
Jednou z najviac diskutovaných tém v tomto roku sa stalo zvý�enie
energií, a to najmä pre odberate¾ov v domácnostiach. Úrad pre re-
guláciu sie�ových odvetví (ÚRSO) schválil zvý�enie priemernej
ceny plynu pre domácnosti o 43,7 %. Cena elektriny vzrástla
pre v�etky kategórie koneèných odberate¾ov v priemere o 19,82 %
na 2 860,7 Sk za megawatthodinu (MWh). Ceny elektriny pre ka-
tegóriu domácností sa zvý�ili v priemere o 24,73 % na 3 279,6 Sk
za MWh. Zvý�enie ceny elektrickej energie nezahàòa dolnú sadz-
bu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa pod¾a schválenej no-
velizácie zákona o DPH tie� zvý�ila na 14 % z predchádzajúcich
10 %. Priemernú cenu tepla ÚRSO stanovil na 450 Sk/GJ a jeho
konkurenèná cena je stanovená na 480 Sk/GJ. Maximálna cena
za meter kubický pitnej vody pre obyvate¾stvo v roku 2003 dosiah-
ne 15,60 Sk. Najvy��ia prípustná cena za dodávku metra kubické-
ho pitnej vody do domácností sa tak medziroène zvý�i o 35 %.
Maximálna cena stoèného je pre domácnosti na úrovni 9,80 Sk
za meter kubický, v porovnaní s rokom 2002 sa zvý�ila o 30 %.
Tak�e to bolo nieko¾ko konkrétnych èísiel, ktoré boli publikované
na HNonline.sk dòa 2. 1. 2003.

Ak si teda spotrebite¾ spomenutých energií chce v lete e�te vyrazi�
na nejakú dovolenku, musí zaèa� �etri�, kde sa len dá. Kde v�ak za-
èa�? V ka�dej domácnosti je hneï nieko¾ko mo�ností, ako sa vy-
sporiada� so zvý�ením cien energií. V nasledujúcej èasti sa zame-
riame na dve oblasti mo�ných úspor.

Svetlo

Vo svetelných zdrojoch sa elektrická energia mení na svetlo, preto
výberu svetelného zdroja treba venova� zvý�enú pozornos�.
Dôle�itým kritériom výberu je úèinnos�, s akou doká�e daný druh
svetelného zdroja uskutoèni� túto premenu. Úèinnos� v�ak v prípa-
de výroby svetla nemo�no vyjadrova� v percentách, preto sa na jej
vyjadrenie pou�íva iná velièina � merný výkon h, ktorý sa uvádza
v lúmenoch na watt (lm/W), t. j. ko¾ko lúmenov dostaneme za 1 W
elektrickej energie.

Základné typy svetelných zdrojov

�iarovky � sú najmenej hospodárne, na svetlo premenia iba asi 5 %
spotrebovanej elektriny (h = 10 a� 12 lm/W). Sú v�ak najlacnej�ie
a v domácnostiach patria stále medzi najroz�írenej�ie. Ich �ivot-
nos� sa pohybuje okolo 1 000 h svietenia.

Halogénové �iarovky � v domácnostiach sa vyu�ívajú skôr na ma-
lé napätie (6, 12 alebo 24 V). Na ich prevádzku je preto potrebné
ma� k dispozícii klasický alebo elektronický transformátor.
Halogénové �iarovky sú úèinnej�ie ako be�né �iarovky (h = 12 a�
15 lm/W) a majú asi trikrát dlh�iu �ivotnos�. Sú vhodné na zvýraz-
òujúce osvetlenie (napr. osvetlenie vitrínky, obrazu a pod.), ale po-
u�ite¾né sú aj na osvetlenie pracovného stola alebo na èítanie.

�iarivky � pracujú na odli�nom princípe ako �iarovky (sú to níz-
kotlakové ortu�ové výbojky, nesprávne nazývané neónkami), ktoré
sú podstatne úèinnej�ie ako predchádzajúce zdroje � h = 80 a�
100 lm/W. Ich �ivotnos� dosahuje 8000 a� 10 000 h svietenia.
Vyrábajú sa s rôznou farbou svetla � teplobiele, neutrálne biele ale-
bo dennobiele. Najúèinnej�ie sú �iarivky s trojpásmovým lumino-
fórom, ich cena je v�ak vy��ia. Na svoju èinnos� potrebujú �iarivky
predradník a zapa¾ovaè, ktorý býva súèas�ou svietidla pre �iarivku.
Ak pou�ijeme svietidlo s elektronickým predradníkom, vyhneme
sa nepríjemným vlastnostiam �iariviek, ako sú mihanie svetla, ru-

�enie rádiového príjmu a pod., naopak, mô�eme u�etri� a� 20 %
elektrickej energie a predå�i� aj �ivotnos� �iarivky. �iarivky sú
vhodným svetelným zdrojom v domácnosti na osvetlenie pracov-
ného stola v kuchyni, zrkadla v kúpelni a pod.

Kompaktné �iarivky � sú v podstate �iarivky, ktoré majú elektro-
nický predradník zabudovaný do pätice. Ich výhodou je to, �e nimi
mô�eme priamo nahradi� �iarovky v existujúcich svietidlách (ma-
jú rovnakú päticu ako �iarovky).

Výbojky � sa v domácnosti pou�ívajú len ojedinele. Napr. sodíko-
vou výbojkou (s charakteristickým oran�ovým svetlom) mô�eme
osvetli� exteriéry rodinného domu, halogenidovú výbojku mô�e-
me zase pou�i� aj na osvetlenie vnútorných priestorov. Výhodou
výbojky je ich vy��í merný výkon a dlh�ia �ivotnos�.

Príklad výpoètu úspor energie pri nahradení
�iarovky kompaktnou �iarivkou

Úspory mô�eme vypoèíta� pod¾a vzorca

kde N � náklady na kúpu svetelného zdroja � �iarovky 
(index z) a kompaktnej �iarivky (index k) [Sk],

Ne � náklady na elektrickú energiu [Sk/kWh],
Z � menovitá �ivotnos� �iarovky (index z) 

a kompaktnej �iarivky (index k) [h],
P � príkon �iarovky (index z) 

a kompaktnej �iarivky (index k) [W].

Príklad výpoètu (pri cene 3,60 Sk/kWh vrátane DPH, sadzba D2)
uvádza tab. 1.

Vykurovanie

U� pri návrhu vykurovacieho systému je potrebné bra� do úvahy
nieko¾ko aspektov, ktoré v koneènom dôsledku mô�u výrazne
ovplyvni� hospodárnos� a �ivotnos� takéhoto systému. Na zaèiatku
je potrebné sústredi� sa na uvedené otázky:
� Èo chceme vykurova� � dom, byt, bazén, skleník alebo si aj pri-

pravova� teplú ú�itkovú vodu?
� Aký typ vykurovania chceme pou�i� � radiátorové, elektrické

podlahové, sálavé, kombinované�?
� Aký bude zdroj tepla � kotol na plyn, propán-bután, olej; elek-

trický kotol, tepelné èerpadlo�?
� Aké budú rozvody � klasické trubky, plast, meï...?
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Ako sa vysporiada�
so zvý�ením cien energií?

�iarovka (100 W) kompaktná �iarivka
(20 W)

cena 21 Sk 359 Sk
�ivotnos� 1000 h 15 000 h
náklady na kúpu zdrojov 
(pri 15 000 h)

315 Sk 359 Sk

spotreba el. energie 
(poèas 15 000 h)

1500 kW 300 kW

cena spotrebovanej energie 5 400 Sk 1 080 Sk
celkové náklady 
(cena na kúpu zdroja + cena 
za spotrebovanú energiu)

5 715 Sk 1 439 Sk

celková úspora nákladov
(za necelé 2 roky)

4 276 Sk

Tab.1



Aby celý systém pracoval èo najefektívnej�ie, a tým priná�al oèa-
kávané úspory, je nevyhnutné zvoli� vhodný typ regulácie.

a) Regulácia radiátorovými ventilmi s termostatickými hla-
vicami

Princíp
Termostatická hlavica obsahuje náplò, ktorá sa so zvy�ujúcou tep-
lotou v miestnosti roz�ahuje. Tým s rastúcou teplotou v miestnos-
ti �krtí prísun teplej vody do radiátora.

Výhody
� dobrý pomer investície a dosiahnutej úspory tepla,
� upravuje nesprávny návrh výkonu radiátorov (predimenzovaný

radiátor),
� umo�òuje nastavi� v rôzne vyu�ívaných miestnostiach rôznu tep-

lotu.

Nevýhody
� menej presná regulácia,
� bez èasového programu � pre vykurovanie na úspornú teplotu je

nutné ka�dú hlavicu ruène prestavova�,
� ve¾ké kolísanie teploty radiátorov � ni��í komfort v miestnosti,
� neriadi sa výroba, len spotreba tepla.

Pou�itie
Pre sídliskové byty so stúpaèkovým rozvodom, kde nie je mo�né
pou�i� inú reguláciu. Pre rodinné domy je vhodné pou�íva� ju
v kombinácii s iným typom regulácie s èasovým programom. Ve¾mi
vhodné je pou�itie v kombinácii s reguláciou �riadenie zá�a�ou�.
Náklady sú cca 650 Sk/ks (hlavica + ventil). Úspory cca 5 �10 %.

b) Izbová regulácia

Princíp
Prístroj sníma teplotu v miestnosti, v ktorej je in�talovaný (tzv. re-
ferenèná miestnos�), a pod¾a nastavenej hodnoty po�adovanej tep-
loty spína kotol, obehové èerpadlo, zónový ventil atï.
Pod¾a princípu regulácie je nutné rozli�ova�:
� Termostat � zapne vykurovanie, keï teplota v referenènej miest-

nosti klesne pod nastavenú hodnotu a vypne ho, keï teplota pre-
vý�i nastavenú teplotu. Keï termostat vypne vykurovanie, teplo-
ta v miestnosti vplyvom tepelnej zotrvaènosti objektu e�te urèitú
dobu rastie � dochádza k prekurovaniu a zní�eniu úspor (nevý-
hoda oproti regulátorom).

� Regulátor � má zabudovaný mikroprocesor, ktorý vyhodnocuje
priebeh teploty v miestnosti a zapína alebo vypína vykurovacie za-
riadenie s predstihom, tak�e nedochádza k prekurovaniu.
Pou�ívate¾ má mo�nos� nastavi� si, kedy sa má vykurova� na kom-
fortnú a kedy na úspornú teplotu (= èasový program vykurova-
nia), èím sa dosahuje vy��í komfort aj úspory oproti termostatom.

Výhody
� dobrý pomer investície a dosiahnutej úspory tepla,
� nenároèná montá�, jednoduchá obsluha,
� rad dôle�itých funkcií � protimrazová ochrana, prázdninový

program, ochrana èerpadla pred zatuhnutím...

Nevýhody
� nie je mo�né nastavi� v rôzne vyu�ívaných miestnostiach rôznu

teplotu,
� ve¾ké kolísanie teploty radiátorov � ni��í komfort v miestnosti,
� je nutné dba� na správne umiestnenie izbového prístroja (vplyv

cudzích miestnych zdrojov tepla alebo chladu),
� regulácia nechráni kotol a vykurovací systém.

Pou�itie
Pre teplovodné aj elektrické vykurovanie. Táto regulácia je vhod-
ná pre men�ie rodinné domy a bytové jednotky. Nehodí sa na pod-
lahové vykurovanie. Úspory sú cca 5 � 15 %.

c) Regulácia pod¾a vonkaj�ej teploty

Princíp
Pod¾a vonkaj�ej teploty regulátor vypoèíta teplotu vykurovacej vo-
dy, potrebnú na vykúrenie objektu na komfortnú teplotu. Pri vy-

kurovaní na úspornú teplotu potom zní�i teplotu vykurovacej vody
o zodpovedajúcu hodnotu.

Výhody
� vysoký komfort a vysoké úspory,
� vy��ia �ivotnos� kotla a celého vykurovacieho systému,
� programovo riadená príprava TÚV � komfort, úspory,
� mo�nos� regulova� nezávisle viac vykurovacích okruhov (napr.

radiátory + podlahové vykurovanie + vykurovanie bazéna).

Nevýhody
� vy��ie investièné náklady (v porovnaní s izbovou reguláciou),
� potrebné odborné nastavenie. 

Pou�itie
Pou�íva sa pre teplovodné vykurovanie. Táto regulácia je vhodná
pre rodinné domy i väè�ie objekty (obytné budovy, �koly, �kôlky,
prevádzkové haly atï.). Vhodná je tie� pre väè�ie kotolne s viace-
rými zdrojmi tepla a vykurovacími okruhmi. 

Návratnos� regulácie v rodinnom dome pri dne�ných cenách ener-
gie je cca 4 � 5 vykurovacích sezón, pri ïal�om ohlasovanom zvý-
�ení cien plynu a energie v�ak doba návratnosti klesne na 2 � 3 vy-
kurovacie sezóny. Úspory cca 20 � 25 %.

Èlánok sa zaoberá len základnými skutoènos�ami v dvoch opísa-
ných oblastiach, ktoré pri návrhu optimalizaèných rie�ení vedú-
cich k úsporám energie, najmä v obytných priestoroch, mo�no
bra� do úvahy. Samotná problematika racionalizácie spotreby ener-
gií je ove¾a �ir�ia a návrh rie�enia konkrétnych problémov si vy�a-
duje hlb�ie odborné aj praktické skúsenosti, spracovanie dosta-
toèného mno�stva vstupných informácií a aplikovanie vhodných
metód návrhu èi u� svetelných zdrojov, vykurovacích systémov a
pod.
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