.3:  Priemerné výpočtové hodnoty vnútorných teplôt prevádzkového objektu 

Určenie priemernej vnútornej teploty pre výpočet potreby tepla Jednotka 

Prevádzková 

budova 

Návrhová teplota (tu je zohľadnené, že časť skladových priestorov nie je potrebné 

vykurovať a 21°C) °C 20 

Útlmová teplota °C 16 

Pracovná doba za deň hod 8 

Vykurovacie obdobie dni 225 

Počet týždňov vykurovacieho obdobia 

 

32 

Počet pracovných dní s vykurovaním dni 160 

Počet víkendových dní dni 64 

Doba plného vykurovania hod 1 285 

Doba útlmu hod 4 114 

Priemerná vnútorná teplota °C 17 

 

4.2.1 Zásobovanie teplom – plynová kotolňa 

 

 Na výrobu tepla  používaného  pre vykurovanie prostredníctvom vykurovacích telies, VZT 

a na ohrev TV slúži plynová kotolňa, ktorá je situovaná v samostatnej miestnosti  v rámci 

prevádzkového objektu. Špecifikácia technických zariadení nainštalovaných v kotolni je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tab. 3.2.1.1: Špecifikácia technického vybavenia tepelného zdroja 

Energetický zdroj - označenie PK BIOMIN Cífer  

Kotly 

Prevádzkové označenie K1 K3 

Druh kotla TV štandardný TV štandardný 

Výrobca kotla Protherm Skalica HOTECHIKA VÁLLAT 

Typ podľa výrobcu Grizzly 65 KLO EKO HOTERM 

Rok výroby 2010 1990 

Výrobné číslo - - 

Výkon kotla (kW) 49 - 65 87 

 
Príkon kotla (kW) 53 - 70,6 

 
Garantovaná  účinnosť 92% 86% 

Obehové čerpadlá 

Obehové čerpadlo HV OČ 1 ÚK OČ 2 ÚK 

nabíjacie  na 

ohrev TV Cirkulačné TV 

Výrobca Sigma Sigma Sigma  2 x Sigma 
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Model nezistený nezistený MINOR nezistený 

Rok výroby 1990 1990 1990 1990 

Elektrický výkon pohonu (W) 200 200 50 200 

Riadenie otáčok neriadené neriadené neriadené neriadené 

Ohrev TV pre sociálne účely 

Stojatý zásobníkový ohrievač Objem 1 000 litrov Rok výroby  1990 

Úprava  a doplňovanie obehovej vody – bez úpravy 

 

Pôvodne boli v PK nainštalované 3 kotly Hoterm. Nakoľko boli poruchové, v roku 2010 boli 

dva kotly demontované a nahradené kotlom Grizzly od spoločnosti Protherm, ktorý v bilancovanom 

období (2018, 2019 a 2020) postačoval výkonovo pokryť spotrebu tepla. Pôvodný kotol Hoterm 

slúžil ako záskokový v prípade poruchy a taktiež v prípade veľmi nízkych vonkajších teplôt na 

pokrytie odberovej špičky. Reálne bol využívaný v hodnotenom období veľmi sporadicky. 

Z hľadiska výstupu tepla z PK bolo pôvodne uvažované s dodávkou do systému 

konvekčných vykurovacích telies a taktiež s tzv. neregulovanou vodou do nainštalovaných VZT 

jednotiek. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa však vykurovanie prostredníctvom VZT, resp. ohrev 

vzduchu vo VZT nebol vôbec využívaný. Samotné VZT slúžili veľmi obmedzene skôr na vetranie 

bez ohrevu vetracieho vzduchu. Ku koncu roku 2020 boli uvedené do prevádzky 3 nové 

vzduchotechnické jednotky  s celkovým tepelným príkonom ohrievacích výmenníkov 104,8 kW, 

v ktorých sú však nainštalované krížové rekuperátory tepla z vetracieho vzduchu s teoretickou 

účinnosťou do 90%. Od októbra 2020 sú jednotky v skúšobnej prevádzke. Ich inštalácia bola 

riešená aj z dôvodu zabezpečenia potrebnej kvality  ovzdušia vo vetraných priestoroch pri úspornej 

energetickej prevádzke. 

Čerpacia technika nainštalovaná v PK je pôvodná z doby  spustenia do prevádzky 

a nezodpovedá súčasným požiadavkám ako z hľadiska  efektívnosti spotreby elektriny tak aj 

z hľadiska možností regulácie dodávky tepla. Objem zásobníkového ohrievača TV je dostatočný. 

Teplá voda je využívaná iba ak na umývanie rúk, veľmi sporadické  prípadné sprchovanie 

(zamestnanci vo výrobe sú všetci z obce Cífer) a upratovanie niektorých prevádzkových priestorov. 

V rámci výrobného procesu je používaná demineralizovaná voda upravovaná osmoticky. Spotreba 

elektriny na prevádzku PK nie je samostatne meraná. 

V dobe do októbra 2020 bola vo výrobnom objekte prevádzka počas prvej zmeny 

v pracovných dňoch. V ostatnom období bolo možné prevádzkovať vykurovanie  v utlmenom 

režime. Od októbra 2020 už bola v časti výrobných priestorov prevádzka na dve zmeny. 

Administratívne priestory, laboratóriá a sklad stále iba na jednu zmenu. 

 

4.2.2 Sústava  osvetlenia výrobných priestorov  

 

Osvetľovacia sústava  bola v priebehu roku 2020 čiastočne zrekonštruovaná s náhradou 

pôvodných žiarivkových svietidiel modernými LED svietidlami s lepšími svetelnými aj 

energetickými charakteristikami. 

Časť svietidiel v počte 42 ks bola inštalovaná v rámci projektu podporeného z EŠIF.  

Ďalších 9 svietidiel bol vymenených z dôvodu potreby zabezpečenia  požadovaných svetelno-
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technických a hygienických parametrov v uzatvorených priestoroch bez prístupu denného svetla po 

prístavbe v terajšej výrobnej budove. 

Osvetľovacia sústava bola dobre zmapovaná v pôvodnom energetickom audite spoločnosti 

z roku 2018. Nakoľko v rámci podávania novej žiadosti o prostriedky z EŠIF nie je zámer 

realizovať opatrenie v osvetlení tak sa mu nebudeme podrobnejšie venovať.  

 

4.3 Energetická bilancia  

 

Celková energetická bilancia je zásadným základným materiálom pri hodnotení spotrieb 

energie v danej spoločnosti. Nakoľko sa však jedná o účelový energetický audit kde sa uvažované 

racionalizačné opatrenia dotknú iba spotreby zemného plynu a elektriny, tak nebudeme zahŕňať do 

celkovej bilancie pohonné hmoty. 

 

 Celkové energetické vstupy a výstupy v posledných štyroch rokoch sú uvedené 

v nasledujúcich tabuľkách a podiel energonosičov názorne v diagramoch. 

 

 

Tab. 4.5.1: Štruktúra údajov o energetických vstupoch a výstupoch v roku 2018 

Rok: 2018 

Palivo/forma energie 

/energetické médium 
Jednotka Množstvo 

Výhrevnosť Obsah energie Ročné náklady 

MWh/ t. j. MWh euro 

Elektrina MWh 70,46 1 70,46 9 483,96 

Zemný plyn tis. m
3
 10,73 9,703 104,15 4 813,07 

Energetické vstupy celkom   174,61 14 545,75 

Celkové použitie energie 174,61 14 545,75 

 

Názorne je podiel energie a nákladov uvedený na nasledujúcich diagramoch 
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Tab. 4.5.2: Štruktúra údajov o energetických vstupoch a výstupoch v roku 2019 

Rok: 2019 

Palivo/forma energie 

/energetické médium 
Jednotka Množstvo 

Výhrevnosť Obsah energie Ročné náklady 

MWh/ t. j. MWh euro 

Elektrina MWh 71,99 1 71,99 9 295,27 

Zemný plyn tis. m
3
 11,38 9,745 110,88 5 185,64 

Energetické vstupy celkom   182,87 14 480,91 

Celkové použitie energie 182,87 14 480,91 

 

 

  
 

Tab. 4.5.3: Štruktúra údajov o energetických vstupoch a výstupoch v roku 2020 

Rok: 2020 

Palivo/forma energie 

/energetické médium 
Jednotka Množstvo 

Výhrevnosť Obsah energie Ročné náklady 

MWh/ t. j. MWh euro 

Elektrina MWh 94,56 1 94,56 14 050,35 

Zemný plyn tis. m
3
 11,58 9,765 113,08 6 072,24 

Energetické vstupy celkom   207,64 20 122,59 

Celkové použitie energie 207,64 20 122,59 
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Tab. 4.5.4: Štruktúra údajov o energetických vstupoch a výstupoch priemer 2018 - 2020 

Rok: Priemer 2018 -20200 

Palivo/forma energie 

/energetické médium 
Jednotka Množstvo 

Výhrevnosť Obsah energie Ročné náklady 

MWh/ t. j. MWh euro 

Elektrina MWh 79,00 1 79,00 11 672,81 

Zemný plyn tis. m
3
 11,23 9,738 109,37 5 628,94 

Energetické vstupy celkom   188,38 17 301,75 

Celkové použitie energie 188,38 17 301,75 

 

 

  
 

 

 

Tab. 4.5.5: Základná ročná bilancia spotreby energie – časť 1. 

Riadok Ukazovateľ Jednotka Priemer 2018 - 2020 

1 Inštalovaný tepelný výkon celkom MW 0,117 

2 Vlastná spotreba elektriny MWh 1,500 

3 Výroba využiteľného tepla MWh 97,341 

4 Predaj vyrobeného využiteľného tepla MWh 0 

5 Spotreba energie na výrobu využiteľného tepla MWh 110,872 

6 Spotreba energie celkom MWh 97,341 

7 Ročná energetická účinnosť zdroja % 87,80% 

8 Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla % 87,80% 

9 Špecifická spotreba energie na výrobu elektriny MWh/ MWh 0 

10 Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného tepla MWh/ MWh 1,139 

11 Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu h/ r 831,97 
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Tab. 4.5.6: Základná ročná bilancia spotreby  energie – časť 2. Priemer rokov 2018 – 2020 

Riadok Ukazovateľ Forma energie MWh/ r tis. €/rok 

1 Nákup paliva / energie / energetického média 
Elektrina 79,005 11,67 

ZP 109,372 5,63 

3 Spotreba energie  na vstupe do prevádzky   188,38 17,30 

4 Energia na vstupe do procesu premeny (ZPN)   109,37 5,63 

5 Energia na výstupe z procesu premeny   97,34   

6 Straty energie pri premene   12,03   

7 Vlastná spotreba energie pri premene  (El.)   2   

8 Energia na vstupe do distribúcie   97,34   

9 Energia na výstupe z distribúcie   97,34   

10 Straty energie pri distribúcii    0   

11 Spotreba energie pri distribúcii (El.)       

12 Predaj energie po premene a distribúcii       

13 
Vlastná prevádzková spotreba mimo procesu 

premeny a distribúcie 
  174,35   

Komentár:  V podstate všetka  energia  na vstupe do výrobného závodu  slúži na prevádzkovú spotrebu 

a jej skutočná spotreba v miestach spotreby je vypočítaná ako celkový vstup znížený o straty 

pri premene. Straty v distribúcii tepla a elektriny sme neuvažovali nakoľko sa jedná 

o relatívne menší  kompaktný objekt s krátkymi vzdialenosťami. 

  

V rámci výrobného objektu spoločnosti nie je nainštalované žiadne podružné meranie 

spotreby elektriny, takže nie je možné exaktne rozdeliť spotrebu podrobnejšieho podľa účelu 

použitia. Spotrebu pre prevádzku PK sme vyčlenili na základe odborného odhadu. 

Bolo by možné spracovať nejaké modelové  rozdelenie celkovej spotreby, ale vzhľadom na 

dynamické zmeny prevádzky jednotlivých technologických zariadení, by model mal veľmi 

nepresnú vypovedaciu hodnotu. Skutočne reálny obraz o vývoji spotreby toho ktorého média na tej 

ktorej pozícii je možné získať iba exaktným meraním odberu. Podstatnou okolnosťou je 

samozrejme potreba takého rozdelenia resp. sledovania  spotreby či už z hľadiska uplatnenia 

merných spotrieb ako ukazovateľov  hospodárnosti prevádzky, ale aj z hľadiska možnej 

prevádzkovej spoľahlivosti, keď prípadná zvýšená spotreba signalizuje napr. opotrebenie alebo iný 

prevádzkový problém. 
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5 Návrh opatrení 

5.1 Východisková pozícia 

  

 Tento účelový energetický audit je spracovávaný pre rámcovú technickú špecifikáciu, 

energetické a nákladové vyhodnotenie racionalizačných opatrení uvažovaných objednávateľom. 

  

 Z uvedeného popisu v predchádzajúcich kapitolách je zrejmé, že vo výrobnom objekte boli 

v roku 2020 realizované dve opatrenia a síce rekonštrukcia vzduchotechnických zariadení 

a čiastočná výmena osvetlenia. Ich účinok sa však v spracovávaných bilanciách ešte neprejavil. 

  

Tab. 5.1.1: Východisková cenová energetických médií - úroveň pre výpočet  návratnosti opatrení 

Položka Názov položky jednotka Hodnota Poznámka 

1 Nákup zemného plynu (rok 2020) €/kWhvyh. 0,0537  

2 Nákup elektriny (rok2020) €/kWh 0,1486  

 

Pri návrhu opatrení vychádzame s východiskovej pozície vyplývajúcej z celkového 

hodnotenia a bilancie spotreby energetických médií za 3 roky. Je však potrebné podotknúť, že 

priemerná bilancia spotreby elektriny nedáva  reálny obraz o terajšom vývoji, nakoľko sa od 

októbra 2020 výrazne zvýšila výroba a tým a spotreba.  

 

 

5.2 Racionalizačné opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti 

5.2.1 Opatrenie zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností strechy výrobného 

objektu  

5.2.1.1 Popis súčasného stavu 

 

 

  Z hľadiska tvaru  sa jedná o mierne zošikmenú strechu V- profil . smerom od okrajov 

strechy do úžľabia  umiestneného približne v  rozdelení kratšej strany 1/3 a 2/3  s odvodom vody 

potrubiami umiestnenými predchádzajúcimi  interiérom objektu.    Z konštrukčného o hľadiska sa 

jedná v podstate o dvojplášťovú strechu, kde základnou nosnou vrstvou od interiéru sú nosné 

priečne predpäté panely spiroll  na ktorých je položená vrstva  tepelnoizolačného materiálu 

(minerálnej vlny) neidentifikovateľnej hrúbky, nasleduje vzduchová medzera priemernej hrúbky do 

30 cm (zošikmenie 6 – 10%). Nad touto sú na pozdĺžnych podporných hranoloch položených na 

paneloch spiroll priečne položené  strešné pórobetónové panely o hrúbke 200 mm. Vrchnú vrstvu 

tvorí hydroizolácia na báze bitúmenových pásov tepelne zlepovaných. Táto už bol viac krát 

čiastočne  opravovaná nakoľko dochádzalo k zatekaniu, nie však celoplošne. Vzduchová medzera je 

odvetrávaná vertikálnymi potrubiami vyústenými nad strechu. Je možné, že pri zatekaní mohlo 

dôjsť k čiastočnému zatečeniu aj do izolácie z minerálnej vlny čím sa znížili jej tepelnoizolačné 
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vlastnosti, čo sme zohľadnili pri určení hodnoty  koeficientu prechodu tepla.  Tvar strechy ako aj 

opravované miesta sú zrejmé z nasledovnej fotografie. 

 

 
 

 

  Celkový koeficient prechodu tepla „u“ uvedenej skladby strechy pri zohľadnení možného 

čiastočného zatečenia izolácie z minerálnej vlny sme určili nasledovne. 

Tab. 5.2.1.1.1:  Určenie hodnoty koeficientu prechodu tepla – pôvodná strecha 

Vrstva konštrukcie hrúbka  R U 

m W/ m. K m
2
. K/W W/m

2 
. K

 

Tepelný odpor na vnútornej strane 

konštrukcie 

  0,1  

Stropné panely spiroll 0,25 1,43 0,175  

Minerálna vlna  0,05 0,05 1  

Vzduchová medzera (priemerná hrúbka) 0,20 1,765 0,113  

Pórobetónové panely 0,20 0,23 0,87  

Hydroizolácia 0,005 0,21 0,024  

Tepelný odpor na vonkajšej strane 

konštrukcie 

  0,024  

Celkom 0,72  2,34 0,43 

Je zrejmé, že konštrukcia  spĺňala podmienky v dobe realizácie, nespĺňa však už súčasné 

požiadavky  na hodnotu koeficientu prechodu tepla v zmysle STN 73 540 -2 _Z1  vo výške 0,15 

W/m
2 

. K. 
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5.2.1.2 Navrhované riešenie 

 

 Navrhujeme zo skôr uvedených dôvodov  zatepliť strechu tepelnoizolačným systémom 

s použitím extrudovaného polystyrénu (EPS) s pevnosťou 100 a 150. Konečný tvar strechy bude 

zmenený tak aby bol sklon strechy od pozdĺžneho okraja, ktorý  je na styku s novou prístavbou 

smerom k juhovýchodnému okraju nad vstupom do objektu min 1%. Týmto sa podstatne zlepšia 

tepelno-technické vlastnosti, čo sa prejaví v znížení spotreby tepla na vykurovanie a taktiež sa 

odstráni zatekanie.   

Tab. 5.2.1.2.1:  Určenie hodnoty koeficientu prechodu tepla –  dodatočná izolácia 

Vrstva konštrukcie hrúbka  R U 

m W/ m. K m
2
. K/W W/m

2 
. K

 

Tepelný odpor na vnútornej strane 

konštrukcie 

  0,1  

Stropné panely spiroll 0,25 1,43 0,175  

Minerálna vlna  0,05 0,05 1  

Vzduchová medzera (priemerná 

hrúbka) 

0,20 1,765 0,113  

Pórobetónové panely 0,20 0,23 0,87  

Hydroizolácia 0,005 0,21 0,024  

EPS 100  - priemerná hrúbka 0,25 0,037 5,405  

EPS 150 0,1 0,035 2,857  

Tepelný odpor na vonkajšej strane 

konštrukcie 

  0,04  

Celkom 1,023  10,61 0,09 

 

  Je zrejmé, že výsledná hodnota prechodu tepla budúcej strešnej konštrukcie bude  výrazne 

nižšia ako je minimálna požiadavka podľa STN 73 540.2-Z1. Vyplýva to aj z potreby riešiť strechu 

iným profilom, kde použitie vnútornej vyrovnávacej izolačnej vrstvy z EPS 100 a vrchnej EPS 150 

je najjednoduchšie konštrukčné riešenie. Z terajších rozmerov úžľabia (hĺbka až 60 cm od budúcej 

výšky hornej hrany strechy  vyplýva  celková  priemerná výška prídavnej  izolácie cca 40 cm. Do 

výpočtu sme však uvažovali korekciu  celkovej hrúbky izolácie na 35 cm z dôvodu skosených 

vrstiev izolácie. 

 

5.2.1.3 Vplyv opatrenia na energetickú bilanciu vykurovania 

 

Z bilancie spotreby ZPN, následnej výroby tepla a oddelenia  spotreby na ohrev TV 

vychádza množstvo tepla na vykurovanie v priemere za roky 2018 až 2020 vo výške  

98 076 x  0,89 = 87  287 kWh. 

 Potrebu tepla sme vypočítali obálkovou metódou pri uvažovaní skutočných tepelno-

technických charakteristík obálkových konštrukcií podľa SN EN 73 0540. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že  prevádzkový objekt bol v hodnotených rokoch využívaný 

v rozhodujúcom období   počas I. zmeny v pracovných dňoch, tak sme pre účely výpočtu potreby 
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/spotreby tepla na vykurovanie určili hodnoty priemerných výpočtových teplôt so zohľadnením 

uvedených okolností. Východiskové podmienky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č.5.2.1.3.1:  Priemerné výpočtové hodnoty vnútorných teplôt prevádzkového objektu 

Určenie priemernej vnútornej teploty pre výpočet potreby tepla Jednotka 

Prevádzková 

budova 

Návrhová teplota  °C 21 

Útlmová teplota °C 19 

Pracovná doba za deň hod 8 

Vykurovacie obdobie dni 225 

Počet týždňov vykurovacieho obdobia 

 

32 

Počet pracovných dní s vykurovaním dni 160 

Počet víkendových dní dni 64 

Doba plného vykurovania hod 1 285 

Doba útlmu hod 4 114 

Priemerná vnútorná teplota °C 18 

Priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období °C 6,9 

 

Výpočtové hodnoty potreby tepla pred a po realizácii opatrenia sú uvedené v nasledujúcich 

tabuľkách. 

Najskôr sú uvedené tabuľky  pre stav pred zateplením strechy. 

 

Tab. č.5.2.1.3.2:  Legislatívne požiadavky a výsledky hodnotenia  

Parameter Jednotka Hodnota 

Geometrické parametre  budovy 

Obostavaný priestor Vn m3 6 530 

Plocha ochladzovaných konštrukcií A m2 2 423 

Celková plocha Af m2 1 376 

Redukovaná plocha  An m2 2 061 

Geometrická charakteristika A/V m-1 0,37 

Redukovaná geometrická charakteristika  An/V m-1 0,32 

Súčiniteľ typu budovy e1 - 1,1 

Legislatívno -energetické parametre norm. tepelnej charakteristiky 

Normalizovaná tepelná charakteristika obnov. budovy FVN W/(m3.K) 0,50 

Merná spotreba  tepla na vykurovanie  požadovaná STN 73 0540 pri obnove E1N kWh/m3. a 55,13 

Skutočné energetické parametre 

Súčiniteľ prestupu tepla priemerný Uem W/(m2.K) 0,65 

Tepelná charakteristika prestupom qcd W/(m3.K) 0,30 

Tepelná charakteristika vetraním qcv W/(m3.K) 0,02 

Celková tepelná charakteristika qc W/(m3.K) 0,31 

Celková tepelná strata okamžitá pri -11 °C Qc kW 68,48 

Merná spotreba tepla  na vykurovanie z  výpočtu E1 kWh/m3. a 13,90 

Porovnanie vypočítanej hodnoty s požadovanou     STN 73 0540         E1≤ E1N   spĺňa 
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Tab. č.5.2.1.3.3:  Výpočet tepelnej straty prechodom -pred 

Typ konštrukcie 
 

A U b A*U A*U*b A*dt A*Up*dt Podiel 

  m2 W/(m2 K) - W/K W/K m2K W - 

Dlážka nad zemou DL1 725,56 0,65 0,40 471,6 188,6 7 981 2 075 5,3% 

Stena zvislá nad  terénom  SO1 772,73 0,67 1,00 517,7 517,7 23 955 16 050 40,9% 

Hliníkové okno dvojité zasklenie SZ O1 103,68 1,80 1,00 186,6 186,6 3 214 5 785 14,7% 

Hliníkové okno dvojité zasklenie JV O1 58,86 1,80 1,00 105,9 105,9 1 825 3 284 8,4% 

Hliníkové okno dvojité zasklenie JZ O1 2,70 1,80 1,00 4,9 4,9 84 151 0,4% 

Hliníkové okno dvojité zasklenie SV O1 7,20 1,80 1,00 13,0 13,0 223 402 1,0% 

Hliníkové dvere dvojité zasklenie JV D1 8,64 1,80 1,00 15,6 15,6 268 482 1,2% 

Okno plastové JV O2 1,08 1,40 1,00 1,5 1,5 33 47 0,1% 

Dvere plastové  JV D2 3,78 1,70 1,00 6,4 6,4 117 199 0,5% 

Rolovacia brána SZ D3 9,61 2,00 1,00 19,2 19,2 298 596 1,5% 

Dvere plechové SV D4 4,00 4,00 0,40 16,0 6,4 124 496 1,3% 

Strecha  STR1 725,56 0,43 1,00 312,0 312,0 22 492 9 672 24,6% 

Celkom 2 423,40   1 377,9 60 614 39 239 100% 

 

Tab. č.5.2.1.3.4:  Výpočet priemernej tepelnej straty vetraním - pred 

Parameter Jednotka Hodnota 

Násobnosť výmeny vzduchu nm  h-1 0,50 

Tepelná strata vetraním Qv kW 29 

Poznámka:  V rámci výpočtu pri stanovení násobnosti vetraného objemu  bola zohľadnená jednozmenná 

prevádzka počas pracovných dní 

 

Tab. č.5.2.1.3.5:  Klimatické podmienky priemerného roku (2018 – 2020) 

Parameter Jednotka Hodnota 

Teplota vonkajšieho vzduchu v priebehu vykurovacieho obdobia qem °C 6,9 

Dĺžka vykurovacieho obdobia n deň 225 

Priemerná vnútorná teplota (s uvažovaním útlmov po skončení I. zmeny a cez víkendy) qim °C 20 

Výpočtová vonkajšia teplota qe °C -11 

Výpočtová vnútorná teplota qi °C 20 

Rozdiel teplôt dq K 31 

Dennostupne DD D° 2948 

 

 

Tab. č.5.2.1.3.6:  Potreba tepla na vykurovanie v priemernom roku podľa STN EN 73 0540 - pred 

Parameter Jednotka Hodnota 

Spotreba energie na vykurovanie budovy Evyt kWh/a 105 389 

Energia z vnútorných tepelných ziskov (elektrické spotrebiče + pracovníci) Ez1 kWh/a 20 326 

Súčiniteľ využitia vnútorných tepelných ziskov   fz1 - 0,50 

Energia z vonkajších tepelných ziskov (okná a dvere) Ez2 kWh/a 8 871 

Súčiniteľ využitia vonkajších tepelných ziskov fz2 - 0,50 

Celková energia tepelných ziskov Ez kWh/a 29 197 

Využiteľná energia z tepelných ziskov Ez,v kWh/a 14 599 

Potreba tepla na vykurovanie so započítaním tepelných  ziskov  Ecelkem kWh/a 90 791 

 

 Pri porovnaní so skutočnou spotrebou vyplývajúcou z energetickej bilancie  nie je rozdiel 

príliš vysoký cca 3,6 %.  Čo je vzhľadom na presnosť výpočtu pri  možnej voľbe okrajových  

podmienok  veľmi prijateľný výsledok. 
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 Celková hodnota mernej energetickej spotreby je na dobrej úrovni v porovnaní s hodnotou, 

ktorá je požadovaná STN 73 0540 pre výrobné budovy. Nakoľko sa jedná o výrobnú prevádzku tak 

sa nehodnotí podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. 

 

 V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené výpočtové hodnoty stavu po zateplení strechy. 

 

Tab. č.5.2.1.3.7:  Legislatívne požiadavky a výsledky hodnotenia  

Parameter Jednotka Hodnota 

Geometrické parametre  budovy 

Obostavaný priestor Vn m3 6 530,04 

Plocha ochladzovaných konštrukcií A m2 2 443,70 

Celková plocha Af m2 1 375,88 

Redukovaná plocha  An m2 2 081 

Geometrická charakteristika A/V m-1 0,37 

Redukovaná geometrická charakteristika  An/V m-1 0,32 

Súčiniteľ typu budovy e1 - 1,1 

Legislatívno -energetické parametre norm. tepelnej charakteristiky 

Normalizovaná tepelná charakteristika obnov. budovy FVN W/(m3.K) 0,50 

Merná spotr. tep. energ. požadovaná  STN 73 0540 obnova E1N kWh/m3. a 55,13 

Skutočné energetické parametre 

Súčiniteľ prestupu tepla priemerný Uem W/(m2.K) 0,38 

Tepelná charakteristika prestupom qcd W/(m3.K) 0,17 

Tepelná charakteristika vetraním qcv W/(m3.K) 0,05 

Celková tepelná charakteristika qc W/(m3.K) 0,23 

Celková tepelná strata Qc kW 110,71 

Merná spotreba tepla  na vykurovanie z  výpočtu E1 kWh/m3. a 6,73 

Porovnanie výpočt. hodnoty s požad.     STN 73 0540         E1≤ E1N   spĺňa 

 

Tab. č.5.2.1.3.8:  Výpočet tepelnej straty prechodom - po 

Typ konštrukcie 
 

A U b A*U A*U*b A*dt A*Up*dt Podiel 

  m2 W/(m2 K) - W/K W/K m2K W - 

Dlážka nad zemou DL1 725,56 0,650 0,40 471,6 188,6 7 981 2 075 7,6% 

Stena zvislá nad  terénom  SO1 772,73 0,670 1,00 517,7 517,7 23 955 16 050 58,5% 

Stena do vedľajšej lode SO01a 103,68 0,670 1,00 69,5 69,5 3 214 2 153 7,9% 

Okno hliníkové do novej časti SZ O1 58,86 1,800 1,00 105,9 105,9 1 825 3 284 12,0% 

Hliníkové okno dvojité zasklenie JV O3 2,70 1,800 1,00 4,9 4,9 84 151 0,5% 

Hliníkové okno dvojité zasklenie JZ O3 7,20 1,800 1,00 13,0 13,0 223 402 1,5% 

Hliníkové okno dvojité zasklenie SV O3 8,64 1,400 1,00 12,1 12,1 268 375 1,4% 

Plastové okno, izolačné trojsklo JV O3 1,08 1,400 1,00 1,5 1,5 33 47 0,2% 

Dvere plastové  JV D2 3,78 1,500 1,00 5,7 5,7 117 176 0,6% 

Rolovacia brána SZ D3 9,61 2,000 1,00 19,2 19,2 298 596 2,2% 

Dvere plechové SV D4 4,00 2,000 0,40 8,0 3,2 124 99 0,4% 

Strecha nová STR1 725,56 0,090 1,00 65,3 65,3 22 492 2 024 7,4% 

Celkom 2 423,40 1294,38 1 006,61 60 614 27 432 100% 

 

Tab. č.5.2.1.3.9:  Výpočet tepelnej straty vetraním - po 

Parameter Jednotka Hodnota 

Násobnosť výmeny vzduchu nm  h-1 1,50 

Priemerná tepelná strata núteným vetraním Qv kW 88 
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Poznámka:  V rámci výpočtu bola zohľadnená predpokladaná prevádzka nových VZT so zvýšenou potrebou 

vetrania vo vybraných priestoroch s cca 70 % rekuperáciou tepla.  Zvýšil sa síce potrebný tepelný 

výkon  čo má vplyv na budúci výkon tepelného zdroja ale  pri  danej rekuperácii  menší vplyv na 

spotrebu tepla. 

 

Tab. č.5.2.1.3.10:  Klimatické podmienky priemerného roku (2018 – 2020) 

Parameter Jednotka Hodnota 

Teplota vonkajšieho vzduchu v priebehu vykurovacieho obdobia qem °C 6,9 

Dĺžka vykurovacieho obdobia n deň 225 

Priemerná vnútorná teplota (s uvažovaním útlmov po skončení I. zmeny a cez víkendy) qim °C 20 

Výpočtová vonkajšia teplota qe °C -11 

Výpočtová vnútorná teplota qi °C 20 

Rozdiel teplôt dq K 31 

Dennostupne DD D° 2948 

 

Tab. č.5.2.1.3.11:  Potreba tepla na vykurovanie v priemernom roku podľa STN EN 73 0540 - po 

Parameter Jednotka Hodnota 

Spotreba energie na vykurovanie budovy Evyt kWh/a 75 500 

Energia z vnútorných tepelných ziskov (elektrické spotrebiče + pracovníci) Ez1 kWh/a 20 712 

Súčiniteľ využitia vnútorných tepelných ziskov   fz1 - 0,90 

Energia z vonkajších tepelných ziskov (okná a dvere) Ez2 kWh/a 1 940 

Súčiniteľ využitia vonkajších tepelných ziskov fz2 - 0,80 

Celková energia tepelných ziskov Ez kWh/a 22 652 

Využiteľná energia z tepelných ziskov Ez,v kWh/a 20 193 

Potreba tepla na vykurovanie so započítaním tepelných  ziskov  Ecelkem kWh/a 55 307 

Poznámka:  V rámci výpočtu bola zohľadnená predpokladaná prevádzka nových VZT so zvýšenou potrebou 

vetrania vo vybraných priestoroch s cca 70 % rekuperáciou tepla.  

 

5.2.1.4  Vplyv opatrenia na energetickú a nákladovú  bilanciu  

 

Na základe údajov uvedených v predchádzajúcich tabuľkách sme spracovali výpočet možnej 

úspory tepla vo vykurovaní a vetraní a následne aj úsporu zemného plynu. 

Technicko-ekonomické ukazovatele návrhu sú uvedené prehľadne v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tab. č.5.2.1.4.1:  Technicko-ekonomické ukazovatele opatrenia 

Parameter  Jednotka  Hodnota  Poznámka 

Bilancia používania tepla    

Pôvodný stav prevádzkovej budovy       

 Výpočtová potreba na vykurovanie (tab. 5.2.1.3.6) kWh 93 033   

 Výpočtová potreba na ohrev TV (podľa projektu rekonštrukcie PK) kWh 22 264   

Bilančná spotreba na vykurovanie kWh 89 660   

Bilančná spotreba tepla  na ohrev TV kWh 10 003  

Stav po realizácii opatrenia    

Výpočtová potreba na vykurovanie po zateplení strechy kWh 55 307   

Zníženie potreby  na  vykurovanie kWh 37 726 40,6% 

Bilančná spotreba na vykurovanie kWh 87 287   

Skutočná úspora vo vykurovaní kWh 31 980 36,6% 
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Úspora paliva (ZPN) kWh 32 633   

Nákupná cena  paliva €/kWh 0,0537   

Úspora nákladov €/r 1752,4   

Náklady na zateplenie € 71 327   

Jednoduchá návratnosť r 40,70   

Maximálne možné oprávnené náklady € 50 789,20  

Možná dotácia 60% € 30 473,52  

Náklady s dotáciou € 40 853,48  

Jednoduchá návratnosť s dotáciou r 23,31  

Zníženie spotreby PEZ MWh 33,47  

Vysvetlivky : Zníženie spotreby PEZ bolo vypočítané s uvažovaním úspory energie v odobratom ZP  pri účinnosti 

distribúcie 0,99 a účinnosti prepravy 0,985 (celková účinnosť po vstup do objektu 0,97515.  

Prepočítavací koeficient 1,0255. 

 Množstvo energie v ZP je vždy prepočítavané pomocou spotreby v objemových jednotkách 

a výhrevnosti v danom období, ktorá je udávaná na webovej stránke prevádzkovateľa distribučnej 

siete. 

 

5.2.2 Opatrenie v  oblasti výroby tepla  - rekonštrukcia zdroja tepla 

 

5.2.2.1 Popis súčasného stavu 

 

Ako už bolo v predchádzajúcich kapitolách správy konštatované, v súčasnosti je výroba 

tepla pre účely vykurovania a ohrevu TV uskutočňovaná pomocou štandardných plynových  

teplovodných kotloch bez možnosti modulovej regulácie výkonu v závislosti od potreby odberných 

systémov.  V rámci bilancie výroby tepla bola uvažovaná priemerná ročná účinnosť výroby tepla na 

úrovni cca 89%. Túto hodnotu je v porovnaní s modernými kondenzačnými kotlami možné 

hodnotiť ako nedostatočnú. Je však potrebné taktiež zobrať do úvahy skutočnosť, že  značnú časť 

tepla pre vykurovanie a pre napájanie ohrevu vzduchu vo VZT je potrebné dodávať na úrovni 

vstupu do ohrievačov s teplotou  70°C, čo je nad úrovňou  teploty kondenzácie spalín zo spaľovania 

zemného plynu. Preto aj pri použití kondenzačných kotlov je možné uvažovať so zvýšením 

priemernej ročnej účinnosti na úroveň cca 98%. Tieto kotly musia byť konštrukčne zhotovené tak 

aby odolávali kyslému kondenzátu a preto sa jedná o nízko korózne materiály (nerezová oceľ, 

zliatiny hliníku a pod.) Znamená to predĺženie ich životnosti. 

 

5.2.2.2 Navrhované riešenie 

 

V priebehu spracovania EA bola zároveň spracovávaná projektová dokumentácia na 

rekonštrukciu zdroja tepla, so zámerom využitia súčasného priestoru plynovej kotolne na inštaláciu 

nových kondenzačných kotlov s modulačnou reguláciu spaľovania zemného plynu. Taktiež je 

navrhovaná kompletná výmena a doplnenie ostatného technického vybavenia (obehové čerpadlá 

ÚK, VZT, ohrevu TV , cirkulácie teplej vody, systém MaR). Po stránke veľkosti priestoru terajšej 

PK postačuje aj na riešenie, že bude slúžiť ako pre jestvujúcu časť výrobných priestorov tak aj pre 

novú prístavbu. 



 

  

  
 

Kategória / Názov  Energetický audit BIOMIN, a.s. Cífer 

Evidenčné číslo správy 11-90/028/2021 Dátum vydania správy 31.5.2021 

Objednávateľ: BIOMIN, a.s. Cífer  IČO:00681725 

Audítor / číslo osvedčenia Ing. Pavol Kosa / O8856/2014-4100-2592 Podpis Strana / Počet strán 34 / 60 

 

 

34 

Z bilancií  potreby dodávky tepelného výkonu pre pôvodný objekt pri uvažovaní zateplenia 

strechy a potreby ohrevu ventilačného vzduchu, ktorá vyplynula z hygienických a výrobných 

požiadaviek je potrebný špičkový tepelný výkon na výstupe z PK cca 126 kW. Pri uvažovaní 

súčasnosti a rekuperácie vo VZT je reálny potrebný  maximálny výkon cca 100 – 110 kW. Pre 

potreby vykurovania a ohrevu vetracieho vzduchu  v novej prístavbe je potrebný tepelný výkon cca 

270 kW.  Pri matematickom súčte by celkový špičkový tepelný výkon dosiahol cca 400 kW. Na 

základe skúseností so súčasnosťou pri využití špičkovej regulácie a rekuperácie tepla vo VZT 

v oboch častiach objektu je v PD navrhovaný celkový výkon kotlov na úrovni 400 kW zložený zo 

štyroch  100 kW jednotiek, čím sa podstatne zvýši selektívnosť regulácie výroby tepla. V prípade 

ak by sa riešili zdroje samostatne tak by celkový  súčtový výkon aj s rezervou bol na úrovni cca  

500  kW. 

 Teplo z kotlov bude vyvedené prostredníctvom rozdeľovača a zberača na účely napájania 

systémov ÚK, ohrevu vzduchu vo VZT a ohrevu TV. V každej vetve bude nainštalované nové 

moderné obehové čerpadlo s  riadením otáčok podľa potreby odberného systému. Vo vetvách pre  

ÚK budú osadené trojcestné ventily pre reguláciu dodavky tepla, pre využitie kvantitatívno – 

kvalitatívnej regulácie. Spotreba tepla  pre jednotlivé VZT bude regulovaná priamo na vstupe do 

ohrievačov kde sú už nainštalované regulačné uzly.  

V rámci rekonštrukcie je navrhovaná taktiež výmena zásobníkového ohrievača TV  

o objeme 1000 litrov za ohrievač  s lepšou tepelnou izoláciou.  Pri danej dobe prevádzky je 

predpoklad  zanesenia ohrevnej vložky  vodným kameňom.  Taktiež bude nainštalované nové 

úspornejšie  cirkulačné čerpadlo s možnosťou natavenia časového manažmentu jeho prevádzky pre 

zníženie cirkulačných strát tepla. 

Predpokladané investičné náklady stanovené projektantom vo výške 87 000 € sme rozdelili 

pri nedeliteľných súčastiach PK v pomere 31,6 % na jestvujúci objekt a 68,4 % na prístavbu. 

V prípade zariadení ako MaR a iných, ktoré musia byť súčasťou PK pri hocijakom výkone sme  

tieto rozdelili na polovicu. Z daného rozdelenia  vyplynuli náklady pripadajúce na zabezpečenie 

výroby tepla po rekonštrukcii zdroja tepla pre  jestvujúci objekt vo výške 35 315,28 € 

v nasledovnom členení. Náklady čerpadlá na ÚK a VZT  boli uvedené iba pre terajší objekt, takže 

sú dané 100 podielom. 

 

Tab. č.5.2.1.4.1:  Technicko-ekonomické ukazovatele opatrenia 

Položky   materiál montáž spolu 

podiel 

pôvodnej 

budovy 

váha 

podielu 

Náklady na kotly € 20 934,60 1 667,92 22 602,52 7 142,40 0,316 

Čerpadlová skupina € 2 542,00 358,72 2 900,72 916,63 0,316 

Poistné ventily € 226,44  226,44 71,56 0,316 

Kaskádová sada € 3 081,15 901,80 3 982,95 1 258,61 0,316 

Modul pre nadradenú reguláciu € 326,98 48,00 374,98 118,49 0,316 

Neutralizácia kondenzátu € 388,48 18,00 406,48 203,24 0,50 

Odvod spalín € 2 958,35 1 287,75 4 246,10 2 123,05 0,50 

Zásobníkový ohrievač € 2 421,05 99,43 2 520,48 1 260,24 0,50 

Úpravňa vody € 1 753,00 16,31 1 769,31 884,66 0,50 

Expanzná nádoba pre vykur. okruh € 682,00 476,37 1 158,37 579,19 0,50 
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Združený rozdeľovač € 3 850,00 42,50 3 892,50 1 946,25 0,50 

Separátor nečistôt € 680,00 70,20 750,20 375,10 0,50 

Magnetická vložka separátora € 364,00 10,00 374,00 187,00 0,50 

Doplňovanie vody € 1 440,00 15,00 1 455,00 727,50 0,50 

OČ stará budova VZT € 922,00 53,34 975,34 975,34 1,00 

OČ stará budova radiátory € 922,00 53,34 975,34 975,34 1,00 

OČ ohrev TV  € 762,00 53,34 815,34 407,67 0,50 

Cirkul. čerpadlo TV € 291,00 53,34 344,34 172,17 0,50 

Štítky pre označenie potrubia € 72,00   72,00 36,00 0,50 

Montáž orientačných štítkov €   53,52 53,52 26,76 0,50 

Presun hmôt €   573,81 573,81 181,32 0,316 

Medzisúčet €  44 617,05 5 852,69 50 469,74 20 568,51   

Potrubia €   2 649,60 2 649,60 837,27 0,316 

Armatúry € 1 663,61 2 505,64 4 169,25 1 317,48 0,316 

Nátery €   160,74 160,74 50,79 0,316 

Izolácie € 1 101,60 535,39 1 636,99 517,29 0,316 

Doplnkové konštrukcie € 300,00 683,58 983,58 310,81 0,316 

Zdravotechnika € 956,50 1 489,86 2 446,36 773,05 0,316 

Vzduchotechnika € 367,52 122,88 490,40 154,97 0,316 

Stavebné úpravy €   1 086,50 1 086,50 343,33 0,316 

Lešenie €   177,00 177,00 55,93 0,316 

Ostatné práce €   4 183,00 4 183,00 1 321,83 0,316 

Medzisúčet € 49 006,28 19 446,88 68 453,16 26 251,27   

MaR €   16 646,48 8 323,24 0,50 

Plyn €   1 481,55 740,78 0,50 

Celkové náklady  €     86 581,19 35 315,28   

 

 

5.2.2.3 Vplyv opatrenia na energetickú a nákladovú  bilanciu  

 

Vplyv navrhovaného riešenia na zníženie spotreby  energie bude hlavne cez zníženie 

spotreby zemného plynu pre  výrobu potrebného množstva tepla oproti pôvodnému technickému 

stavu. Taktiež predpokladáme zníženie cca ¼ spotreby elektriny z titulu použitia  úsporných 

obehových čerpadiel a moderného riadiaceho systému, ktorý dokáže optimalizovať samotný chod 

jednotlivých zariadení.  

 

Technicko ekonomické ukazovatele návrhu sú uvedené prehľadne v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tab. 5.2.2.3.1. Vyhodnotenie technicko-ekonomických ukazovateľov opatrenia 

Parameter Jednotka Hodnota 

Potreba tepla  na vykurovanie po  zateplení strechy kWh 55 307 

Spotreba  ZP pred rekonštrukciou PK kWh 62 143 

Spotreba  ZP  pre vykurovanie po rekonštrukcii kWh 56 436 

Spotreba ZP na teplo pre ohrev TV pred rekonštrukciou kWh 11 296 

Spotreba ZP na teplo pre ohrev TV po rekonštrukcii kWh 10 207 

Zníženie spotreby ZP po rekonštrukcii PK kWh 6 796 

Jednotková cena ZP €/kWh 0,0537 
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Zníženie nákladov na ZP €/r 364,93 

Odhadovaná spotreba elektriny  na prevádzku PK kWh 2 000 

Zníženie spotreby elektriny na prevádzku kWh 500 

Jednotková cena elektriny €/kWh 0,1486 

Zníženie nákladov  na  elektrinu  € 439,22 

Celkové zníženie nákladov na energiu € 804,15 

Podiel IN pre pôvodný objekt € 35 315,28 

Jednoduchá návratnosť r 43,92 

Zníženie spotreby PEZ MWh 8,33 

Merná investičná náročnosť úspory PEZ €/MWh 4 241,46 

Vysvetlivky: 1.Úsporu so zlepšenej účinnosti výroby tepla na vykurovanie sme počítali už na modelovú spotrebu 

tepla po zateplení strechy a úsporu v ohreve TV zo zlepšenej účinnosti výroba tepla na ohrev ako aj 

znížením strát v ohrievači.  

2.Zníženie spotreby PEZ bolo vypočítané s uvažovaním úspory energie v odobratom ZP  pri účinnosti 

distribúcie 0,99 a účinnosti prepravy 0,985 (celková účinnosť po vstup do objektu 0,97515.  

3.Prepočítavací koeficient 1,0255. 

 Pri úspore PEZ  v elektrine bola pri prepočte uvažovaná účinnosť prenosu 0,99, účinnosť distribúcie 

0,93 a účinnosť transformácie (výroby) 0,4. Celkový prepočítavací koeficient je 2,7153 

 

5.2.3 Inštalácia FVE na streche prevádzkového objektu 

 

Vzhľadom na tlak v  znižovaní uhlíkovej stopy v spotrebe energetických médií je potrebné 

využiť každú rozumnú možnosť na využitie OZE.  Budúca viac menej plochá strecha výrobnej haly 

spoločnosti a geografické situovanie lokality v rámci SR dávajú dobrý predpoklad na využite 

výroby elektriny pomocou FV panelov. Vzhľadom k budúcej ploche strechy po zateplení   nie je 

problém optimalizovať ich  sklon a smerovanie FV panelov na konštrukciách s priťažením. 

 

5.2.3.1 Navrhované riešenie 

 

 

V rámci tohto opatrenia navrhujeme  po konzultácii s projektantom inštaláciu FVE 

o celkovom výkone 35 kWp. Vzhľadom na konštrukciu strechy nepredpokladáme problém so 

statickým zaťažením. Vyvedenie výkonu z FVE bude napojené do centrálnej NN rozvodne, kde 

budú nainštalované aj meniče s príslušným softvérom a ochranami pre zamedzenie pretokov 

elektriny do miestnej distribučnej sústavy prevádzkovanej spoločnosťou Istrochem Reality, a.s. 

Bratislava. 

Spracovali sme analýzu odberu elektrického výkonu. Údaje sme mali k dispozícii iba od 

doby zmeny dodávateľa elektriny  od októbra 2020.  Na základe analýzy skutočných denných 

priebehov sme zistili rozptyl odoberaného elektrického výkonu v dobe predpokladanej maximálnej 

produkcie 11:00 až 13:00  v rozmedzí 26 – 35 kW  avšak bez prevádzky novo nainštalovanej 

klimatizácie. Nakoľko prevádzka klimatizácie je potrebná práve v dobe ja najvyššej produkcie  

elektriny z FVE tak pribudne odoberaný výkon vo výške cca  4 kW.  V ďalšom roku pribudne ešte 

odber pre dokončovanú prístavbu, kde bude podstatne vyšší odber elektriny.  Taktiež sme brali  do 

úvahy skutočnosť, že  počas víkendov sa realizuje prevádzka s iba čiastočnou výrobou alebo aj 

úplne bez výroby s minimálnym odberom elektriny.  Na základe týchto východísk predpokladáme 

reálnu spotrebu na úrovni 90%   maximálne možnej produkcie elektriny z navrhovanej FVE. 
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Priemernú mernú produkciu sme namodelovali výpočtom PVGIS ©European Union, 2001-2021 

uvedeným na nasledujúcom obrázku. 
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 Technicko ekonomické ukazovatele návrhu sú uvedené prehľadne v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tab. 5.2.3.1.1:  Vyhodnotenie technicko-ekonomických ukazovateľov opatrenia 

Parameter Jednotka Hodnota 

Výkon FVE kWp 35 

Merná produkcia kWh/kWp a rok 1 150 

Maximálna možná produkcia kWh/r 40 250 

Podiel odhadovanej  spotreby    90% 

Náhrada nákupu elektriny (predpokladaná spotreba) kWh/r 36 225 

Jednotková cena elektriny bez platby za výkon €/kWh 0,135 

Zníženie nákladov na elektrinu € 4 890,38 

Jednotkový  investičný náklad €/kWp 1 000,00 

Celkové IN panely, inštalácia a vyvedenie výkonu € 43 000,00 

Jednoduchá návratnosť r 8,79 

Zníženie spotreby PEZ MWh 62,14 

Vysvetlivky: 1. Jednotková cena nahradenej elektriny je priemerná cena znížená o platbu za rezervovanú kapacitu 

nakoľko táto zostane v pôvodnej výške. 

 2. V prípade zníženia spotreby PEZ náhradou nakupovanej elektriny vlastnou výrobou pomocou FVE 

jedná o tú časť, ktorá pripadá na straty pri výrobe, prenose a distribúcii nie na samotnú spotrebu, čiže 

(2,7153 -1)=1,7153. 
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6 Ekonomické vyhodnotenie súboru opatrení  

 

Ekonomická analýza sa zaoberá vyhodnotením energetických, stavebných a 

organizačných opatrení na  úsporu energie v  objekte. 

Cieľom ekonomickej analýzy je zistiť vhodnosť realizácie jednotlivých opatrení 

z ekonomického hľadiska. 

Ekonomická analýza bola uskutočnená na základe niekoľkých kritérií z ktorých 

najdôležitejším je  čistá súčasná hodnota v  podobe diskontovaného toku hotovosti 

počas doby životnosti. 

Pri spracovaní ekonomickej analýzy sú obyčajne základné vstupné údaje na jednej strane 

príjmové položky (obvykle v podobe úspory za energie) a na druhej strane výdajové 

položky (v podobe nákladov vynaložených na realizáciu opatrení).  

Vstupné údaje pre ekonomickú analýzu sú získavané takto :  

Výška nákladov na úsporné opatrenia je stanovená:  

- Odborným odhadom na základe výsledkov obdobných – už realizovaných akcií, 

- Na základe cenových informácií výrobcov, montážnych  a dodávateľských firiem,  

- Informácií z publikácií a internetu. 

Úspory sú chápané ako rozdiel výdavkov za energie v  prípade, že k realizácii 

navrhovaných opatrení nedôjde a v prípade, že realizované budú.  Ako základ pre 

výpočet úspor slúži súčasný stav a príslušné prevádzkové výdavky.  

 Pri spracovaní ekonomickej analýzy je dôležité stanoviť  ďalšie doplnkové  vstupné  

údaje  - doba porovnania, diskontná miera, predpokladaný cenový vývoj.  

Diskontná miera  

Pre ocenenie hodnoty prostriedkov vydaných alebo prijatých v  budúcnosti sa často pracuje 

s prevodom na súčasnú hodnotu. Diskontná miera je prostriedok, ktorý mieru umožňuje.  

Ide o určitú formu vyjadrenie medziročnej hodnotovej zmeny úrokovej miery a ďalších 

faktorov.  Zvolená diskontná miera v  súvislosti s ukazovateľmi ekonomiky Slovenska je 4 

%. 
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Doba porovnania 

 Táto sa stanovuje obvykle na základe životnosti zariadenia. Je komplikované stanoviť ju 

pri komplexných projektoch kde sa prelínajú investície do technických zariadení 

s rozdielnou dobou životnosti. V našom prípade sme ju odvíjali hlavne od podstatnej 

investície do osvetlenia a stanovili sme ju na 15 rokov  

Cenový vývoj 

Počas doby prevádzky zariadenia sa môže výrazne meniť inflácia a tým aj ceny 

energetických médií ale i ostatných komodít a služieb. Predpokladáme priemerný nárast 

cien energetických médií 3 % za rok.  

Výstupnými údajmi sú jednoduchá návratnosť investícií, diskontovaná doba návratnosti a 

čistá súčasná hodnota. Výpočet týchto položiek je definovaný nasledovne:  

Jednoduchá doba návratnosti investície Ts   

Jednoduchá návratnosť nezohľadňuje skutočnú časovú hodnotu peňazí. Kritérium určuje, 

za ako dlho sa pokryjú  z projektu jeho investičné náklady. Jednoduchú dobu návratnosti 

je možné počítať ako rovnovážny bod kumulovaných príjmov a výdavkov podľa vzťahu,  

Ts= N / CF 

kde     N … investičné náklady projektu  

CF  …  ročné prínosy projektu (cash – flow, zmena peňažných tokov po realizácii                

projektu) 

Diskontovaná doba návratnosti Tsd  

Pri uvažovaní  súčasnej  hodnoty tokov hotovosti je možné určiť dobu, v  ktorej  v danom 

projekte nastane rovnováha medzi príjmami a výdavkami. Táto doba sa označuje ako 

diskontovaná doba návratnosti  prostriedkov a je možné ju považovať za kritérium s 

porovnateľnou vypovedacou schopnosťou ako NPV. Všeobecne je možné diskontovanú 

dobu návratnosti stanoviť z  podmienky NPV = 0, 

                                                         Tsd                         

  CFt . (1+r)
-t
  - N = 0

 

                                                                                     t=1
 

kde  CFt … ročné prínosy projektu ( zmena peňažných tokov po realizácii 

projektu) 

      r  … diskont 
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 (1 + r)
-t
… odúročiteľ 

Čistá súčasná hodnota NPV 

Základom pre určenie čistej súčasnej hodnoty je určenie  toku hotovosti. Toky hotovosti 

(Cash-Flow) sú rozdielom príjmov a výdavkov spojených s  projektom v jednotlivých 

rokoch. Toky hotovosti v sebe zahŕňajú všetky hodnotové zmeny behom  života projektu. 

Pre hodnotenie toku hotovosti sa tieto upravujú prevodom z  budúcich hodnôt do 

súčasnosti.. Hodnoty  sú spravidla prevedené do obdoba, kedy dochádza k  vynaloženiu 

vyšších investícií.  Takto prevedená hodnota sa nazýva súčasná hodnota. Priebežné 

pokrytie investícií a ďalších výdavkov a príjmov vyjadruje kumulovaný tok hotovosti, 

kedy sa jednotlivé ročné hodnoty priebežne sčítajú a predstavujú skutočný stav u 

realizovaného opatrenie v príslušnom roku.  Ak je   hodnota kumulovaného toku hotovosti 

v danom roku záporná, nedošlo k tomuto obdobiu k pokrytiu výdavkov projektu jeho 

príjmami. Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v  poslednom roku sa 

označuje NPV. 

Čím vyššia je hodnota NPV, tým je opatrenie ekonomicky výhodnejšie. Pokiaľ j e hodnota 

NPV záporná, opatrení nie je možné za daných podmienok realizovať.  

                                                                  Tž                        

NPV =   CFt  . (1+r)
-t
  -  N 

                                                                                                  t=1 

kde Tž  … doba životnosti (hodnotenia) projektu   

Vnútorné výnosové percento RR 

 

Vnútorné výnosové percento predstavuje hodnotu úrokovej miery v  percentách, pri ktorej 

hodnota        NPV = 0. tento ukazovateľ je užitočný ako meradlo efektívnosti investícií. 

Stačí ho porovnať s úrovňou úrokových mier na finančnom trhu a investor vidí, či je 

vhodné do príslušnej varianty investovať.  

                                                       Tž                             

   CFt  . (1 + RR)
-t
 - N= 0 

                                                                                 t =1
 

Upozornenie audítora – návratnosti uvedené v auditu sú vztiahnuté k cene technických a 

iných opatrení bez prostriedkov potrebných pre projektovanie, technického dozoru na 

investičné akcie, sledovanie a vyhodnocovanie účinnosti zavedených opatrení.  

 



 

  

  
 

Kategória / Názov  Energetický audit BIOMIN, a.s. Cífer 

Evidenčné číslo správy 11-90/028/2021 Dátum vydania správy 31.5.2021 

Objednávateľ: BIOMIN, a.s. Cífer  IČO:00681725 

Audítor / číslo osvedčenia Ing. Pavol Kosa / O8856/2014-4100-2592 Podpis Strana / Počet strán 42 / 60 

 

 

42 

Ekonomické vyhodnotenie navrhovaného súboru opatrení je v tabuľkách v textovej a 

prílohovej časti auditu. Investičné náklady na realizáciu navrhnutých opatrení sú stanovované 

nasledovne: 

- výška nákladov na úsporné opatrenia je stanovená z odborného odhadu na základe podobných 

realizovaných diel alebo z priemerných merných nákladov na dané opatrenie podľa aktuálnych 

cenových relácií na trhu ( z cenových ponúk ), v čase spracovania energetického auditu 

- z cenových podkladov a informácií výrobcov, predajcov a montážnych firiem, 

- z cenových podkladov poskytnutých objednávateľom energetického auditu. 

 

Doplňujúcimi vstupnými údajmi sú: 

- diskontná miera (uvedená v tabuľke) 

- doba hodnotenia, ktorá je stanovená obvykle na základe životnosti zariadenia vzhľadom k tomu, 

že naj väčší objem  financií je plánovaný na meracie zariadenia tak sme zvolili 10 rokov. 

- cenový vývoj – predovšetkým zmeny cien energie významne ovplyvňujú ekonomické výsledky 

energetických projektov. Pri hodnotení jednoduchej doby návratnosti sú uvažované fixné ceny 

energie a  nie je uvažovaná inflácia 

 

V nákladoch nie sú zahrnuté náklady na projektové práce. Na realizáciu navrhnutých 

opatrení bude spracovaná projektová dokumentáciu a výberovým konaním vybraný dodávateľ pre 

realizáciu navrhnutých opatrení. V rámci výberového konania  bude vysúťažená optimálna  

dodávateľská hodnota  investičných nákladov. 

 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o účelový energetický audit pre účely podania žiadosti o NFP 

v intenciách výzvy č.59 v rámci OP KŽP je potrebné pri ekonomickom hodnotení brať do úvahy aj 

niektoré limitujúce požiadavky na  dovolenú výšku merných investičných nákladov napríklad na 

zateplenie strechy vo výške 75 € / m
2
. Z toho dôvodu bude spracované vyhodnotenie variantne ako 

s celkovými nákladmi tak aj s korigovanými a taktiež  v intenciách poskytnutia NFP s intenzitou 

výšky pomoci 60%. 

 

Hodnotenie sa týka súboru  zostaveného všetkých 3  navrhovaných opatrení. 

 

Prehľadne je uvedené  základné ekonomické vyhodnotenie v rozsahu podľa vyhlášky MH 

SR č. 179/2015 Z. z. uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 6.1:  Výsledky ekonomického vyhodnotenia - 1. Časť, ohraničené náklady na zateplenie strechy 

R. č. 
Číslo 

opatrenia 
Názov opatrenia 

Náklady 

Ročné úspory 

energia 
náklady na 

energiu 

náklady 

na opravy celkom 

a údržbu 

euro MWh/ rok eur/ rok 

1 1 
Zlepšenie tepenotechnických 

vlastností strechy 

50 789,20 32,633 1 752,35 200,00 1 952,35 

2 2 Rekonštrukcia zdroja tepla 35 315,28 7,296 804,15 0,00 804,15 

3 3 FV elektráreň 43 000,00   4 890,38 -100,00 4 790,38 

n+1 Celkom 129 104,48 39,929 7 446,88 100,00 7 546,88 

1) 
Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok 

nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n. 

 

Pre objektívnejšie vyhodnotenie ekonomických súvislostí navrhovaných opatrení sme 

v intenciách skôr uvedenej vyhlášky spracovali ekonomické hodnotenie s diskontovaním. Výsledky 

modelového výpočtu sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Priebeh finančného toku v tabuľkovej 

a grafickej forme v ďalšej časti správy z EA. 

 

Tab. 6.2:  Výsledky ekonomického vyhodnotenia - 2. Časť – ohraničené náklady na zateplenie strechy 

Ukazovateľ Jednotka Hodnota 

Náklady na realizáciu súboru opatrení tis. € 129,104 

Zmena nákladov na zabezpečenie energie (-zníženie/+ zvýšenie) tis. € -7,832 

Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (-/+) tis. € 0 

Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, 

služby, réžia, poistenie majetku, ... (-/+) 
tis. € 0,1 

Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady a 

iné (-/+) 
tis. € 0 

Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (-/+) tis. € 0 

Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom tis. € 7,732 

Doba hodnotenia rok 20,000 

Diskontný faktor % 4% 

Jednoduchá doba návratnosti (Ts) rok 17,57 

Reálna doba návratnosti (Tsd) rok 20,46 

Čistá súčasná hodnota (NPV) tis. € -2,51   

Vnútorné výnosové percento (IRR)  3,80% 

 

Tabuľka diagram priebehu finančného toku sú uvedené v prílohe správy z EA č. 1. 

 

Spracovali sme aj diskontované hodnotenie s ohraničenými predpokladanými nákladmi 

a poskytnutým NFP vo výške 60%. V zmysle výzvy č.59 OP KŽP . Výsledky sú v nasledujúcich 

tabuľkách. 
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Tab. 6.3:  Výsledky ekonomického vyhodnotenia - 1. Časť, ohraničené náklady na zateplenie strechy s NFP 

vo výške 60% oprávnených nákladov 

R. č. 
Číslo 

opatrenia 
Názov opatrenia 

Náklady 

Ročné úspory 

energia 
náklady na 

energiu 

náklady 

na opravy celkom 

a údržbu 

euro MWh/ rok eur/ rok 

1 1 
Zlepšenie tepelnotechnických 

vlastností strechy 

40 853,48 32,633 1 752,353 200,000 1 952,35 

2 2 Rekonštrukcia zdroja tepla 14 126,11 7,296 804,147 0,000 804,15 

4 4 FV elektráreň 17 200,00 0,000 4 890,375 -100,000 4 790,38 

n+1 celkom  72 179,59 39,929 7 446,88 100,00 7 546,88 

1) 

Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. 

Výsledok nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až 

n. 

Vysvetlivka:  V nákladoch na  zateplenie strechy je započítaný aj nenárokovateľný podiel IN. 

 

Pre objektívnejšie vyhodnotenie ekonomických súvislostí navrhovaných opatrení sme 

v intenciách skôr uvedenej vyhlášky spracovali ekonomické hodnotenie s diskontovaním. Výsledky 

modelového výpočtu sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Priebeh finančného toku v tabuľkovej 

a grafickej forme v ďalšej časti správy z EA. 

 

Tab. 6.4:  Výsledky ekonomického vyhodnotenia - 2. Časť – ohraničené náklady na zateplenie strechy 

s NFP 60% oprávnených nákladov 

Ukazovateľ Jednotka Hodnota 

Náklady na realizáciu súboru opatrení tis. € 72,180 

Zmena nákladov na zabezpečenie energie (-zníženie/+ zvýšenie) tis. € -7,447 

Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (-/+) tis. € 0 

Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, 

služby, réžia, poistenie majetku, ... (-/+) 
tis. € -0,1 

Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady a 

iné (-/+) 
tis. € 0 

Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (-/+) tis. € 0 

Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom tis. € 7,547 

Doba hodnotenia rok 20,000 

Diskontný faktor % 0% 

Jednoduchá doba návratnosti (Ts) rok 9,82 

Reálna doba návratnosti (Tsd) rok 10,68 

Čistá súčasná hodnota (NPV) tis. € 54,41   

Vnútorné výnosové percento (IRR)  10,69% 

Tabuľka diagram priebehu finančného toku sú uvedené v prílohe správy z EA č. 2. 

 

Spracovali sme aj diskontované hodnotenie s celkovými predpokladanými nákladmi. 

Výsledky sú v nasledujúcich tabuľkách. 
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Tab. 6.5:  Výsledky ekonomického vyhodnotenia - 1. Časť, neohraničené náklady na zateplenie strechy 

R. č. 
Číslo 

opatrenia 
Názov opatrenia 

Náklady 

Ročné úspory 

energia 
náklady na 

energiu 

náklady 

na opravy celkom 

a údržbu 

euro MWh/ rok eur/ rok 

1 1 
Zlepšenie tepenotechnických 

vlastností strecha 

71 327,00 32,633 1 752,35 200,00 1 952,35 

3 3 Rekonštrukcia zdroja tepla 35 315,28 7,296 804,15 0,00 804,15 

4 4 FV elektráreň 43 000,00   4 890,38 -100,00 4 790,38 

n+1 celkom   149 642,28 39,929 7 446,88 100,00 7 546,88 

1) 

Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. 

Výsledok nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až 

n. 

 

Pre objektívnejšie vyhodnotenie ekonomických súvislostí navrhovaných opatrení sme 

v intenciách skôr uvedenej vyhlášky spracovali ekonomické hodnotenie s diskontovaním. Výsledky 

modelového výpočtu sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Priebeh finančného toku v tabuľkovej 

a grafickej forme v ďalšej časti správy z EA. 

 

Tab. 6.6:  Výsledky ekonomického vyhodnotenia - 2. Časť –  neohraničené náklady na zateplenie strechy 

Ukazovateľ Jednotka Hodnota 

Náklady na realizáciu súboru opatrení tis. € 149,64 

Zmena nákladov na zabezpečenie energie (-zníženie/+ zvýšenie) tis. € -7,447 

Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (-/+) tis. € 0 

Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, 

služby, réžia, poistenie majetku, ... (-/+) 
tis. € -0,1 

Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady a 

iné (-/+) 
tis. € 0 

Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (-/+) tis. € 0 

Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom tis. € 7,547 

Doba hodnotenia rok 20 

Diskontný faktor % 4% 

Jednoduchá doba návratnosti (Ts) rok 19,83 

Reálna doba návratnosti (Tsd) rok 23,59 

Čistá súčasná hodnota (NPV) tis. € -19,60   

Vnútorné výnosové percento (IRR)  2,58% 

Tabuľka a  diagram priebehu finančného toku sú uvedené v prílohe správy z EA č. 3. 

 

7 Environmentálne hodnotenie súboru opatrení 

 

Environmentálne hodnotenie prínosu navrhovaných racionalizačných opatrení sa odvíja od 

okolnosti, že  používanie energie  viac menej vo všetkých formách má negatívny vplyv na životné 
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prostredie. Energetika ako celok patrí medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. V týchto 

intenciách a v rámci stanovenom vyhláškou MH SR č.179/20015 Z. z. sa hodnotí vplyv 

navrhovaných opatrení práve  na zmenu množstiev  látok znečisťujúcich ovzdušie a taktiež vplyv na 

množstvo vypúšťaného CO2 ako skleníkového plynu.  

Hodnoty merných emisií použité pre výpočet množstva  znečisťujúcich látok a CO2 pre 

používané energonosiče sú uvedené v prílohách správy z EA. 

 

Tab. 7.1:  Koeficienty prepočtu emisií ZL a CO2 

Znečisťujúca látka a skleníkový plyn 
Emisné faktory  podľa energonosiča 

Jednotka ZP Elektrina 

TZL g/MWh 8,2 178 

SO2 g/MWh 0,9 890 

NOx g/MWh 160,4 978 

CO g/MWh 64,8 450 

CO2 kg/MWh 200 167 

Vysvetlivky: 1. Emisné faktory znečisťujúcich látok sú všeobecné emisné faktory podľa Vestníka MZP SR č.6/96 

a 6/99 

 2. Hodnota emisného faktora skleníkového plynu  (CO2) je prevzatá z webovej stránky www.spp-

distribucia.sk/dodavatelia/informacie/zlozenie-zemneho-plynu-a-emisny-faktor/. 

 

 

Výsledky výpočtu vplyvu navrhovaných opatrení na množstvo znečisťujúcich látok a CO2 

sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tab.7.2: Výsledky výpočtu environmentálneho hodnotenia súboru opatrení 

Znečisťujúca látka a skleníkový plyn 

  

Pred realizáciou Po realizácii 
Rozdiel 

  

t/r t/r t/r 
 

TZL 0,015 0,008 -0,007 -45,9% 

SO2 0,070 0,038 -0,033 -46,5% 

NOx 0,095 0,053 -0,042 -44,6% 

CO 0,043 0,024 -0,019 -44,8% 

CO2 35,068 21,049 -14,019 -40,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/informacie/zlozenie-zemneho-plynu-a-emisny-faktor/
http://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/informacie/zlozenie-zemneho-plynu-a-emisny-faktor/
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8 Vyhodnotenie úspor PEZ 

 

V prípade projektov energetickej efektívnosti je dôležitá okolnosť ako sa tieto prejavia 

v znížení spotreby PEZ. Vo vyhodnocovacích tabuľkách pri jednotlivých opatreniach sú uvedené 

hodnoty zníženia spotreby PEZ.  V nasledujúcej tabuľke sme tieto hodnoty zosumarizovali pre účel 

stanovenia ukazovateľa zníženia spotreby (úspor) PEZ do žiadosti o NFP. 

 

Tab.8.1: Sumarizácia zníženia spotreby PEZ 

 

R. č. Energetické 

médium 

Spotreba 

energie pred 
Spotreba PEZ 

pred 

Spotreba 

energie po 
Spotreba 

PEZ po 

Zníženie 

spotreby PEZ 

MWh MWh MWh MWh MWh 

1 Zemný plyn 109,372 112,160 69,943 71,726 40,434 

2 Elektrina 79,005 214,521 78,505 151,028 63,493 

SPOLU   188,376 326,682 148,447 222,754 103,928 

Vysvetlivka: Zníženie spotreby PEZ v prípade  elektriny z produkcie FVE, ktorá nahrádza za nákup z RDS sme 

vypočítali pomocou zníženého faktora   pre elektrinu (celkový 2,7153 – elektrina z FV 1) = 1,7153. Čiže 

36,255 x 1 = 36,255 MWh. Predpokladané zníženie spotreby v PK vo výške 0,5 MWh. Potom  (79,005-

0,5 -36,255)*2,7153 = 114,803 MW, toto je budúca spotreby PEZ v nakupovanej elektrine. Celková 

Spotreba PEZ pri elektrine  po s uvažovaním náhrady výrobou vo FVE  (114,803+ 36,255) = 151,028 

MW.  

 

9 Možnosti podporných programov 

 

 

V súčasnosti je stále relevantná výzva č. 59 v rámci OP KŽP  na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  zameraná na  „Zníženie energetickej náročnosti a 

zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch“ kde je k dispozícii voľných cca 8 

mil. €.  

Do budúcnosti je potrebné sledovať možnosti poskytnutia  podpory   racionalizačných 

opatrení zameraných na úsporu energetických médií v rámci budúcich dotačných schém, hlavne 

v oblasti  zámeru uhlíkovej neutrality.    

 

 

 

10 Záverečné  vyhodnotenie a odporúčanie audítora 

 

10.1 Záverečné vyhodnotenie 

 

Na základe všetkých relevantných súvislostí zistených, popísaných a analyzovaných 

v procese spracovania energetického auditu môžeme konštatovať, že  spoločnosť BIOMIN, a.s. 

s dôrazom rieši racionalizáciu spotreby energie na svoju prevádzku. V roku 2020 boli uskutočnené 
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dve opatrenia zamerané na racionalizáciu osvetlenia a vetranie výrobných priestorov. Z analýzy 

vyplýva, že sú možnosti ďalšieho zníženia spotreby nakupovanej energie či už  priamo jej znížením  

v oblasti vykurovania alebo náhradou výrobou elektriny prostredníctvom FVE. 

Nepredpokladáme možnosť realizácie žiadneho z navrhovaných opatrení systémom 

garantovanej energetickej služby. 

 

10.2 Odporúčanie 

 

Odporúčame realizovať navrhované opatrenia, ktoré prinášajú ako úsporu nakupovaných 

energonosičov, tak aj zaujímavé zníženie emisií skleníkového plynu CO2. Pri súčasnom trende 

prechodu na nízko alebo až bezuhlíkové zabezpečenie energiou je potrebné využiť každú relevantnú 

možnosť na realizáciu takýchto. Spracovaný súbor opatrení berie do úvahy súčasné prevádzkové 

pohyby v spoločnosti, popri ktorých sa poskytuje možnosť úspor energie. Ak zoberieme potrebu 

rekonštrukcie strešného plášťa tak navrhovaným riešením sa okrem zníženia spotreby tepla na 

vykurovanie zároveň vytvoria podmienky na inštaláciu FVE. Podobne pri rekonštrukcii PK, ktorá je 

potrebná vzhľadom k zastaranému technickému vybaveniu (kotly, čerpadlá, MaR) tak pri riešení 

jedného zdroja aj pre obe časti budúceho výrobného objektu je možné racionalizovať investičnú 

náročnosť. Vzhľadom na investičnú náročnosť a charakter navrhovaných opatrení energetickej 

efektívnosti  je snaha o zabezpečenie dotácií z EŠIF racionálnym krokom a plne odporúčame o ňu 

požiadať.  
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11 Zoznam príloh  

 

Príloha č.1.   Tabuľka  a diagram diskontovaného hotovostného toku  s ohraničenými nákladmi na 

zateplenie strechy 

Príloha č.2.   Tabuľka  a diagram diskontovaného hotovostného toku  s ohraničenými nákladmi  

 na zateplenie strechy  a poskytnutým NFP 

Príloha č.3.  Tabuľka  a diagram diskontovaného hotovostného toku  s neohraničenými nákladmi  

 na zateplenie strechy 

Príloha č.4. Súbor údajov pre monitorovací systém v rozsahu podľa prílohy č.5. k vyhláške MH 

SR č.179/2015 Z. z. 

Príloha č.5.   Zoznam záväzných ukazovateľov k žiadosti o NFP 

Príloha č.6.   Osvedčenie o zapísaní Ing. Pavla Kosu do zoznamu energetických audítorov na MH 

SR a potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej prípravy EA. 

Príloha č.7.  Osvedčenie o zápise výkonu činnosti energetického audítora  pre Národnú 

energetickú spoločnosť a.s.  Banská Bystrica do ŽR SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analýza toku hotovosti 
   

  

   Názov Biomin Cífer  . Zateplenie strechy, rekonštrukcia PK, FVE s ohraničenými  IN na zateplenie strechy 

     Investičné náklady 129,1 tis. € 

                   Životnosť 20 rokov 

                   Diskontná sadzba 4,0% 

                    Zložený nárast cien 2,5% 

                    Úspora nákladov na energiu v cenách 

nultého roku 0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Iné zisky z projektu v cenách nultého 

roku 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Náklady na prev. a údržbu v cenách 

nultého roku 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hrubé úspory v cenách nultého roku 0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Finančné výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Prevádzkové úspory -129 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 9,0 9,2 9,4 9,6 9,9 10,1 10,4 10,6 10,9 11,2 11,5 11,7 12,0 

Diskontný faktor 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 

Čisté úspory -129 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 

Čistá súčasná  hodnota úspor (NPV) -2,51   tis. € 

                   Vnútorné výnosové percento (IRR) 3,80% 

                    Ukazovateľ ziskovosti (PI) 98% 

                    Jednoduchá doba návratnosti 17,57 r 
                   Reálna doba návratnosti 20,46 r 
                    

 
Príloha č.1. 



 

 

 

Analýza toku hotovosti 
Názov Biomin Cífer  . Zateplenie strechy, rekonštrukcia PK, FVE s ohraničenými  IN na zateplenie strechy a poskytnutým NFP 

     Investičné náklady 72,2 tis. € 

                   Životnosť 20 rokov 

                   Diskontná sadzba 4,0% 
                    Zložený nárast cien 2,5% 
                    Úspora nákladov na energiu v cenách 

nultého roku 0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Iné zisky z projektu v cenách nultého 

roku 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Náklady na prev. a údržbu v cenách 
nultého roku 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hrubé úspory v cenách nultého roku 0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Finančné výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Prevádzkové úspory -72 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 9,0 9,2 9,4 9,6 9,9 10,1 10,4 10,6 10,9 11,2 11,5 11,7 12,0 

Diskontný faktor 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 

Čisté úspory -72 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 

Čistá súčasná  hodnota úspor (NPV) 54,41   tis. € 
                   Vnútorné výnosové percento (IRR) 10,69% 

                    Ukazovateľ ziskovosti (PI) 175% 

                    Jednoduchá doba návratnosti 9,82 r 

                   Reálna doba návratnosti 10,68 r 

                    

 
Príloha č.2. 



 

 

Analýza toku hotovosti 
Názov Biomin Cífer  . Zateplenie strechy, rekonštrukcia PK, FVE, plné predpokladané náklady 

     Investičné náklady 149,6 tis. € 

                   Životnosť 20 rokov 

                   Diskontná sadzba 4,0% 
                    Zložený nárast cien 2,5% 
                    Úspora nákladov na energiu v cenách 

nultého roku 0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Iné zisky z projektu v cenách nultého roku 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Náklady na prev. a údržbu v cenách 

nultého roku 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hrubé úspory v cenách nultého roku 0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Finančné výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Prevádzkové úspory -150 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,8 9,0 9,2 9,4 9,7 9,9 10,1 10,4 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 

Diskontný faktor 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 

Čisté úspory -150 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 

Čistá súčasná  hodnota úspor (NPV) -19,60   tis. € 

                   Vnútorné výnosové percento (IRR) 2,58% 

                    Ukazovateľ ziskovosti (PI) 87% 

                    Jednoduchá doba návratnosti 19,83 r 

                   Reálna doba návratnosti 23,59                     
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Súbor údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 

Identifikačné údaje objednávateľa EA 

Názov alebo obch. meno BIOMIN, a.s. Cífer 

Sídlo spoločnosti Potočná 1/1 919 43 Cífer 

IČO 00681725 DIČ 2020390262 

Zatriedenie spotrebiteľa energie podľa SK NACE  21 200 

Celkový potenciál úspor energie (MWh) 39,929 

Súbor odporúčaných  úsporných opatrení: 

Stručný opis súboru 

odporúčaných  opatrení 

Zateplenie strechy výrobného objektu 

Rekonštrukcia zdroja tepla 

Inštalácia FVE 

  

Náklady na nákup technológie (tisíc eur) 78,32 

Náklady na stavebné práce (tisíc eur) 71,33 

Celkové náklady na realizáciu súboru opatrení (tisíc eur) 149,64 

Sumárne bilančné údaje 

  

Pred realizáciou súboru 

opatrení 

Po realizácii 

súboru 

opatrení 

Rozdiel 

Konečná spotreba palív a energie (MWh/r)  z 

priemernej spotreby za roky 2018 - 2020 
188,376 148,447 39,929 

Náklady na energiu v aktuálnych cenách (tis.€)  20,12 12,29 7,83 

Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 

Znečisťujúca látka 
Pred realizáciou súboru 

opatrení 

Po realizácii 

súboru 

opatrení 

Rozdiel 

TZL kg/r 0,015 0,008 -0,007 

SO2 kg/r 0,070 0,038 -0,033 

NOx kg/r 0,095 0,053 -0,042 

CO kg/r 0,043 0,024 -0,019 

CO2 t/r 35,068 21,049 -14,019 

Ekonomické vyhodnotenie 

Cash - Flow projektu            (tis.€/r) 

7,93 

Doba 

hodnotenia 

(roky) 
20 

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 19,83 Diskont (%) 4,0% 

Reálna doba návratnosti (roky) 

23,59 

NPV (tisíc 

eur) 
-19,60 

  IRR (%) 2,58 

Energetický audítor Ing. Pavol Kosa 

Podpis     Dátum 31.05.2021 

Komentár:  V spotrebe energie po realizácii opatrení sme vplyv inštalácie FVE neuvažovali, nakoľko sa nejedná 

o zníženie spotreby ale o zníženie nákupu elektriny. V znížení emisného zaťaženia je  započítaný 

nakoľko sa jedná o zdroj OZE, ktorý je na mieste inštalácie relatívne environmentálne čistý. 
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Popis a hodnoty ukazovateľov pre žiadosť o NFP            

 

Označenie 

Názov 

ukazovateľa Definícia / metóda výpočtu 

Merná 

jednotka 

Čas 

plnenia 

Príznak 

rizika 

Typ závislosti 

ukazovateľa 
Hodnota 

P0290 

Počet podnikov, 

ktorým sa 

poskytuje podpora 

Počet podnikov dostávajúcich podporu v ľubovoľnej forme zo  štrukturálnych  

fondov  (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.). 

podnik 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

aktivít 

(ZMS) 

bez 

príznaku 
súčet 

1 

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. 

počet 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

aktivít 

(ZMS) 

bez 

príznaku 
súčet 

3 

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". 

počet 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

aktivít 

(ZMS) 

bez 

príznaku 
súčet 

0 

P0706 

Zvýšená kapacita 

výroby energie z 

OZE 

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 

MW 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

aktivít 

(ZMS) 

bez 

príznaku 
súčet 

0,035 



 

 

P0705 

Zvýšená kapacita 

výroby elektriny z 

OZE 

Nárast kapacít pre výrobu elektriny 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 nárast u 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 obnoviteľných zdrojov a zvýšenej 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. kapacity výroby elektriny z obnoviteľných 

zdrojov 

MWe 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

aktivít 

(ZMS) 

bez 

príznaku 
súčet 

0,035 

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. 

MWh/r 

po ukončení 

realizácie 

aktivít 

projektu 

(NMS) 

bez 

príznaku 
súčet 

103,2976 



 

 

P0080 

Množstvo 

vyrobenej 

elektriny 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. 

MWh/r 

po ukončení 

realizácie 

aktivít 

projektu 

(NMS) 

s 

príznakom 
súčet  

36,225 

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. 

MWh/r 

k dátumu 

ukončenia 

realizácie 

aktivít 

(ZMS) 

s 

príznakom 
súčet  

188,3761 

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. 

MWh/r 

po ukončení 

realizácie 

aktivít 

projektu 

(NMS) 

s 

príznakom 
súčet  

148,4473 



 

 

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. 

tekv. CO2 

po ukončení 

realizácie 

aktivít 

projektu 

(NMS) 

s 

príznakom 
súčet  

14,0188 

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. 

MWh/r 

po ukončení 

realizácie 

aktivít 

projektu 

(NMS) 

s 

príznakom 
súčet  

103,2976 

Vysvetlivka: V ukazovateľoch P0657 P0618 je započítané aj zníženie PEZ z titulu úspor v elektrine nahradenej výrobou vo FVE za  časť PEZ 

pripadajúcej  na  prenos, distribúciu a rozdiel účinnosti pri premene, účinnosť pri využití FVE sme uvažovali 1. 
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