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Vážení spotrebitelia tepla, 

Prečo ste sa rozhodli práve pre inštaláciu kompaktných 
odovzdávacích staníc tepla (KOST)?

Podstata tohto technického systému spočíva v prechode 
zo štvorrúrkového na dvojrúrkový. Staré rozvody na hranici 
svojej životnosti sa vymenia za nové, predizolované potru
bia s výrazne nižšími tepelnými stratami a do objektov sa 
nainštalujú KOST. To znamená, že do každého objektu 
bude privedená horúca voda z kotolne, ktorá bude ďalej 
slúžiť prostredníctvom KOST na ohrev ÚK a TÚV. Zníži sa 
tým poruchovosť a zvýši sa spoľahlivosť dodania tepla. 
Výroba tepla bude podstatne ekonomickejšia a potreby 
obyvateľov budú uspokojené v čo najvyššej miere.

Môžete nám konkretizovať, ako sa zvýši spokojnosť obyva
teľov?

Obrovskou výhodou tohto systému vykurovania je fakt, že 
každé odberné miesto, kde je KOST nainštalovaná, si môže 
nastaviť svoje parametre ÚK a TÚV nezávisle od ostatných 

odberných miest. Každý objekt bude mať nastavenú vlastnú 
vykurovaciu krivku v závislosti od vonkajšej teploty a svoj 
samostatný režim kúrenia. V súčasnom centrálnom systéme 
bez KOST sa prevádzkuje systém ÚK v rovnakom režime pre 
všetky objekty pripojené na spoločnú výmenníkovú stanicu. 
Z tohto dôvodu musí byť dnes dodávka tepla prispôsobova
ná objektom s najvyššími tepelnými stratami, aby v nich bo
la dosiahnutá tepelná pohoda. Po inštalácii KOST, hlavne 
v objektoch, kde už prebehlo alebo sa plánuje zatepľovanie, 

centrálny systém vykurovania v Kysuckom Novom Meste stojí pred komplexnou rekonštrukciou. Táto modernizácia systé
mu prinesie obyvateľom kvalitnejšie služby v dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Je samozrejmé, že máte otázky k tejto 
téme, a preto sme pripravili pre Vás rozhovor s Ing. Petrom Chládekom, vedúcim výroby tepla v spoločnosti KYSUCA s.r.o., 
ktorý Vám objasní otázky technického charakteru.

Ing. Peter Chládek

Systém umožňuje sledovať zástupcom vlastníkov parametre KOST cez internetový prehliadač

Použité skratky

KOST kompaktná odovzdávacia stanica tepla

TÚV teplá úžitková voda

CZT centrálny zdroj tepla

ÚK ústredné kúrenie
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bude možné dosiahnuť tepelnú pohodu aj pri nižších teplo
tách vykurovacej vody, čím sa zabráni prekurovaniu a bude 
dochádzať k úsporám. Hlavnou časťou KOST je výmenník, 
ktorý sa nachádza medzi vodou, ktorá prichádza z kotolne 
a vodou v dome, ktorá ide do radiátorov. Podľa zadaných 
parametrov a vonkajšej teploty  automatický systém upraví 
výstupnú teplotu vody do radiátorov. Každá KOST si môže 
nastaviť samostatné režimy kúrenia, zapnúť si kúrenie aj 
mimo vykurovacej sezóny, a to opäť nezávisle od ostatných 
objektov.

Ako sa prejaví inštalácia KOST na kvalite dodávok teplej 
úžitkovej vody (TÚV)?

Pri TÚV sa výhody inštalácie KOST prejavia ešte výraznejšie 
ako pri ÚK. TÚV bude KOST pripravovať priamo v objekte 
kde je nainštalovaná. Pri dnešnom štvorrúrovom CZT, kde 
je TÚV pripravovaná centrálnymi výmenníkovými stanicami 
a ďalej distribuovaná k jednotlivým objektom je doprava 
teplej úžitkovej vody neporovnateľne dlhšia, a v rozvodoch 
dochádza k ochladzovaniu už ohriatej vody. Avšak pri KOST 
sa toto stať nemôže, pretože mimo objektov už žiadne roz
vody TÚV nebudú a TÚV bude vyrábaná priamo v objekte 
inštalácie KOST podľa požadovaných parametrov. Podob
ne ako pri ÚK je možné si nastaviť režimy TÚV nezávisle od 
ostatných objektov. 

Kto alebo čo bude riadiť obsluhu KOST?

Systém bude vybavený najmodernejšou technikou riade
nia, prenosu a vizualizácie. Bude riadený z centrálneho 
dispečingu kotolne a umožňuje úplný prehľad o režimoch, 
parametroch, spotrebách, aktuálnych stavoch, poruchách 
atď. Reakcia je okamžitá aj bez upozornenia samotných 
odberateľov. Zároveň je umožnené zástupcom vlastníkov 
cez internetový prehliadač prezerať aktuálny stav KOST, 
napr. výstupnú teplotu TÚV, teplotu ÚK, stav merača tepla... 
Obsluha je automaticky upozornená na každú odchýlku od 
nastavených parametrov. Servis k staniciam je poskytovaný 
nonstop. 

 
Sú tieto stanice veľké?

Stanice sú konštruované tak, aby zaberali minimum pries
toru. Sú vybavené výmenníkmi tepla, regulačnými prvka
mi, čerpadlami a systémom riadenia pre plne automatický 
chod prevádzky. Nedajú sa vo všeobecnosti určiť priesto
rové nároky na umiestnenie stanice, pretože rôzne objekty 
potrebujú stanice s rôznymi výkonmi. V spolupráci s vlast
níkmi sa snažíme vždy nájsť priestor, ktorý je vhodný na 
umiestnenie KOST a vlastníci ho využívajú len minimálne.
 

KOST
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Čo keď vypadne dodávka elektrickej energie?

V prípade výpadku elektrickej energie sa prestanú poháňať 
čerpadlá na ÚK a TÚV. Dodávka tepla bude zastavená. Po 
obnovení dodávky elektriny KOST nabehne do automatic
kého režimu a začne regulovať teplotu ÚK a TÚV na požado
vanú hodnotu a dodávka tepla sa obnoví.

Ako bude riešené napojenie domov cez ktoré prechádza 
kúrenie do iných domov?

V tomto prípade to bude trošku komplikovanejšie. Našou 
snahou bude obísť daný objekt tak, aby cez neho nepre
chádzal hlavný rozvod do ďalšieho objektu. Niekde to však 
nebude možné z viacerých objektívnych dôvodov. Pri hľa
daní alternatívnej trasy sa bude k jednotlivým prípadom 
pristupovať individuálne.

Akú majú vlastníci záruku, že ich to nebude nič stáť?

Vlastníci sa na danú rekonštrukciu a osadenie KOST nepo
dieľajú svojimi priamymi nákladmi, napr. z fondu opráv 
a pod. Na rekonštrukciu a osadenie KOST sa bude žiadať 
nenávratný finančný príspevok. Zároveň sa plánuje dobu
dovať druhý zdroj tepla na biomasu, a tým nahradiť drah
šiu výrobu tepla z plynu. Daná úspora sa tiež využije na 
rekonštrukciu. Zároveň systém KOST prináša úspory ener
gií, keďže nový systém predizolovaných rúr bude mať mini
málne straty a TÚV sa bude pripravovať priamo v objekte, 
čím sa v maximálnej možnej miere zefektívni merná spotre

ba tepla na ohrev 1m3 vody. Systém ÚK bude regulovaný 
presne pre potreby daného objektu nezávisle od ostatných 
objektov v systéme, čo spôsobí aj zefektívnenie dodávky 
tepla. Čo sa týka vlastníckych práv, rozvody, ako aj KOST, 
budú majetkom prevádzkovateľa tepla. 

Čo keď  odberatelia KOST neschvália? Ako im bude dodá
vané teplo?

Teplo na ÚK a TÚV sa dvojrúrovým systémom nedá dodá
vať bez osadenia KOST, pretože ohrev tepla na ÚK pre 
objekt a ohrev TÚV sa deje priamo v odovzdávajúcej stani
ci. Pokiaľ vlastníci odmietnu umiestnenie KOST vo svojich 
priestoroch, riešenie bude umiestniť KOST vedľa objektu 
prímurovkou.

Vyrieši KOST problém so šumením a hučaním v radiáto
roch?

Na KOST sú osadené dve čerpadlá pre cirkuláciu TÚV 
a ÚK. Čerpadlo ÚK sleduje hodnotu tlaku v systéme vyku
rovania. Podľa toho, ako sa v systéme otvárajú alebo zatvá
rajú radiátory, tak pridáva alebo uberá na svojich otáčkach, 
aby bol zabezpečený rovnomerný prietok v systéme. To má 
za následok úsporu spotreby elektriny na pohon čerpadla 
a zároveň sa odstraňuje hučanie a šum v radiátoroch. Čer
padlo TÚV ma nastaviteľné otáčky a pre každý objekt sa 
zvolí najefektívnejší stupeň prevádzky čerpadla, aby voda 
cirkulovala do všetkých stupačiek a všetci odberatelia mali 
zabezpečenú dostatočnú teplotu teplej vody.

Sú spomínané čerpadlá hlučné?

Čerpadlá sú naozaj tiché a zvýšenej hlučnosti v bytoch sa 
netreba obávať, naopak, odstráni sa šum v radiátoroch, 
a tým sa zníži hlučnosť v bytoch. Hlučnosť je eliminovaná 
aj vďaka gumeným kompenzátorom na výstupe KOST a ÚK 
a tie tlmia vibrácie. 

Rozvádzač silovej časti elektroinštalácie a Merania a re
gulácie (MaR) pre KOST

Primurovka
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Nemenej dôležitá je finančná stránka tejto rekonštrukcie. Aký bude mať dopad 
táto modernizácia na peňaženky odberateľov tepla sme zisťovali od konateľa 
spoločnosti KYSUCA, s.r.o. Mgr. Ivana Ďuďáka. 

Takýto projekt je určite finančne náročný. Akým spôsobom bude teda finan
covaný?

KYSUCA, s.r.o. pripravuje tento projekt s predstihom, pretože sa otvára mož
nosť spolufinancovať investície do zvýšenia energetickej efektívnosti prostred
níctvom fondov EÚ v novom programovacom období, ktoré sa práve začalo. 
Očakávame, že na prelome rokov bude zverejnená prvá výzva na predkla
danie žiadostí o investičné granty, a preto by sme boli radi k tomuto termínu 
pripravení podať takúto žiadosť.

Ako bude ovplyvnená cena tepla?

Neposudzujeme takýto projekt z pohľadu ceny tepla ale z pohľadu platieb za 
teplo. Štruktúra ceny tepla sa mení každý rok, a preto je ťažké vyhodnocovať 
úspešnosť takejto investície na základe vývoja jednotkovej ceny tepla. Myslíme 
si, že pre našich odberateľov je oveľa dôležitejšie, koľko za teplo zaplatia. Inými 
slovami, zbytočne sa budeme tešiť, že jeden bochník chleba je lacnejší ako druhý, ak je ten lacnejší o polovicu menší. Pre 
porovnanie je dôležité porovnávať cenu za rovnako veľké bochníky chleba. Tak je to aj s teplom. Preto výsledkom projektu 
bude, že naši zákazníci rozhodne nebudú platiť za rovnaký odber tepla viac ako platia dnes.

Kedy sa začne s výstavbou projektu?

Termín samotnej realizácie závisí od posudzovania žiadostí o investičný grant. Preto je dnes ťažko presne zverejňovať čas 
rekonštrukcie. Ak bude výzva o grant zverejnená na prelome rokov a termín podania žiadostí bude v priebehu marca – aprí
la, tak reálny termín výstavby bude v roku 2017. Treba však zdôrazniť, že grant nie je pridelený automaticky. Záleží to od 
toho, koľko finančných zdrojov bude k dispozícii, koľko bude žiadostí a aká kvalitná bude naša žiadosť. 

Mgr. Ivan Ďuďák
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Pre lepšiu predstavivosť Vám prinášame porovnanie panelových domov v Poltári a Žarnovici, kde systém KOST funguje 
úspešne už niekoľko rokov. V tabuľkách môžete vidieť  vývoj fixných nákladov, variabilných nákladov, ale aj vývoj spotreby 
elektrickej energie. Avšak najdôležitejší parameter pre odberateľa je celková cena za teplo, ktorá ako vidíte, má klesajúcu 
tendenciu.

POLTÁR _ Bytový dom A

ROK
VAR
€

FIX
€

SPOLU
€

VAR
kWh

FIX
kW

ELEKTRIKA
kWh

INFO

2011 24 236,42 12 844,59 37 081,01 464 299,23 109,35 0,00
64 bytov

113 osôb

nezateplený

2012 24 590,00 13 374,91 37 964,91 446 279,49 108,55 797,50

2013 19 023,06 14 586,99 33 610,05 358 249,72 84,06 2 777,20

2014 13 308,29 19 556,59 32 864,88 291 027,80 78,68 2 978,79

POLTÁR _ Bytový dom B

ROK
VAR
€

FIX
€

SPOLU
€

VAR
kWh

FIX
kW

ELEKTRIKA
kWh

INFO

2011 28 739,59 15 231,14 43 970,73 550 566,86 129,67 0,00 50 bytov

137 osôb

zateplený  
v roku 2014

2012 28 367,06 15 429,31 43 796,37 514 828,68 125,22 493,02

2013 21 619,06 16 577,62 38 196,68 407 138,61 95,54 1595,20

2014 11 813,80 17 476,35 29 290,15 258 666,67 70,31 1515,39

ŽARNOVICA _ Bytový dom C

ROK
VAR
€

FIX
€

SPOLU
€

VAR
kWh

FIX
kW

ELEKTRIKA
kWh

INFO

2009 23 648,92 13 036,21 36 685,13 483 618,00 108,34 0,00

42 bytov

111 osôb

nezateplený

2010 15 631,40 15 728,96 31 360,36 441 564,97 92,62 632,00

2011 13 241,89 15 834,33 29 076,22 355 964,78 88,40 1 689,00

2012 13 329,33 14 386,13 27 715,46 316 611,16 80,36 1 639,80

2013 11 895,35 14 500,89 26 396,24 288 722,09 59,02 1 603,20

2014 10 608,66 14 669,34 25 278,00 254 404,32 57,19 1 555,90

ŽARNOVICA _ Bytový dom D

ROK
VAR
€

FIX
€

SPOLU
€

VAR
kWh

FIX
kW

ELEKTRIKA
kWh

INFO

2009 21 095,31 11 628,56 32 723,87 431 396,93 96,64 0,00

42 bytov

128 osôb

nezateplený

2010 13 112,27 13 194,10 26 306,37 370 403,11 77,69 430,00

2011 12 212,83 14 603,80 26 816,63 328 301,88 81,53 1 226,00

2012 12 668,89 13 673,01 26 341,90 300 923,75 76,37 1 087,99

2013 11 347,16 13 832,63 25 179,79 275 416,50 56,30 1 006,29

2014 9 574,46 13 232,83 22 807,29 229 603,36 51,59 1 277,45
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Kompaktné odovzdávacie stanice tepla sú nainštalované už v niekoľkých mestách na území Slovenska. Zisťovali sme, 
aké majú s nimi skúsenosti pán Ing. Peter Mikuška, konateľ v spoločnosti Žarnovická energetická, s.r.o. a pani Miroslava 
Pačesová, prevádzková riaditeľka v spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o.

Ako dlho je systém KOST nainštalovaný v Žarnovici a ako ho s odstupom 
času hodnotíte?

Systém KOST je v Žarnovici nainštalovaný od konca roku 2010. Oproti 
starému hodnotím tento systém ako veľký krok vpred. Teplá voda a teplo 
na vykurovanie sa vyrába na KOST, čiže v dome na odbernom mieste, a aj 
odber tepla, ako aj teplej vody, sa meria na KOST, čiže na vstupe do domu. 
V porovnaní so starým systémom, TÚV sa merala na výstupe z kotolne 
a zákazník znášal aj straty v rozvodoch teplej vody. Nový systém súčasne 
výrazne zvýšil komfort pre odberateľov. Je možné si nastaviť rôznu teplotu 
ÚK a TÚV zvlášť pre jednotlivé odberné miesta, resp. domy, odberatelia 
môžu priebežne cez internet sledovať spotrebu tepla a TÚV vo svojom 
dome kedykoľvek.

Aký to malo vplyv na cenu, ktorú platia obyvatelia?

Tu je rozdiel medzi cenou a platbou. V dôsledku investície do výmeny roz
vodov a KOST došlo k nárastu fixnej zložky ceny tepla (pribudli do nák
ladov odpisy novej technológie) ale postupne sa znižuje celková platba 
za teplo. Pretože sme inštalovali KOST a zároveň vymenili rozvody tepla, 

došlo k poklesu strát. Inými slovami, vďaka 
novej technológii treba na dosiahnutie rov
nakej tepelnej pohody a ohrevu rovnakého 
množstva teplej vody menej energie. Vďaka 
tomu sa platby za teplo nezvyšovali. Práve 
naopak, keďže my sme investíciu zrealizo
vali už pred piatimi rokmi, platby našich zá
kazníkov sa už kontinuálne znižujú.

Zaberajú KOST veľa miesta?

Umiestnenie KOST v jednotlivých domoch 
bolo odsúhlasené vlastníkmi a správcami 
v takých priestoroch domu, aby vyhovova
li odberateľovi (nezaberali veľa miesta) ale 
aj dodávateľovi (dostatok miesta pre údrž
bu KOST). Doposiaľ sme sa nestretli so 
žiadnou sťažnosťou na veľký zaber miesta 
KOSTkou.

Sú KOST hlučné?

KOST sú konštrukčne upravené tak, aby 
vôbec neboli hlučné. Nemali sme na hluč
nosť nijaké sťažnosti. Pri prevádzke sa 
nám asi v dvoch prípadoch vyskytlo píska
nie v KOST, to sa však dá rýchlo odstrániť 
prestavením diferenčného tlaku na regulač
nom ventile. 

Ing. Peter Mikuška

KOST
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V prípade akýchkoľvek otázok technického charakteru sú Vám k dispozícii:

Ing. Peter Chládek          +421 903 310 139
Ing. Roman Bajtoš          +421 911 272 191 %

Prečo ste prešli na systém KOST, aké vám priniesol výhody? 

Pre systém KOST sme sa rozhodli v rámci modernizácie 
vykurovacieho systému. Prináša výhody spojené najmä 
s prípravou TÚV v mieste spotreby (odpadajú straty pri 
transporte TÚV z centrálnej kotolne k jednotlivým bytovkám) 
a ponúka možnosť samostatnej regulácie vykurovania pre 
bytovky. Významne sa nám zvýšila kvalita teplej vody, keďže 
v pôvodných starých rozvodoch dochádzalo na niektorých 
miestach ku znečisteniu.

Každá bytovka si môže nastaviť parametre svojho odberu 
individuálne, bez ohľadu na požiadavky ostatných spotrebi
teľov, a týmto sa značne zvýšil komfort spotrebiteľa.

Zvýšila sa cena tepla pre obyvateľov po inštalácii KOST?

Cena tepla má dve zložky. Fixnú a variabilnú. Väčšinou sa 
každá investícia premietne do ceny tepla. Aj u nás to zna
menalo nárast fixnej zložky. Ale ako som už spomenula, 
nová technológia prináša aj úspory pri výrobe a distribúcii 
TÚV tým, že sa pripravuje v mieste spotreby a prostredníc
tvom KOST vieme efektívnejšie regulovať ÚK v jednotlivých 
bytovkách. Vďaka tomu sa znížil tzv. regulačný príkon, za 
ktorý sa fixná zložka platí a súčasne došlo k poklesu varia
bilnej zložky ceny tepla. V konečnom dôsledku sa teda aj 
takáto veľká investícia neprejavila v náraste platieb za teplo. 
Práve v dôsledku nárastu efektívnosti postupne dochádza 
k poklesu platieb našich zákazníkov za teplo a tento trend 
už bude dlhodobý. 

Ako prebieha servis tohto systému?

Servis prebieha v pravidelných mesačných intervaloch 
formou prehliadky. V prípade poruchy sú niektoré náhrad
né diely skladom a ostatné sú dodané štandardne do 24 
hodín.

Má KOST vplyv na šum v radiátoroch?

Pri správne vyregulovanej hydraulike domu nemá.

Miroslava Pačesová

TEPLO 
   pre 
    VÁS

TEPLO 
   pre 
    VÁS


