SPOLOČNÝM ÚSILÍM K ZELENEJ,
KONKURENCIESCHOPNEJ A INKLUZÍVNEJ
EURÓPE

RÁMEC PRE BOJ PROTI KLIMATICKEJ
ZMENE CESTOU PODPORY
UDRŽATEĽNEJ VÝROBY A SPOTREBY

ENERGIE V MESTE KOŠICE

SECAP
Tento dokument bol vypracovaný v rámci projektu „Mestá v Rozšírenom
Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií
prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a
zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)“
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Spracovanie strategického dokumentu sa realizuje v rámci projektu:
Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií
prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity
verejných záležitostí (CEEA)
Číslo projektu: GGC01007
Projekt je schválený v rámci programu:
Dobrá správa veci verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná
spolupráca
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru
2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

SPRACOVATEĽ
Názov spracovateľa:
Adresa:

NOVACO s. r. o.
Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava

E-mail:
Web:

strategie@novaco.sk
www.novaco.sk

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

50 689 801
2120457603
SK2120457603

ZADÁVATEĽ
Názov zadávateľa:
Adresa:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

00 691 135
2021186904
SK2021186904

6

VÝCHODISKOVÝ STAV
Dohovor je celospoločenská európska iniciatíva združujúca orgány miestnej a regionálnej
samosprávy, ktoré sa zaviazali zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov prispením k cieľom
v oblasti energetiky a ochrany klímy.
Mesto Košice prijalo záväzok znížiť produkciu emisií CO2 o 40% do roku 2030,
v porovnaní s určeným východzím rokom 2005. Mesto Košice sa bude usilovať o znižovanie
produkcie emisií CO2 s víziou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 v oblastiach výroby
a distribúcie tepla a elektriny, spotrebe fosílnych palív a ich nahrádzaní udržateľnou
alternatívou v sektore doprava, rozvíjať systém účinného centralizovaného zdroja a využívaním
obnoviteľných zdrojov energie.
Konečnou ambíciou Akčný plán energetického a klimatického rozvoja (ďalej len „SECAP“)
je zlepšenie kvality životného prostredia, kvalitnejšie verejné služby, zvýšenie energetickej
bezpečnosti, rozvoj miestneho hospodárstva a vytváranie pracovných miest s pridanou
hodnotou.

MESTO KOŠICE V KONTEXTE DOHOVORU
Schvaľovateľ dokumentu SECAP:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Spôsob schvaľovania strategického dokumentu:

Podľa platných predpisov mesta Košice

Počet obyvateľov, pre ktorých je SECAP schvaľovaný:

229 040 (2021)

Mesto Košice pristúpilo k dohovoru v roku 2019. Hlavným cieľom je zvyšovanie energetickej
efektívnosti a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie
v meste. Okrem mesta Košice k dohovoru pristúpilo 39 ďalších slovenských miest a obcí.
Spracovaný strategický dokument, ktorý je nástrojom znižovania produkcie emisií CO2 je
žiadúce implementovať na dvoch úrovniach:
o navrhované opatrenia sú chápané ako nástroj, s ktorým mesto pracuje pri dosiahnutí
svojich environmentálnych záväzkov
o strategický dokument slúži ako komunikačný nástroj mesta s partnermi pôsobiacimi na
území mesta
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POUŽITÁ METODIKA
Strategický dokument bol spracovaný v súlade s požadovanou metodikou Dohovoru
primátorov a starostov o klíme a energetike, použité boli emisné faktory IPCC1.
Posudzované sektory:
o MESTSKÉ BUDOVY
o TERCIÁLNE BUDOVY
o OBYTNÉ BUDOVY
o VEREJNÉ OSVETLENIE
o PRIEMYSEL
o MIESTNA VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
o LOKÁLNA PRODUKCIA TEPLA A CHLADU
o DOPRAVA
o ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Východiskový rok:

2005

Priebežný monitorovací rok:

2020

Cieľový rok:

2030

Výhľadový rok:

2050

MESTSKÉ
BUDOVY

ODPADOVÉ
HOSP.

TERCIÁLNE
BUDOVY

SECAP
MESTA KOŠICE
DOPRAVA

PRIEMYSEL
1

OBYTNÉ
BUDOVY

VEREJNÉ
OSVETLENIE

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, IPCC
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Tabuľka 1 Použité emisné faktory2
Emisný faktor CO2 [t/MWh]

Typ paliva
Zemný plyn

0,202

SCZT [KVET]

0,240

SCZT – čierne uhlie

0,379

SCZT – zemný plyn

0,202

Čierne uhlie

0,354

Hnedé uhlie

0,364

Koks

0,341

Elektrická energia

0,4063 / 0,240

Biomasa OZE

0,000

Palivové drevo

0,403

Brikety OZE

0,062

Drevná štiepka OZE

0,062

Bioplyn

0,197

Ľahký vykurovací olej

0,343

Benzín

0,249

Nafta

0,264

CNG

0,252

LPG

0,231

POSTUP PRI SPRACOVANÍ
STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Príprava strategického dokumentu prebiehala v rokoch 2021 – 2022 v nasledujúcich krokoch:
o získanie a spracovanie podkladov
o zber údajov o spotrebe energie na území mesta Košice
o pre východiskový rok 2005
o pre priebežný monitorovací rok 2020
o spracovanie východiskovej inventúry emisií CO2 na území mesta Košice v
hodnotených sektoroch
o pre východiskový rok 2005
o pre priebežný monitorovací rok 2020
o zistenie dosiahnutého pokroku z hľadiska znižovania emisií CO2 a návrh
opatrení pre dosiahnutie cieľového zníženia emisií CO2 na území mesta Košice
o diskusia s partnermi mesta Košice s ohľadom na spracovaný materiál a navrhované
opatrenia
o verejné prerokovanie strategického dokumentu s dotknutou odbornou verejnosťou
o vyhodnotenie a zapracovanie získaných pripomienok
o schvaľovanie strategického dokumentu mestským zastupiteľstvom
o spracovanie hodnotiacich správ, informujúcich o stave produkcie emisií CO2 na území
mesta Košice a informácie o plnení stanovených cieľov
2
3

Základná emisná bilancia mesta Košice, IPCC
Emisný faktor pre elektrickú energiu, platný pre rok 2005
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VYTVORENIE PODPORNEJ ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
Bola identifikovaná potreba vzniku pracovného miesta - Energetického manažéra, prípadne
referátu v rámci organizačnej štruktúry Magistrátu mesta Košice, ktorá bude zodpovedná za
monitorovanie a implementáciu cieľov vyplývajúcich z prijatého strategického dokumentu.

ZDROJE ÚDAJOV
V rámci analýzy súčasného stavu a návrhu opatrení k zníženiu produkcie emisií CO2 v meste
Košice boli využité podklady venujúce sa danej problematike. Podklady využité v dokumente
sú verejne dostupné na stránkach mesta Košice, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Košice, prípadne dáta získané elektronickou komunikáciou s dotknutými subjektami.
Dokument je taktiež v súlade s aktuálne platnými strategickými a koncepčnými nadnárodnými
a národnými dokumentami. Dokumenty sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 2 Východzie dokumenty pre vypracovanie SECAP
Lokálna úroveň
dokumentu

Názov dokumentu

Parížska dohoda o zmene
klímy

Nadnárodné
dokumenty

Európska zelená dohoda
(EU Green deal)

The EU Strategy on
adaptation to climate
change

Autor, rok
spracovania

Popis dokumentu

Rada EÚ, 2016

Bola prijatá globálna dohoda, kedy všetky krajiny potvrdili, že
podniknú kroky v oblasti boja proti klimatickej zmene, prispôsobia sa
dôsledkom prebiehajúcej zmeny a podporia rozvojové krajiny pri
prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Parížska dohoda má za svoj
hlavný cieľ udržanie zvyšovania globálnej teploty pod 2°C, so
zámerom čo najviac sa priblížiť k hodnote 1,5°C v porovnaní
s hodnotami spred priemyselnej revolúcie. Do roku 2050 je potrebné
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v kontexte celej planéty.

Európska Komisia,
2019

Výzvy v oblasti klímy a životného prostredia budú premenené na
príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožníme spravodlivú
a inkluzívnu transformáciu pre všetkých občanov EÚ. Dohoda
obsahuje akčný plán, ktorého cieľom je podporiť účinné využívanie
zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo,
obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie. Na dosiahnutie stanovených
cieľov bude potrebné realizovať opatrenia ako investovanie do
technológií šetrných voči životnému prostrediu, podporovanie inovácii
v priemysle, zavádzanie ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem
súkromnej a verejnej dopravy, dekarbonizáciu sektora energetiky,
zabezpečenie vyššej energetickej účinnosti budov a spolupracovať
s medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť globálne normy kvality
životného prostredia.

Európska Komisia,
2013

Podporný dokument pre adaptáciu na zmenu podnebia, ktorú Európska
komisia prijala v apríli 2013 a stanovuje rámec a mechanizmy, vďaka
ktorým sa pripravenosť EÚ na súčasné a budúce klimatické vplyvy
dostane na novú, vyššiu úroveň dôležitosti. Na ďalšie desaťročia budú
preto potrebné medzinárodné opatrenia na zníženie emisií
skleníkových plynov. Bez ohľadu na to, ako úspešné budú tieto snahy
o zmiernenie, dopad zmeny podnebia v nasledujúcich desaťročiach nie
je možné zastaviť v dôsledku oneskorených prejavov minulých a
súčasných emisií skleníkových plynov.
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Dohovor primátorov
a starostov v klíme a
energetike

Európska Komisia,
Covenant of
Mayors & Mayors
Adapt Offices,
2017

Základný dokument signatárov, ktorí sa hlásia k spoločnej vízii do
roku 2050, a to urýchliť elimináciu uhlíka na ich území, posilniť
vlastnú kapacitu na adaptáciu na nevyhnutné dopady klimatickej
zmeny, a umožniť svojim občanom prístup k bezpečnej, udržateľnej
a cenovo prístupnej energii. Signatárske mestá sa zaväzujú prijať
opatrenia na podporu cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov
o 40% do roku 2030 a prijať spoločný prístup k zmierňovaniu dopadov
a adaptácii na klimatické zmeny. S cieľom premietnuť politický
záväzok do praktických opatrení a projektov, signatári dohovoru sa
zaväzujú predložiť do dvoch rokov od rozhodnutia miestneho
zastupiteľstva akčný plán energetického a klimatického rozvoja
(SECAP) s kľúčovými plánovanými opatreniami.

Guidebook „How to develop
a Sustainable Energy and
Climate Action Plan
(SECAP)“ Part I., Part II.,
Part III.

Európska Komisia,
2018

Príručka k vypracovaniu SECAP

MIRRI SR, 2021

V nadväznosti na spoločné Európske ciele bola spracovaná aj
navrhovaná Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 –
2027 s prioritami energetická efektívnosť a zníženie emisií, podpora
energie z obnoviteľných zdrojov, rozvoj inteligentných energetických
sietí, adaptácia na zmenu klímy, udržateľné hospodárenie s vodou,
obehové hospodárstvo, ochrana prírody a biodiverzity, sanácia
environmentálnych záťaží a podpora mestskej mobility, vrátane
cyklodopravy.

MINŽP SR, 2001

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý,
komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky
aspekty, na všetkých úrovniach a smerujúci k funkčnému modelu
určitého spoločenstva, ktorý kvalitne uspokojuje potreby a záujmy
ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce,
poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje
krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni
kultúrne a prírodné dedičstvo.

MINŽP SR, 2019

Základnou víziou stratégie je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného
prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej
ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej
neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú
viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Ochrana životného prostredia a
udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov
aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa zmene
klímy budú jej následky na Slovensku pokiaľ možno čo najmiernejšie.

MINŽP SR, 2018

Cieľom stratégie je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým
dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných
adaptačných procesoch na Slovensku a na základe ich analýzy
ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na
zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých
úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú
informovanosť o tejto problematike.

Ministerstvo
Hospodárstva SR,
2019

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 –
2030 zahŕňa tieto kľúčové priority v kontexte navrhovaných opatrení
ako zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie, rozvoj energetickej
infraštruktúry, diverzifikácia energetických zdrojov, uplatňovanie
zásady prvoradosti energetickej efektívnosti, znižovanie energetickej
náročnosti, podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny
a tepla, podpora využívania účinných systémov centrálneho
zásobovania teplom, podpora využívania OZE na výrobu elektriny,
vodíka, tepla a chladu.
Trvalo udržateľný rozvoj musí zabezpečiť súčasné potreby obyvateľov
bez obmedzenia možnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné
potreby. Preto je potrebné zmeniť technológie, postupy a návyky, tak
na strane výroby, ako aj na strane spotreby.

2014

Strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority
energetického sektora do roku 2035 s výhľadom do roku 2050. Cieľom
je dosiahnutie konkurencieschopnosti nízkouhlíkovej energetiky
zabezpečujúcej bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých
foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu
odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
Energetická politika SR je v súlade s hlavnými cieľmi Lisabonskej
zmluvy a vychádza zo základných európskych cieľov stratégie Európa
2020 v energetike.

Partnerská dohoda
Slovenskej republiky na
roky 2021 – 2027

Národná stratégia trvalo
udržateľného rozvoja
Slovenskej republiky

Stratégia environmentálnej
politiky Slovenskej
republiky do roku 2030

Národné dokumenty

Stratégia adaptácie
Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy

Integrovaný národný
energetický a klimatický
plán na roky 2021 - 2030

Energetická politika SR
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Miestne dokumenty

Koncepcia energetickej
efektívnosti SR

Ministerstvo
Hospodárstva SR,
2007

Úroveň energetickej náročnosti ako ukazovateľ energetickej
efektívnosti je v súčasnosti v Slovenskej republike ešte stále výrazne
vyššia ako v ostatných ekonomicky rozvinutých krajinách Európskej
únie (EÚ-15). Hlavným zámerom Koncepcie energetickej efektívnosti
SR je dosiahnuť postupné zníženie energetickej náročnosti na úroveň
priemeru pôvodných členských štátov EÚ-15, vytvoriť motivačné
prostredie na energeticky efektívne správanie sa obyvateľov a
účastníkov trhu pri optimalizácii štátnej ingerencie, ako aj podporiť
trvalo udržateľné energetické riešenia a zavádzanie progresívnych
inovácií a energeticky efektívnych technológií vo všetkých sektoroch
národného hospodárstva.

Nízkouhlíková stratégia
rozvoja Slovenskej
republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050

MINŽP, 2020

Strategický dokument navrhuje nízkouhlíkové opatrenia pre
smerovanie Slovenska do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
s prihliadnutím na uhlíkovú neutralitu krajiny.

Územný plán mesta Košice,
Regulatívy pre usporiadanie
územia Hospodárskosídelnej aglomerácie Košice

Akt. stav zmien
a doplnkov –
október 2021

Územný plán mesta Košice určuje zásady využívania územia, rieši
usporiadanie územia a koordinuje činnosti tak, aby boli v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Základná emisná bilancia
mesta Košice, Prehľad
emisií oxidu uhličitého
zaradených do emisnej
inventúry

Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika
v Košiciach, 2020

Dokument mapuje produkciu emisií CO2 na území mesta Košice,
pričom navrhuje aj ďalšie možné opatrenia vedúce k zníženiu tejto
produkcie na území mesta Košice.

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je jeden zo
základných dokumentov na miestnej úrovni, ktorý v zmysle zákona č.
657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je na úrovni miest a obcí povinný,
a to v prípade, ak má obec/mesto viac ako 2 500 obyvateľov, a ak na
územnej jednotke pôsobí dodávateľ / výrobca / odberateľ tepla, ktorý
rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi.
Zákon ukladá povinnosť miestnym samosprávam aktualizovať
dokument v intervale aspoň raz za 5 rokov.

Koncepcia rozvoja mesta
Košice v oblasti tepelnej
energetiky

CITYPLAN spol.
s r.o., 2007

Koncepcia rozvoja mesta
Košice v oblasti tepelnej
energetiky - aktualizácia

ENVIROS, s.r.o.,
2020

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky stanovuje návrh
sústavy tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom, ako aj
závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky mesta, vrátane
záväznej časti.

Stratégia adaptácie mesta
Košice na zmenu klímy

Karpatský
rozvojový inštitút,
2021

Cieľom dokumentu je zlepšiť pripravenosť na negatívne dôsledky
zmeny klímy. V dokumente sú identifikované hodnoty zraniteľnosti
mesta Košice z hľadiska negatívneho dopadu klímy.

Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Košice a jeho
funkčnej oblasti 2022 –
2027, Akčný plán rozvoja
mesta Košice 2022 - 2027

Oddelenie
strategického
rozvoja, referát
strategického
rozvoja 2021

PHRSR je základným rozvojovým dokumentom mesta Košice a jeho
mestských častí. Jedná sa o strednodobý rozvojový dokument, ktorý
zohľadňuje ciele udržateľného rozvoja zadefinované v Agende 2030,
je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými
v národnej stratégii „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky –
Slovensko 2030“ a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe
rozvoja vyššieho územného celku. Zároveň je vstupom pre
spracovávanie súvisiacich dokumentov a to najmä Programového
rozpočtu mesta a Územného plánu mesta.

Stratégia rozvoja dopravy
a dopravných služieb mesta
Košice - Plán udržateľnej
mobility

NDCon spol.
s r.o.,2015

Dokument zhromažďuje údaje a výsledky dopravných prieskumov
s cieľom spracovať dopravnú prognózu, definuje hlavné problémy
mestskej dopravy, vymedzuje hlavné ciele a navrhuje vhodné
opatrenia pre horizont rokov 2020, 2030 a 2040.

Výročné správy

TEHO s.r.o.
TEKO s.r.o.
KOSIT a.s.
VVS a.s.
DPMK a.s.
a iné.

-
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INVENTÚRA EMISIÍ
Tabuľka 3 Inventúra emisií mesta Košice4
Zdroj
Centrálny zdroj tepla v meste Košice

BUDOVY

Centrálny zdroj tepla v mestskej časti Košice-Šaca
Ústredné vykurovanie na území mesta Košice

Individuálne vykurovanie

DOPRAVA

PRIEMYSEL

VEREJNÉ
OSVETLENIE

Spotreba elektrickej energie

4

Nemodernizované svietidlá - Mesto Košice
Chránené objekty IDK
Chránené objekty EHMK
Chránené objekty Dóm sv. Alžbety
Chránené objekty MET1
Ostatné svietidlá
Podružné odbery
Nemodernizované svietidlá - mestská časť Košice Šaca
TEHO
TEKO, a.s.
TEKO, a.s.
Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
TERMMING, a.s. (ENGIE)
KOSIT, a.s.
KOOR, s.r.o.
ČOV Košice
MHD - autobusy
MHD - autobusy
MHD - električky
MHD - trolejbusy
MHD - elektrobusy
BPMK
BPMK
DPMK
DPMK
MAGISTRÁT
MAGISTRÁT
MESTSKÉ LESY
MESTSKÉ LESY
SMZ
SMZ
TEHO
TEHO
Prímestská doprava na území mesta Košice
Súkromná doprava

Sektor
obytné budovy
verejný sektor
priemysel, terciálne budovy
obytné budovy
verejný sektor
priemysel, terciálne budovy
obytné budovy
obytné budovy
obytné budovy
obytné budovy
obytné budovy
obytné budovy
obytné budovy
obytné budovy
obytné budovy
verejný sektor, priemysel, terciálne
budovy
verejné osvetlenie
verejné osvetlenie
verejné osvetlenie
verejné osvetlenie
verejné osvetlenie
verejné osvetlenie
iné osvetlenie
verejné osvetlenie
tepelné hospodárstvo
tepelné hospodárstvo
tepelné hospodárstvo
tepelné hospodárstvo
tepelné hospodárstvo
tepelné hospodárstvo
odpadové hospodárstvo
tepelné hospodárstvo
odpadové hospodárstvo
hromadná doprava
hromadná doprava
hromadná doprava
hromadná doprava
hromadná doprava
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
vozový park miestnej samosprávy
hromadná doprava
individuálna automobilová doprava

Palivo / energia

Východiskový rok 2005 (MWh/r)

Východiskový rok 2005 (t CO2/r)

SCZT
SCZT
SCZT
SCZT
SCZT
SCZT
Zemný plyn
Zemný plyn
Čierne uhlie
Hnedé uhlie
Koks
Brikety
Palivové drevo
Elektrická energia
Elektrická energia

937 040

224 890

134 530

32 287

33 914

8 139

39 702
523 665
10 604
5 245
8 841

8 020
105 780
3 860
2 114
3 589

Elektrická energia

783 295

318 018

8 825
0
0
0
0
0
0
0
13 703
1 055 910
904 847
0
0
0
0
0
7 702
46 504
6 132
13 495
2 787
0
244
227
54
679
306
131
150
1 143
70
536
581
680
8 981
255 274
4 805 796

3 583
0
0
0
0
0
0
0
2 768
373 792
182 779
0
0
0
0
0
1 517
12 659
1 548
1 693
347
0
61
61
14
181
76
35
37
305
17
143
145
182
2 398
66 559
1 357 598

Elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia
Zemný plyn
Čierne uhlie
Zemný plyn
Zemný plyn
Biomasa
Zemný plyn
ZEVO
Zemný plyn
Bioplyn
Nafta
CNG
Elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia
Benzín
Nafta
Benzín
Nafta
Benzín
Nafta
Benzín
Nafta
Benzín
Nafta
Benzín
Nafta
SPOLU:

Priebežný monitorovací rok (MWh/r)

Priebežný monitorovací rok (t CO2/r)

449 260
99 337
155 614
5 909
918
282
7 042
181 648
240
312
42
449
240
27 622
161 528

107 822
23 841
37 347
1 418
220
68
1 423
36 693
85
114
14
181
97
6 629
38 767

397 987

95 515

7 496
174
204
48
303
486
672
235
8 005
1 015 616
168 646
3 798
2
3 359
131 016
971
7 702
51 273
9 292
11 325
90
587
194
139
129
500
173
73
14
1267
32
589
212
427
7 185
340 365
3 261 030

1 806
42
49
12
73
117
162
57
1 617
359 528
34 066
767
1
679
26 465
196
1 517
13 690
2 146
1 486
12
77
38
37
32
134
43
19
3
338
8
157
53
114
1 918
88 745
886 439

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, Mesto Košice, NOVACO s.r.o.
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DOSIAHNUTÉ ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2 V POROVNANÍ S ROKOM "0":

34,71%

Graf 1 Vývoj produkcie emisií CO2 na území mesta Košice5
1 600 000
1 400 000

1 357 598

1 200 000

[t/r]

1 000 000

932 414

886 439

2018

Priebežný monitorovací rok 2020

800 000
600 000
400 000
200 000
0
Východiskový rok 2005

Graf 2 Spotreba energie a produkcia emisií CO2 na území mesta Košice podľa sektorov6

5
6

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, Mesto Košice, NOVACO s.r.o.
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, Mesto Košice, NOVACO s.r.o.
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450 000

424836
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400 000
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1 400 000
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1 200 000

300 000
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1 000 000

250 000
800 000
200 000
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423 866
400 000

109051
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150 000
100 000

200 000

50 000
9 619

2318

0

0
Budovy

Verejné osvetlenie

Priemysel
MWh/rok
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t CO2/rok
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Graf 3 Spotreba energie a produkcia emisií CO2 na území mesta Košice, rok 20207,8

MWh/rok

t CO2/rok

41 374

204 823

608 759

144 804

131 016

26 465
14 489

54 268
9 292

1 517
135 949

551 867

90 664

347 550
1 895 582

7
8

564 311

SCZT

Zemný plyn

Elektrická energia

SCZT

Zemný plyn

Elektrická energia

ZEVO

Nafta

CNG

ZEVO

Nafta

CNG

Bioplyn

Iné minoritné zdroje

Nešpecifikované

Bioplyn

Iné minoritné zdroje

Nešpecifikované

Nešpecifikované – prebraté dáta z inventúry emisií za súkromnú dopravu, zahŕňa spotrebu energie a produkciu emisií CO2 za palivá nafta, benzín, LPG a CNG
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, Mesto Košice, NOVACO s.r.o.
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POTENCIÁL ZNÍŽENIA PRODUKCIE EMISIÍ CO2 NA ÚZEMÍ MESTA
KOŠICE DO ROKU 20309
Tabuľka 4 Vývoj podľa analyzovaných sektorov
Odhadovaný potenciál úspor

Východiskový rok 2005

Spotreba
[MWh/rok]

Produkcia
[CO2/rok]

Priebežný monitorovací rok 2020

Spotreba
[MWh/rok]

Cieľový rok 2030

Zmena v rokoch 2005 - 2020

Produkcia
[CO2/rok]

Spotreba
[MWh/rok]

Produkcia
[CO2/rok]

Zmena v %

Spotreba
[MWh/rok]

Zmena v %

Produkcia
[CO2/rok]

Zmena v %

Zmena v %

Mestské budovy10

-

-

57 040

13 783

-

-

-

-

36 875

- 35,35

8 482

- 38,46

Terciálne budovy

697 413

259 867

597 099

143 208

- 100 314

- 14,38

- 116 659

- 44,89

594 158

- 14,81

142 280

- 45,25

1 779 424

446 830

834 293

193 243

- 945 131

- 53,11

- 253 587

- 56,75

800 640

- 55,01

187 504

- 58,04

8 825

3 583

9 619

2 318

+ 794

+ 8,99

- 1 265

- 35,31

7 686

- 12,9

1 852

- 48,3

1 982 162

560 856

1 208 098

398 371

- 774 064

- 39,05

- 162 485

- 28,97

1 053 000

- 46,9

332 816

- 40,7

337 972

86 461

423 866

109 051

+ 85 894

+ 25,41

+ 22 590

+ 26,13

408 363

+ 20,8

94 369

+ 9,1

-

-

131 016

26 465

-

-

-

-

-

-

-

-

4 805 796

1 357 598

3 261 030

886 439

- 1 544 766

- 32,14

- 471 159

- 34,71

2 900 722

- 40

767 303

- 43,5

Obytné budovy

Verejné osvetlenie

Priemysel11

Doprava

Odpadové
hospodárstvo12

SPOLU

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
Dáta za mestské budovy pre východzí rok 2005 sú zahrnuté v sektore terciálne budovy, čiastkové dáta za rok 2005 nie sú k dispozícii
11
Priemysel vrátane tepelného hospodárstva
12
ZEVO nebolo v prevádzke v roku 2005
9

10
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POSÚDENIE A ZHODNOTENIE TRENDOV
Tabuľka 5 Prognóza vývoja spotreby energie a produkcie emisií13
MWh/rok

VÝCHODISKOVÝ ROK 2005

PRIEBEŽNÝ MONITOROVACÍ ROK 2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

13

t CO2/rok

Mestské budovy

N/A

N/A

Terciálne budovy

582 221

254 900
451 798

Obytné budovy

1 794 000

Verejné osvetlenie

8 825

3 583

Priemysel

1 991 959

562 848
86 461

Doprava

337 972

Mestské budovy

57 040

13 783

Terciálne budovy

497 606

156 991
193 243

Obytné budovy

834 293

Verejné osvetlenie

9 619

2 318

Priemysel

1 369 203

432 192
109 051

Doprava

423 866

Mestské budovy

44 539

10 492

Terciálne budovy

482 678

152 281
138 622

Obytné budovy

817 607

Verejné osvetlenie

9 232

2 225

Priemysel

1 355 987

427 345
105 779

Doprava

432 344

Mestské budovy

37 706

8 709

Terciálne budovy

468 198

147 713
135 850

Obytné budovy

801 255

Verejné osvetlenie

8 846

2 132

Priemysel

1 220 026

388 865
102 508

Doprava

440 821

Mestské budovy

33 935

7 838

Terciálne budovy

454 152

143 281
133 133

Obytné budovy

785 230

Verejné osvetlenie

6 913

1 666

Priemysel

1 184 066

364 436
95 965

Doprava

449 298

Mestské budovy

25 451

5 878

Terciálne budovy

440 527

138 983
130 470

Obytné budovy

769 525

Verejné osvetlenie

4 980

1 201

Priemysel

1 133 861

347 903
69 792

Doprava

457 776

Mestské budovy

15 271

3 527

Terciálne budovy

427 311

134 814
127 861

Obytné budovy

754 134

Verejné osvetlenie

4 980

1 201

Priemysel

1 065 829

312 009
50 163

Doprava

466 253

Mestské budovy

6 872

1 587

Terciálne budovy

414 492

130 769
125 304

Obytné budovy

739 052

Verejné osvetlenie

4 980

1 201

Priemysel

959 246

264 165

Doprava

474 730

40 349

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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14
VÝCHODISKOVÝ ROK 2005
PRIEBEŽNÝ MONITOROVACÍ ROK
2020
2025
2030

MWh/rok
2035
2040

Obytné budovy
2045

Mestské budovy

Obytné budovy

466 253

6 872

Doprava

1000000

Priemysel

754 134

Verejné osvetlenie

4 980

Terciálne budovy

427 311

Doprava

15 271

Priemysel

769 525

Verejné osvetlenie

4 980

Mestské budovy

457 776

Terciálne budovy

440 527

Doprava
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Priemysel
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Verejné osvetlenie
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Obytné budovy
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Terciálne budovy

33 935

Doprava

454 152

Mestské budovy

1 220 026

Priemysel

801 255

Verejné osvetlenie

8 846

Obytné budovy

440 821

Terciálne budovy

37 706

Doprava

468 198

Mestské budovy

9 232

Priemysel

432 344

Verejné osvetlenie

817 607

Obytné budovy

482 678

Terciálne budovy

44 539

Doprava

423 866

Mestské budovy

1 369 203

Priemysel
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834 293

Obytné budovy

497 606

Terciálne budovy

57 040

Mestské budovy
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Doprava

Priemysel
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Graf 4 Prognóza vývoja spotreby energie a produkcie emisií14
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959 246

582 221
739 052

337 972

414 492
474 730

0
4 980

2050
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Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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Produkcia emisií CO2 na území mesta Košice dosahovala v roku 2005 1 357 598 ton. Vplyvom
realizácie racionalizačných opatrení na strane výroby energie, jej následnej distribúcie a
konečnej spotreby sa dlhodobo darí jej spotrebu znižovať. Tento trend je zjavný aj na základe
získaných dát za rok 2018, kedy produkcia emisií CO2 dosahovala 932 414 ton (dosiahnuté
znížene o 31,32%) a v roku 2020 produkcia emisií dosahovala 886 439 ton (dosiahnuté
zníženie o 34,71%). Najväčšie dosiahnuté zníženie je zaznamenané v analyzovaných sektoroch
priemysel a obytné budovy, čo je spôsobené ich značným rozsahom na území mesta Košice,
realizovanými racionalizačnými opatreniami (zlepšovanie energetickej efektívnosti budov)
a zvyšovaním efektívnosti SCZT na území mesta Košice (zlepšovanie energetického mixu na
výrobu tepla a z toho vyplývajúceho zlepšovania emisného faktora, obnova rozvodov tepla).
Ďalším dôležitým faktorom, ktorý sa bude prejavovať skôr do budúcnosti je spotreba elektrickej
energie. Emisný faktor za elektrickú energiu je naviazaný na zdroje, cez ktoré bola
zabezpečovaná výroba elektrickej energie. V roku 2005 bola elektrická energia na Slovensku
vyrábaná spôsobom, ktorý mal väčší dopad na životné prostredie, čo malo za následok vyššiu
produkciu emisií CO2 oproti súčasnému stavu. Po vyradení elektrární spaľujúcich uhlie na
produkciu elektrickej energie dôjde k zlepšeniu emisného faktora, čo bude mať za následok
ďalší pokles produkcie emisií CO2 na území mesta. Predpokladaná spotreba elektrickej energie
bude v budúcnosti narastať. Priemysel (technologická výroba), individuálna bytová výstavba
(vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody) a doprava (elektromobilita) budú patriť medzi
hlavných predstaviteľov zodpovedných za nárast jej spotreby.
Napriek rastúcemu trendu v oblasti spotreby energie v sektore doprava, sa predpokladá
znižovanie produkcie emisií CO2 do ovzdušia za predmetný sektor. Primárnym faktorom
s dosahom na produkciu emisií je kontinuálna obnova vozového parku. Nové vozidlá uvedené
do prevádzky spĺňajú prísnejšie európske normy (EURO 6 a novšie), spotrebovávajú menej
pohonných hmôt pri absolvovaní totožných trás v porovnaní s vozidlami, ktorých technická
životnosť je na svojom konci. Druhým dôležitým faktorom, ktorý zníži produkciu emisií na
území mesta je prijaté politické rozhodnutie v rámci Európskej únie, vďaka ktorému sa
v značnej miere začne upúšťať od vozidiel spaľujúcich fosílne palivá (benzín, nafta, LPG,
CNG). Do väčšej miery začnú automobily využívať nízko emisné zdroje (elektrická energia,
vodík alebo alternatívne palivá). Výraznejší dopad tohto rozhodnutia sa predpokladá po roku
2030 s kulmináciou okolo roku 2040. V súčasnosti môžeme pozorovať kulmináciu produkcie
emisií CO2 do ovzdušia v sektore doprava v meste Košice. Spotreba energie bude narastať
kontinuálne, napriek tomu bude lokálna produkcia emisií klesať, čo bude mať za následok
výrazné zlepšovanie kvality ovzdušia a kvality životného prostredia na území.
20

S ohľadom na stanovený záväzok mesta Košice znížiť produkciu emisií CO2 najmenej o 40%
v porovnaní s rokom 2005 bude nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia (opatrenia, ktorých dosah
bude ďalšie zníženie produkcie emisií CO2 minimálne o 5,29% v porovnaní s východzím
rokom). Boli identifikované nasledujúce opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať čo najskôr:
o zvýšenie podielu OZE v SCZT
o podpora elektromobility, výstavba nabíjacích staníc pre elektromobily
o obnova obytných budov
o obnova mestských budov
o nahradenie MHD (autobusov) bezemisnými vozidlami
o podpora cyklodopravy
o rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla s nízkou účinnosťou
o zvyšovanie priepustnosti automobilovej dopravy
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ZOZNAM PLÁNOVANÝCH OPATRENÍ A PRIORITY
Tabuľka 6 Zoznam plánovaných opatrení a priority15

15

Sektor

Opatrenie

Zodpovednosť za opatrenie

Termín
plnenia
opatrenia

Predpokladaný náklad na
realizáciu opatrenia

Spôsob financovania

Potenciál úspory
[MWh/rok]

Zníženie emisií
[t CO2/rok]

Zníženie emisií
do roku 2030
[%]

Priorita

Mestské budovy

Vypracovanie energetických auditov
budov miestnej samosprávy

Magistrát mesta Košice
Organizácie v manažérskej
pôsobnosti mesta Košice

2022 - 2030

3 000 EUR / audit

Zdroje EÚ, granty, výzvy,
zdroje mesta

-

-

-

1

Mestské budovy

Zateplenie obvodového plášťa
budovy, obnova strechy zateplením,
výmena otvorových konštrukcií

Magistrát mesta Košice
Organizácie v manažérskej
pôsobnosti mesta Košice

2023 - 2030

49 170 000 EUR

Zdroje EÚ, granty, výzvy,
zdroje mesta

7 874

2 157

0,24

1

Mestské budovy

Obnova zariadení na výrobu tepla
v mestských budovách

Magistrát mesta Košice
Organizácie v manažérskej
pôsobnosti mesta Košice

2022 - 2029

105 000 EUR

Zdroje EÚ, granty, výzvy,
zdroje mesta

2 165

437

0,05

1

Mestské budovy

Hydraulické vyregulovanie
vykurovacích systémov a inštalácia
nových termostatických ventilov na
vykurovacích telesách

Magistrát mesta Košice
Organizácie v manažérskej
pôsobnosti mesta Košice

2023 - 2030

959 900 EUR

Zdroje EÚ, granty, výzvy,
zdroje mesta

2 493

683

0,08

1

Mestské budovy

Meranie, riadenie, energetický
manažment

Magistrát mesta Košice
Organizácie v manažérskej
pôsobnosti mesta Košice

2022 - 2030

250 000 EUR

Zdroje EÚ, granty, výzvy,
zdroje mesta

4 714

1 292

0,15

1

Mestské budovy

Osvetlenie a elektroinštalácie

Magistrát mesta Košice
Organizácie v manažérskej
pôsobnosti mesta Košice

2024

1 188 000 EUR

Zdroje EÚ, granty, výzvy,
zdroje mesta

2 063

520

0,06

1

Mestské budovy

Motivácia k energetickej
efektívnosti budov v meste

Magistrát mesta Košice

2023

15 000 EUR

Zdroje mesta

856

212

0,02

3

Mestské budovy

Vodozádržné opatrenia budov

Magistrát mesta Košice

2022 - 2030

Zelená strecha 170 EUR/m2
Zber a sekundárne využitie
dažďovej vody 30 000 – 350 000
EUR

Zdroje EÚ, granty, výzvy,
zdroje mesta

-

-

-

2

Terciálna sféra

Obnova budov

Vlastníci budov

2022 - 2030

-

Súkromné zdroje

2 941

928

0,10

3

Obytné budovy

Obnova budov

Vlastníci budov

2022 - 2030

-

Súkromné zdroje

33 653

5 739

0,65

3

Verejné
osvetlenie

Výmena zostávajúcich svietidiel za
nízkoemisnú LED alternatívu

Magistrát mesta Košice

2022 - 2050

2 617 050 EUR

Zdroje EÚ, zdroje mesta,
súkromné zdroje
(GES, PPP projekt)

1 933

466

0,05

1

Priemysel

Ekologizácia malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia

Magistrát mesta Košice, súkromné
spoločnosti

2022 - 2050

--

Súkromné zdroje

-

736

0,08

3

Zdroj: NOVACO s.r.o.

23

Priemysel

Získanie kompetenčného rámca pre
mesto Košice

Magistrát mesta Košice, záujmové
združenia

2022 - 2050

-

Zdroje mesta

-

-

-

3

Priemysel

Rekonštrukcia odovzdávajúcich
staníc tepla s nízkou účinnosťou

TEHO, s.r.o.
Veolia Energia Východné
Slovensko, s.r.o.

2022 - 2025

525 000 EUR

Zdroje EÚ, zdroje TEHO, s.r.o.,
zdroje Veolia Energia
Východné Slovensko, s.r.o.

1 375

377

0,04

1

Priemysel

Rekonštrukcia sekundárnych
rozvodov tepla s nízkou účinnosťou

TEHO, s.r.o.

2022 - 2025

4 440 000 EUR

Zdroje EÚ, zdroje TEHO, s.r.o.

8 880

2 433

0,27

1

Priemysel

Zvýšenie podielu OZE v okrskových
kotolniach a odovzdávajúcich
staniciach tepla

Energetické spoločnosti
prevádzkujúce kotolne a OST

2022 - 2040

1x inštalácia OZE na OST cca.
150 000 EUR

Zdroje EÚ, zdroje výrobcov
a distribútorov tepla

11 843

3 245

0,37

1

Priemysel

Zvýšenie podielu OZE v SCZT
s využitím geotermálnej energie

Magistrát mesta Košice, TEKO
s.r.o., SPP Infrastructure, a.s.

2026 - 2050

60 000 000 EUR

Zdroje EÚ

133 000

58 764

6,63

1

Doprava

Nahradenie autobusov spaľujúcich
fosílne palivá elektrobusmi

Magistrát mesta Košice, DPMK a.s.

2022 - 2050

113 870 000 EUR

Zdroje EÚ, zdroje mesta

-

2 841

0,32

1

Doprava

Obstaranie vozidiel na udržateľné
palivá – mesto Košice a mestské
organizácie

Magistrát mesta Košice Organizácie
v manažérskej pôsobnosti mesta
Košice

2022 - 2050

40 000 EUR / elektromobil

Zdroje EÚ, zdroje mesta, zdroje
mestských organizácií

-

1 257

0,14

1

Doprava

SMART proces manažmentu
vozového parku

Magistrát mesta Košice Organizácie
v manažérskej pôsobnosti mesta
Košice

2022 - 2050

50 000 EUR

Zdroje mesta, zdroje mestských
organizácií

187

48

0,01

2

Doprava

Podpora elektromobility, výstavba
nabíjacích staníc pre elektromobily

Magistrát mesta Košice Organizácie
v manažérskej pôsobnosti mesta
Košice

2022 - 2050

5 000 EUR / nabíjacia stanica

Zdroje EÚ, zdroje mesta, zdroje
mestských organizácií

-

6 543

0,74

1

Doprava

Zvyšovanie priepustnosti
automobilovej dopravy

Magistrát mesta Košice

2022 - 2050

1 500 000 – 3 000 000 EUR

Zdroje EÚ, zdroje mesta

5 105

1 331

0,15

1

Doprava

Podpora Cyklodopravy

Magistrát mesta Košice

2022 - 2050

147 000 EUR / 1 km
cyklochodníka

Zdroje EÚ, zdroje mesta

10 211

2 662

0,30

1

92 671

10,45 %

CELKOVÉ IDENTIFIKOVANÉ ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2 DO ROKU 2030:
ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2 V POROVNANÍ S VÝCHODISKOVÝM ROKOM:

41,53 %
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Graf 5 Prínos navrhovaných opatrení v porovnaní s monitorovacím rokom [t CO2/rok]16
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3 245

Nahradenie autobusov spaľujúcich fosílne palivá elektrobusmi
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2 433
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520
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Motivácia k energetickej efektívnosti budov v meste
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pre
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staniciach tepla
elektromobily

Zdroj: NOVACO s.r.o.
Zdroj: NOVACO s.r.o.
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1.

MESTSKÉ BUDOVY

Súbor analyzovaných mestských budov v meste Košice je tvorený celkovo 192 budovami
(budovy, ktoré sú predmetom analýzy pre strategický dokument). Tento súbor budov je členený
na: školské budovy, športové budovy, kultúrne budovy, zdravotnícke budovy, administratívne
budovy a iné budovy.
Väčšina z budov je zásobovaná teplom zo SCZT. V menšej miere je teplo vyrábané v budovách
individuálne, prostredníctvom plynových kotolní umiestnených v objekte a len minimálne je
využívaná elektrina ako energia potrebná k výrobe tepla. Celková ročná spotreba tepla
v mestských budovách je približne 50 010 MWh. Priemerná merná spotreba tepla v budovách
predstavuje 0,091 MWh/m2. Celková produkcia emisií CO2 v mestských budovách je 12 199 t,
čo je v priemere približne 64 t ročne na 1 budovu.
Najväčší podiel podlahovej plochy mestských budov tvoria školské budovy, ktoré zároveň majú
aj najvyššiu potrebu a spotrebu tepla na vykurovanie ale aj ročnú produkciu emisií CO2, ktorá
predstavuje približne 8 212 t. Z pohľadu mernej spotreby tepla sú však významným
spotrebiteľom „administratívne budovy“, „iné budovy“ a „športové budovy“.
Na základe Vyhlášky č. 364/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je možné stanoviť približné zaradenie mestských budov do tried
energetickej hospodárnosti, pričom kritériom stanovenia energetickej hospodárnosti budovy
bolo vykurovanie.
Budovy škôl a školských zariadení v meste Košice sú v priemere zaradené v energetickej triede
„D“. Vysoká merná spotreba týchto budov je spôsobená jednak spôsobom užívania týchto
budov, ale aj nedostatočnou realizáciou racionalizačných opatrení na týchto budovách.
Z celkového počtu 113 škôl je 94 budov bez zateplenia obvodového plášťa budovy a 97 budov
bez hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy.
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Športové budovy sú v priemere zaradené v energetickej triede „G“. Výsledná energetická trieda
pre vykurovanie je spôsobená najmä zložením týchto budov, ktoré sú tvorené aj plavárňami
a kúpaliskami s vysokými energetickými nárokmi na požadovanú teplotu.
Kultúrne budovy sú v priemere zaradené v energetickej triede „C“, pričom táto energetická
trieda bola zaradená na základe kritérií pre „Administratívne budovy“, nakoľko vyhláška
prideľovanie energetických tried pre kultúrne budovy nešpecifikuje.
Zdravotnícke budovy sú v priemere zaradené v energetickej triede „C“. I keď 4 z 5 budov
nemajú zateplený obvodových plášť budovy, 3 budovy nemajú obnovenú strechu zateplením,
a spôsob užívania zdravotníckych budov je energeticky náročný, tak vyhláška je benevolentná
v priraďovaní energetických tried v prípade týchto budov.
Administratívne budovy18 sú v priemere zaradené v energetickej triede „F“. Dôvodom vysokej
energetickej náročnosti v administratívnych budovách je nielen absentujúce zateplenie
obvodového plášťa budov, chýbajúca obnova striech zateplení, nedostatočná výmena
otvorových konštrukcií, chýbajúce hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, ale aj
absentujúce pomerové rozdeľovače vnútornej teploty, v budovách, v ktorých pôsobí viacero
nájomcov, medzi ktorých by bolo možné teplo rozpočítavať.
Iné budovy sú v priemere zaradené v energetickej triede „C“, čo je vzhľadom aj na povahu
budov uspokojivé, nakoľko niektoré budovy v rámci tohto súboru budov nie sú využívané na
každodennej báze.
Obrázok 1 Súčasné zaradenie mestských budov do energetických tried na základe potreby
energie na vykurovanie
D

ŠKOLSKÉ BUDOVY

G

ŠPORTOVÉ BUDOVY

C

KULTÚRNE BUDOVY

C

ZDRAVOTNÍCKE BUDOVY

F

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

C

INÉ BUDOVY

Zdroj: NOVACO s.r.o. – vlastné spracovanie
Z posudzovania mestských budov do tried energetickej hospodárnosti bol vyňatý „Areál ZOO“, nakoľko neexistujú čiastkové dáta za
objekty, len za celý areál.
18
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PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE
A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
Tabuľka 7 Harmonogram realizácie návrhu opatrení19
Návrh opatrenia

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Zateplenie obvodového plášťa budovy

17 budov

17 budov

17 budov

17 budov

17 budov

17 budov

17 budov

18 budov

Obnova strechy zateplením

3 budovy

3 budovy

4 budovy

4 budovy

4 budovy

4 budovy

4 budovy

4 budovy

Výmena otvorových konštrukcií za izolačné

2 budovy

3 budovy

3 budovy

3 budovy

3 budovy

3 budovy

3 budovy

3 budovy

Obnova zastaraných zariadení na výr. tepla prechodom na OZE

1 budova

1 budova

1 budova

1 budova

1 budova

1 budova

1 budova

-

-

-

-

-

-

-

145 budov

Inštalácia termostatických ventilov

87 budov

-

-

-

-

-

-

-

Inštalácia ekvitermickej regulácie

69 budov

-

-

-

-

-

-

-

Zavedenie energetického manažmentu

189 budov

-

-

-

-

-

-

-

-

131 budov

-

-

-

-

-

-

189 budov

-

-

-

-

-

-

-

Hydraulické vyregulovanie

Rekonštrukcia osvetlenia a elektroinštalácie
Motivácia k energetickej efektívnosti

Tabuľka 8 Prognóza ročného zníženia energetickej spotreby mestských budov [MWh/rok]20
Návrh opatrenia

Východzí rok „0“

Zateplenie obvodového plášťa budovy

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

729

729

729

729

729

729

729

772

Obnova strechy zateplením

83

83

110

110

110

110

110

110

Výmena otvorových konštrukcií za izolačné

30

45

45

45

45

45

45

45

309

309

309

309

309

309

309

0

0

0

0

0

0

0

0

1 133

1 359

0

0

0

0

0

0

0

Inštalácia ekvitermickej regulácie

2 291

0

0

0

0

0

0

0

Zavedenie energetického manažmentu

2 422

0

0

0

0

0

0

0

0

2 063

0

0

0

0

0

0

856

0

0

0

0

0

0

0

8 079

3 229

1 193

1 193

1 193

1 193

1 193

2 060

48 960

45 732

44 539

43 345

42 152

40 959

39 766

37 706

Obnova zastaraných zariadení na výr. tepla prechodom na OZE
Hydraulické vyregulovanie
Inštalácia termostatických ventilov

0

Rekonštrukcia osvetlenia a elektroinštalácie
Motivácia k energetickej efektívnosti
Ročné zníženie energie
Prognóza celkovej energetickej spotreby mestských budov

19
20

57 040

Zdroj: NOVACO s.r.o.
Zdroj: NOVACO s.r.o.
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Tabuľka 9 Prognóza ročného zníženia produkcie emisií CO2 v mestských budovách
[t CO2/rok]21
Východzí
rok „0“

Návrh opatrenia
Zateplenie obvodového plášťa budovy

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

200

200

200

200

200

200

200

211

23

23

30

30

30

30

30

30

8

12

12

12

12

12

12

12

62

62

62

62

62

62

62

0

0

0

0

0

0

0

0

310

372

0

0

0

0

0

0

0

Inštalácia ekvitermickej regulácie

628

0

0

0

0

0

0

0

Zavedenie energetického manažmentu

664

0

0

0

0

0

0

0

0

520

0

0

0

0

0

0

212

0

0

0

0

0

0

0

2 169

817

305

305

305

305

305

565

11 614

10 797

10 492

10 187

9 883

9 578

9 273

8 709

Obnova strechy zateplením
Výmena otvorových konštrukcií za izolačné
Obnova zastaraných zar. na výr. tepla prech. na OZE
Hydraulické vyregulovanie
Inštalácia termostatických ventilov

0

Rekonštrukcia osvetlenia a elektroinštalácie
Motivácia k energetickej efektívnosti
Ročné zníženie emisií CO2
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ENERGETICKÁ BILANCIA MESTSKÝCH BUDOV
Tabuľka 10 Energetická bilancia mestských budov podľa energie, rok 202023,24,25

Palivová základňa

Počet

Podlahová plocha

Spotreba tepla
(vrátane EE na
teplo)

Produkcia emisií
CO2

Priemerná
merná spotreba
tepla na
podlahovú
plochu

Priemerná merná
produkcia emisií
CO2 na podlahovú
plochu

Priemerná merná
produkcia emisií
CO2 na budovu

[ks]

[m2]

[MWh]

[t]

[MWh/m2]

[t/m2]

[t]

SCZT

137

449 334,630

42 924,141

10 690,364

0,096

0,024

78,032

Zemný plyn

42

61 261,802

6 704,729

1 413,989

0,109

0,023

33,666

Elektrina

12

5 596,430

380,740

94,893

0,068

0,017

7,908

Nezistené

1

5 000,000

0

0

0,000

0,000

0,000

192

516 192,862

50 009,610

12 199,246

0,091
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39,869

Celkom
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Nezistené objekty nie sú zahrnuté do priemeru, analyzovaných bolo 191 budov v pôsobnosti mesta Košice
26
Zdroj: NOVACO s.r.o.
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Zdroj: NOVACO s.r.o.
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Graf 10 Priemerná merná spotreba tepla v mestských budovách, rok 202028
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Tabuľka 11 Sumárna energetická bilancia mestských budov, rok 202029,30

Počet budov

Podlahová
plocha

Spotreba
tepla

Merná
spotreba
tepla31

Spotreba
elektriny

Merná
spotreba
elektriny32

Celková
produkcia
emisií CO233

ks

m2

MWh

MWh/m2

MWh

MWh/m2

t

Súbor budov

Školské budovy

113

378 205,820

31 301,637

0,083

3 252,385

0,009

8 211,661

Športové budovy

5

17 469,632

2 137,116

0,122

700,347

0,040

762,025

Kultúrne budovy

26

23 099,420

2 198,215

0,095

1 128,409

0,049

875,043

Zdravotnícke budovy

5

20 554,880

2 056,886

0,100

559,407

0,027

674,949

Administratívne budovy

28

63 954,380

9 654,216

0,151

2 670,848

0,042

3 101,190

Iné budovy

15

17 908,730

2 280,801

0,127

428,161

0,024

623,279

Celkom

192

521 192,862

49 628,871

-

8 739,557

-

14 248,147

28

Zdroj: NOVACO s.r.o.
Analyzované dáta za monitorovací rok
30
Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
31
Merná spotreba tepla = spotreba elektriny / podlahová plocha objektu
32
Merná spotreba elektriny = spotreba tepla / podlahová plocha objektu
33
Produkcia emisií CO2 = spotreba energie x emisný faktor
29

32
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Graf 13 Racionalizačné opatrenia v mestských budovách, rok 202036
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Graf 14 Spotreba tepla a elektriny – školské budovy, rok 202037
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 15 Merná spotreba tepla a elektriny – školské budovy, rok 202038
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 16 Produkcia emisií CO2 z tepla a elektriny – školské budovy, rok 202039
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 17 Racionalizačné opatrenia – školské budovy, rok 202040
40

Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 18 Spotreba tepla a elektriny – budovy určené na šport, rok 202041
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Graf 21 Racionalizačné opatrenia – budovy určené na šport, rok 202044
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Graf 22 Spotreba tepla a elektriny – kultúrne budovy, rok 202045
700
600

[MWh/r]

500
400
300
200
100
0

Teplo

Elektrina

Graf 23 Merná spotreba tepla a elektriny – kultúrne budovy, rok 202046
0,800
0,700

[MWh/m2]

0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

Teplo

45
46

Elektrina

Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.

44

Graf 24 Produkcia emisií CO2 – kultúrne budovy, rok 202047
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Graf 25 Racionalizačné opatrenia – kultúrne budovy, rok 202048
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Graf 26 Spotreba tepla a elektriny – zdravotnícke budovy, rok 202049
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Graf 29 Racionalizačné opatrenia – zdravotnícke budovy, rok 202052
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 30 Spotreba tepla a elektriny – administratívne budovy, rok 202053
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Graf 31 Merná spotreba tepla a elektriny – administratívne budovy, rok 202054
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 32 Produkcia emisií CO2 – administratívne budovy, rok 202055
Produkcia emisií z tepla a elektriny v administratívnych budovách
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 33 Racionalizačné opatrenia – administratívne budovy, rok 202056
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 34 Spotreba tepla a elektriny – iné budovy, rok 202057
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Graf 35 Merná spotreba tepla a elektriny – iné budovy, rok 202058
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 36 Produkcia emisií CO2 – iné budovy, rok 202059
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, NOVACO s.r.o.
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Graf 37 Racionalizačné opatrenia – iné budovy, rok 202060
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA
VYPRACOVVANIE ENERGETICKÝCH AUDITOV
BUDOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Typ opatrenia

Administratívne

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

3 000 EUR / energetický audit budovy

Financovanie

Externé financovanie
zdroje EÚ, granty, výzvy
Interné financovanie
zdroje mesta

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, organizácie
v manažérskej pôsobnosti mesta Košice

Termín

2022 - 2030

Potenciál úspory

Realizáciou navrhovaných opatrení je
možné dosiahnuť úspory na strane spotreby
energie vo výške 40 – 80 %

Zníženie emisií CO2

Realizáciou navrhovaných opatrení je
možné dosiahnuť úspory na strane
produkcie emisií vo výške 40 – 80 %

Spracovaním energetických auditov budov získa mesto Košice komplexný prehľad stavu
svojich objektov spolu s návrhom opatrení, ktorých realizáciou sa zvýšia energetické úspory
a zníži finančné zaťaženie samosprávy pri platbách za energie.
Spracovanie energetických auditov a ich pravidelnú aktualizáciu v intervale najviac každé 4
roky vyžaduje aj Zákon č. 321/2014 Z.z. – Energetický audit. Jedná sa o spoločnosti, kde 25 %
alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými
orgánmi.
ZBER ÚDAJOV

SPRACOVANIE
PÍSOMNEJ SPRÁVY
Z
ENERGETICKÉHO
AUDITU

NÁVRHY A
ZLEPŠENIA

VERIFIKÁCIA
ÚDAJOV

PRIEBEH
ENERGETICKÉHO
AUDITU

ANALÝZA
ZÍSKANÝCH
INFORMÁCIÍ
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ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BUDOVY, OBNOVA
STRECHY ZATEPLENÍM, VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Typ opatrenia

Investičné, organizačné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

49 170 000 EUR

Financovanie

Externé financovanie
zdroje EÚ, granty, výzvy
Interné financovanie
rozpočet miestnej samosprávy

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, organizácie
v manažérskej pôsobnosti mesta Košice

Termín

2023 - 2030

Potenciál úspory

Zateplenie obv. plášťa: 5 872 MWh/r
Obnova strechy zateplením: 1 654 MWh/r
Výmena otv. konštrukcií: 347 MWh/r
Celková úspora: 7 874 MWh/r

Zníženie emisií CO2

Zateplenie obv. plášťa: 1 609 t/r
Obnova strechy zateplením: 453 t/r
Výmena otv. konštrukcií: 95 t/r
Celková úspora: 2 157 t/r

Obnova mestských budov vedúca k znižovaniu energetickej spotreby a k znižovaniu produkcie
emisií CO2 bude zameraná na:
o Zateplenie obvodového plášťa mestských budov. Zateplenie obvodového plášťa zahŕňa
obalenie pôvodnej stavebnej konštrukcie materiálom s izolačnými schopnosťami.
Týmto materiálom je najčastejšie minerálna vlna alebo polystyrén. Vlastnosti materiálu
a jeho hrúbka by mali byť výsledkom realizovaného energetického auditu budovy.
Zateplenie obvodového plášťa budovy pozitívne prispieva aj k predĺženiu životnosti
budov a k čiastočnému odstráneniu systémových porúch panelových konštrukcií.
o Obnova strechy zateplením. Obnova strechy procesom zateplenia zahŕňa obalenie
strešnej konštrukcie izolačnou vrstvou, ktorá zabraňuje nadmernému prestupu tepla
konštrukciou.
o Výmena pôvodných otvorových konštrukcií za izolačné. Návrh opatrenia zahŕňa
výmenu netesniacich okien na existujúcich budovách. Jedná sa najmä o drevené
otvorové konštrukcie so súčiniteľom prestupu tepla Uw = 2,7 W/m2.K a kovové
otvorové konštrukcie so súčiniteľom prestupu tepla Uw = 3,3 W/m2.K. Náhradou sú
najčastejšie plastové izolačné otvorové konštrukcie s trojitým zasklením so súčiniteľom
prestupu tepla max. Uw = 1,2 W/m2.K.

56

V súčasnosti je v rámci mesta Košice 137 mestských budov bez zateplenia obvodového plášťa
budovy, 60 mestských budov bez obnovy strechy zateplením a 23 mestských budov bez
výmeny otvorových konštrukcií. Realizáciou opatrenia zateplenia obvodového plášťa budov
bude dosiahnutá ročná úspora emisií CO2 1 609 t, obnovy strechy zateplením 453 t a výmenou
otvorových konštrukcií 95 t. Mestské budovy, ktoré vyžadujú realizáciu navrhovaných opatrení
sú uvedené v prílohe tohto dokumentu.
Požiadavky na vlastnosti riešených netransparentných a transparentných konštrukcií
vychádzajú z aktuálne platných technických noriem a platnej legislatívy na území Slovenskej
republiky. Každá obnova budovy má spracované odborné podklady, ktoré jasne definujú
minimálne technické požiadavky obnovy. Odborné podklady sú spracované osobami
s oprávnením, navrhované riešenia sú v súlade s aktuálnou legislatívnou a normami, ktoré
platia v dobe podania žiadosti o stavebné konanie.61

OBNOVA ZARIADENÍ NA VÝROBU TEPLA V MESTSKÝCH
BUDOVÁCH
Typ opatrenia

Investičné, organizačné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

36 000 EUR (12 ks kotlov na ZP) /
105 000 EUR (7 ks tepelné čerpadlo)

Financovanie

Externé financovanie
zdroje EÚ, granty, výzvy
Interné financovanie
rozpočet miestnej samosprávy

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, organizácie
v manažérskej pôsobnosti mesta Košice

Termín

2022 - 2030

Potenciál úspory

325 MWh/r pri výmene za plynový
kondenzačný kotol
2 165 MWh/r pri výmene za OZE

Zníženie emisií
CO2

66 t/r pri výmene za plynový kondenzačný kotol
437 t/r pri výmene za OZE

S obnovou zariadení na výrobu tepla sa predpokladá v budovách miestnej samosprávy, ktoré
nie sú zásobované teplom diaľkovou formou, ale teplo si vyrábajú individuálne,
prostredníctvom zariadení na výrobu tepla umiestnených priamo v budove 62 63.

Počas trvania platnosti strategického dokumentu SECAP je pravdepodobné, že dôjde k novelizácii legislatívy a aktualizácii relevantných
noriem. Požiadavky sa musia riadiť aktuálne platnými požiadavkami v zmysle legislatívy a technických noriem.
62
V zmysle §12 ods. 8 zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike „Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným
tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej
výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky“, z ktorého vyplýva povinnosť samosprávy
vytvárať podmienky pre zabezpečenie spoľahlivosti, bezpečnosti a hospodárnosti pri výrobe, rozvode a dodávke tepla s dôrazom na ochranu
životného prostredia
63
Koncepcia rozvoja mesta sa, na základe § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, v platnom znení po schválení mestským
zastupiteľstvom, stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Rozsah spracovania koncepcie tepelnej energetiky je
podľa „Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200“ zo dňa 15. apríla 2005.
61
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V rámci obnovy zariadení na výrobu tepla sa predpokladá s výmenou tých zariadení k výrobe
tepla, ktoré v súčasnosti nedosahujú prijateľnú účinnosť výroby tepla. Teplovodné, či klasické
plynové kotly s morálnym a fyzickým zastaraním budú nahradené. Technológia výroby tepla
bude určená na základe výsledku z energetického auditu budovy (s primárnym využitím
obnoviteľných zdrojov energie alebo s využitím tepelných čerpadiel). Vďaka vyššej účinnosti
zariadenia sa minimalizuje spotreba paliva, množstvo emisií, a je zaistená pružná prevádzka
počas celého vykurovacieho obdobia.
Odhaliť nedostatky vykurovacieho zariadenia pomôžu predovšetkým pravidelné prehliadky.
Zanedbaním údržby zariadením na výrobu tepla môže dôjsť k vzniku porúch a predčasnej
nefunkčnosti kotla. Obhliadka zariadenia tepla sa odporúča realizovať pred začiatkom
vykurovacej sezóny. Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov vyplýva zo zákona o pravidelnej
kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Týka sa to kotlov s výkonom
od 20 kW, vrátane tých, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn, ďalej
vykurovacích sústav, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov, ako aj klimatizačných
sústav s menovitým výkonom od 12 kW.
Zavedením pravidelných kontrol kotlov je záujem zvýšiť účinnosť zariadení a znížiť množstvo
emisií CO2. Staršie vykurovacie systémy sú zväčša predimenzované a často pracujú s teplotou
vykurovacej vody na hranici kondenzácie.
Z energetického auditu vyplynie vhodné riešenie pre každú budovu s možnosťami:
o Celková obmena zariadenia na výrobu tepla a jeho technologických súčastí, len za nové
zariadenia využívajúce technológiu OZE
o Celková obmena zariadenia na výrobu tepla a jeho technologických súčastí s využitím
kondenzácie pri plynových kotloch
o Kombinácia pôvodného zariadenia na výrobu tepla s novou technológiou, najmä
technológiou využívajúcou OZE
o Celková obmena zariadenia na výrobu tepla a jeho technologických súčastí, len za nové
zariadenia využívajúce technológiu tepelných čerpadiel
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Tabuľka 12 Obnova zastaraných zariadení na výrobu tepla za kondenzačný plynový kotol64
Špecifikácia zariadenia na výrobu
tepla

Názov objektu

Rok
výroby

Návrh ročnej úspory tepla
[MWh]

Návrh ročnej úspory emisií
CO2 [t]

ZOO vstupný objekt teplovodný kotol (ZP), 1 ks

1997

87

18

DPMK 1-1-1568

teplovodný kotol (ZP), 1 ks

1990

66

13

MŠ Hečkova

atmosférický kotol (ZP), 2 ks

2001

19

4

MŠ Žiacka 18

teplovodný kotol (ZP), 3 ks

1998

17

4

ZŠ Staničná

teplovodný kotol (ZP), 1 ks

2004

80

16

ZŠ Bernolákova 16

teplovodný kotol (ZP), 3 ks

2004

49

10

MŠ Bystrická

teplovodný kotol (ZP), 1 ks

2005

6

1

Celkom

325

66

Tabuľka 13 Obnova zastaraných zariadení na výrobu tepla za OZE65

Názov objektu

Špecifikácia zariadenia na výrobu
tepla

Rok
výroby

Návrh ročnej úspory
emisného tepla pri OZE
[MWh]

Návrh ročnej úspory emisií
CO2 [t]

ZOO vstupný objekt teplovodný kotol (ZP)

1997

580

117

DPMK 1-1-1568

teplovodný kotol (ZP)

1990

440

89

MŠ Hečkova

atmosférický kotol (ZP)

2001

128

26

MŠ Žiacka 18

teplovodný kotol (ZP)

1998

117

24

ZŠ Staničná

teplovodný kotol (ZP)

2004

530

107

ZŠ Bernolákova 16

teplovodný kotol (ZP)

2004

328

66

MŠ Bystrická

teplovodný kotol (ZP)

2005

41

8

Celkom

2 165

437

64
65

Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, NOVACO s.r.o.
Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
A INŠTALÁCIA NOVÝCH TERMOSTATICKÝCH VENTILOV NA
VYKUROVACÍCH TELESÁCH
Typ opatrenia

Investičné, organizačné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

Hydraulické vyregulovanie: 725 000 EUR
pre 145 mestských budov
Termoregulačné ventily: 234 900 EUR pre
87 mestských budov
Náklad celkom: 959 000 EUR

Financovanie

Externé financovanie
zdroje EÚ, granty, výzvy
Interné financovanie
rozpočet miestnej samosprávy

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, organizácie
v manažérskej pôsobnosti mesta Košice

Termín

2022 - 2030

Potenciál úspory

Hydraulické vyregulovanie: 1 133 MWh/r
Termoregulačné ventily: 1 359 MWh/r
Úspora celkom: 2 493 MWh/r

Zníženie emisií CO2

Hydraulické vyregulovanie: 310 t/r
Termoregulačné ventily: 372 t/r
Úspora celkom: 683 t/r

V rámci vyregulovania vykurovacej sústavy verejných budov je potrebné zohľadňovať najmä
spôsob využívania verejnej budovy, jej konštrukčný systém a systém rozvodu vykurovania,
výroby a distribúcie tepla. Hospodárnosť vykurovania je podmienená hydraulickou reguláciou
vykurovacej sústavy. Regulácia by mala zachytiť tepelné zisky a zabezpečiť rovnomenné
vykurovanie vo všetkých vykurovacích telesách zohľadňujúc vplyv tepelných ziskov.
Vyregulovanie stúpačiek, inštalácia termostatických ventilov a regulačného šróbenia,
zabezpečí korektné rozdelenie vykurovacej vody do vykurovacích telies. Termostatický ventil
umožňuje nastavenie požadovanej teploty v miestnosti a taktiež eliminuje nadmerné tepelné
zisky. Stúpačkové regulačné ventily zabezpečia rozdelenie vody do jednotlivých stúpačiek.
Tabuľka 14 Hydraulické vyregulovanie a termostatické ventily v mestských budovách66

Návrh opatrenia

Návrh
ročnej
úspory tepla
[MWh/r]

Súčasná spotreba
[MWh/r]

Návrh ročnej úspory
emisií CO2 [t/r]

Bez hydraulického vyregulovania 145 budov

37 771

1 133

310

Bez termostatických ventilov 87 budov

19 420

1 359

372

Celkom

57 191

2 493

683

66

Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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MERANIE, RIADENIE, ENERGETICKÝ MANAŽMENT
Typ opatrenia

Monitorovacie, organizačné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

250 000 – EUR/r67

Financovanie

Externé financovanie
zdroje EÚ, granty, výzvy
Interné financovanie
rozpočet miestnej samosprávy

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice

Termín

2022 - 2030

Potenciál úspory

Ekvitermická regulácia: 2 291 MWh/r
Energetický manažment: 2 422 MWh/r
Úspora celkom: 4 714 MWh/r

Zníženie emisií CO2

Ekvitermická regulácia: 628 t/r
Energetický manažment: 664 t/r
Úspora celkom: 1 292 t/r

Meraním a riadením zdrojov môžu budovy dosahovať úspory v desiatkach percent. Základom
správneho riadenia budovy by mala byť ekvitermická regulácia a zónovanie budovy.
o Ekvitermická regulácia je schopná meniť teplotu vykurovanej vody, a to v závislosti na
vonkajšom prostredí
o Zónovanie budovy:
o Podľa využitia jednotlivých častí budovy
o Podľa zónovania vykurovacích okruhov severnej a južnej strany
o Nastavenie

dennej

a

útlmovej

teploty

podľa

týždenného

časového

harmonogramu

Tabuľka 15 Ekvitermická regulácia a energetický manažment v mestských budovách68

Návrh opatrenia

Súčasná spotreba

Návrh ročnej
úspory tepla
[MWh/r]

Návrh ročnej úspory
emisií CO2 [t/r]

Zavedenie ekvitermickej regulácie pre 70 mestských budov

15 276

2 292

628

Energetický manažment pre 189 mestských budov

48 444

2 422

664

Celkom

63 720

4 714

1 292

67
68

Výsledná cena podlieha zvolenému technickému riešeniu a výsledku verejného obstarávania, ktoré má vplyv na konečnú cenu
Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice , NOVACO s.r.o.
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Systém energetického manažérstva zabezpečí sledovanie spotreby energie spolu so
zaznamenávaním a následným vyhodnocovaním údajov. Okrem základných meraní bude
systém vyhodnocovať spotreby jednotlivých budov (vykurovanie, osvetlenie,...) a dlhodobý
prehľad umožní optimalizovať prevádzku a nájsť dostupné možnosti úspor energie. Dostupnosť
dispečingu umožní rýchly zásah dispečera alebo pracovníka údržby. Základom systému
energetického manažérstva je sledovanie spotrieb, ideálne s využitím inteligentných meračov
s diaľkovým odpočtom spotrieb. Pre správne fungovanie energetického manažérstva je žiadúce
zavedenie motivačnej schémy pre zodpovedných zamestnancov, spolu s kontinuálnym
vzdelávaním v odbore energetickej efektívnosti.
Systém energetického manažmentu je systematický proces na zlepšovanie energetickej
efektívnosti a ekonomického a udržateľného dosahovania krátkodobých i dlhodobých cieľov
energetickej politiky. Vytvorenie systému energetického manažmentu začína získaním záväzku
vedenia na najvyššej úrovni. Základným predpokladom vývoja systému energetického
manažmentu je, že subjekt chce zaviesť systematický proces na dosahovanie krátkodobých
i dlhodobých cieľov energetickej efektívnosti. Systém energetického manažmentu pomáha
dosahovať stanovené ciele tým, že slúži ako nástroj na usmernenie celého postupu plnenia
cieľov, analýzy využívania energie, identifikácie príležitostí za zvýšenie energetickej
efektívnosti, identifikácie prioritných projektov, návrhov finančných plánov, obstarania služieb
a materiálov na realizáciu projektov a sledovania a monitorovania výsledkov s príslušným
reportovaním. Prostredníctvom zavedeného procesu je možné identifikovať súbor
ukazovateľov a investícií do energetickej efektívnosti a výsledné zlepšenia efektívnosti
a získané úspory porovnať so stanovenými krátkodobými a dlhodobými cieľmi.
Kontinuálny systém sledovania spotreby energie formou energetického manažérstva a následné
vyhodnocovanie údajov je vhodným spôsobom, ako včasným zásahom predchádzať pomerne
výrazným finančným stratám pri rôznych technických poruchách, či iných neočakávaných
udalostiach.
Kľúčové výhody vývoja systému energetického manažmentu:
o zníženie výdavkov na energie používané vo verejných budovách,
o vypracovanie zoznamu prioritných projektov na zlepšenie energetickej hospodárnosti,
o podpora najlepšej praxe v oblasti energetického hospodárenia a energetickej
efektívnosti,
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o transparentným spôsobom dokumentovať opatrenia na zvyšovanie energetickej
efektívnosti,
o obstarať efektívne vybavenie a zvýšiť energetickú hospodárnosť verejných budov, aby
sa priblížili k budovám s takmer nulovou spotrebou energie,
o vyškoliť zamestnancov v otázkach súvisiacich s energetickým manažmentom,
o vytvoriť povedomie o energetickej efektívnosti medzi všetkými zainteresovanými
stranami,
o plniť povinnosti vyplývajúce zo zákonov a smerníc o energii a energetickej
efektívnosti,
o znižovať emisie skleníkových plynov obmedzovaním využívania konvenčných palív.
Zdroj: Príručka k systému energetického manažmentu

OSVETLENIE A ELEKTROINŠTALÁCIE
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

1 188 000 EUR

Financovanie

Externé financovanie
zdroje EÚ, granty, výzvy
Interné financovanie
rozpočet miestnej samosprávy

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, organizácie
v manažérskej pôsobnosti Mesta Košice

Termín

2024

Potenciál úspory

2 063 MWh/r

Zníženie emisií CO2

520 t/r

Osvetlenie je významným spotrebičom elektriny v budove. Spotreba energie na osvetlenie
v budovách verejného sektora tvorí približne 60% z celkovej spotreby elektriny v budove.
Osvetlenie v budovách je z technického a morálneho hľadiska zastarané a nespĺňa základné
požiadavky na osvetlenie stanovené legislatívnymi predpismi a platnými technickými
normami. Zníženie spotreby elektriny je možné dosiahnuť predovšetkým inštaláciou
kvalitnejších svietidiel a hospodárnejších svetelných zdrojov, a to formou celkovej
rekonštrukcie osvetlenia. Maximalizáciu úspor energie v osvetlení je možné dosiahnuť
vypracovaním energetického auditu budovy a svetelnotechnického posudku.
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Druhy svetelných zdrojov v budovách miestnej samosprávy:
o Žiarovky s nízkou účinnosťou (na svetlo sa premení len 5% dodanej elektriny, zvyšok
sa premení na teplo)
o Halogénové žiarovky
o Kompaktné žiarivky a lineárne žiarivky T8, T5
o LED svetelné zdroje
Tabuľka 16 Výmena zastaraného osvetlenia za LED alternatívu69

Návrh opatrenia

Súčasná spotreba [MWh/r]

Výmena zastaraného osvetlenia za LED alternatívu

Návrh ročnej
úspory EE
[MWh/r]

5 157

Návrh ročnej
úspory emisií CO2
[t/r]

2 063

520

MOTIVÁCIA K ENERGETICKEJ
EFEKTÍVNOSTI BUDOV V MESTE
Typ opatrenia

Organizačné

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

15 000 EUR

Financovanie

Interné financovanie
rozpočet miestnej samosprávy

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice

Termín

2022 - 2030

Potenciál úspory

Úspora tepla: 727 MWh/r
Úspora EE: 129 MWh/r
Úspora celkom: 856 MWh/r

Zníženie emisií CO2

Úspora tepla: 179 t/r
Úspora EE: 32 t/r
Úspora celkom: 212 t/r

Navrhnutie súhrnných opatrení, ktorých cieľom je podnietiť zainteresovaných (zamestnancov
a užívateľov budov) k zmene ich zaužívaného správania s dôrazom na šetrenie energie. Pri
motivačnej schéme hovoríme o nízko-nákladovom opatrení.
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Zdroj: Mesto Košice, mestské časti mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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Motivačná schéma by mala obsahovať tieto procesy:
o stanovenie si základných cieľov
o informovanie zainteresovaných strán o stanovených cieľoch
o zavedenie opatrení
o pravidelné meranie a kontrolovanie priebežných výsledkov
o vyhodnocovanie a porovnávanie výsledkov
o informovanie zainteresovaných strán o výsledkoch a dopadoch

Tabuľka 17 Motivácia k energetickej efektívnosti mestských budov70

Návrh opatrenia

Motivácia úspory tepla
Motivácia úspory EE
Celkom

Súčasná spotreba [MWh/r]

Návrh ročnej úspory
[MWh/r]

Návrh ročnej úspory
emisií CO2 [t/r]

48 444

727

179

8 596

129

32

57 040

856

212

FOND ÚSPOR ENERGIE
Fond úspor energie je motivačným nástrojom samosprávy slúžiaci k dlhodobému znižovaniu
výdavkov za energie. Fond úspor energie by bol koncipovaný takým spôsobom, aby prostriedky
na podporu úspor energie boli dlhodobo generované z už zrealizovaných úspor energie, a tým
v minimálnej miere zaťažoval rozpočet mesta. Prostriedky znovu investované do úspor energie
ostávajú v meste a neodchádzajú do externých zdrojov.
Variant 1: V rámci percentuálnej úspory za energie pri jednotlivých budovách, by bola táto
úspora vrátená naspäť do budovy vo forme ďalšieho opatrenia vedúceho k energetickej
efektívnosti. Napr. ak ZŠ ušetrí v porovnaní s predchádzajúcim rokom v platbách za energie,
alikvotnú úsporu dostane k nákupu napr. nových termoregulačných ventilov na radiátory, podľa
požiadavky subjektu, pričom alikvotná čiastka sa nemusí vyčerpať po roku, ale môže sa ročne
kumulovať, čím v priebehu napr. piatich rokov môže vzniknúť hodnotná úspora aj na vyššiu
investíciu. Fond úspor energie v tomto variante však neslúži na rozsiahle obnovy budov, ale je
určený na drobné nedostatky.
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Zdroj: NOVACO s.r.o.
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Variant 2: Fond úspor energie nebude rozlišovať koľko ktorá budova ušetrila, ale bude tieto
ušetrené financie prerozdeľovať podľa potreby. Napr. ak obnovená budova ušetrí po obnove
40% z predchádzajúcich výdavkov pred obnovou, tieto financie sa presunú do fondu a budú
použité pre budovy, ktoré obnovou doposiaľ neprešli. V tomto variante však existuje riziko, že
pre budovy nebude tento variant dostatočne motivujúci v šetrení energii. Fond úspor energie
v tomto variante umožňuje aj rozsiahlejšie obnovy budov.
Hlavné prínosy fondu úspor energie:
o stabilný zdroj financovania pre projekty znižovania prevádzkových výdavkov, kedy
úspory v prevádzkových výdavkoch za energie budú ďalším zdrojom financovania
fondu úspor
o zníženie výkyvov v cash-flow rozpočtu mesta v dôsledku neočakávaných výdavkov
o motivácia organizácií a prevádzkovateľov budov k znižovaniu spotreby energie
o posilnenie miestnej ekonomiky udržaním finančných prostriedkov v regióne
o subjekty sú schopné v rámci odmeny realizovať obnovy malého rozsahu
Fond úspor energie by bolo možné rozpočtovať jednoročne v rámci tvorby rozpočtu mesta
a jeho konečná výška by bola kalkulovaná z výšky úspor energie v danom roku, a potom
schválená. Výpočet úspor by mal vychádzať z preukázateľných úspor za energie, teda za
usporené MWh, EUR.
DEMONŠTRAČNÉ BUDOVY
Mesto môže motivovať obyvateľov k budovaniu nízkoenergetických budov a budovaniu
vzťahu k šetreniu energie aj tým, že bude prezentovať demonštračné budovy. Demonštračné
budovy v súčasnosti predstavujú budovy, ktoré výrazne znižujú svoje prevádzkové náklady na
energie. Súčasťou demonštračných pasívnych budov môže byť inštalácia OZE vo forme
tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov alebo fotovoltických panelov. Tento typ budov
taktiež vytvára príjemné prostredie pre obyvateľov mesta, ale aj propaguje mesto nie len na
národnej úrovni.
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VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA BUDOV
Typ opatrenia

Investičné, organizačné, plánovacie

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

Zelená strecha: 170 EUR/m2; Zber
a sekundárne využitie dažďovej vody:
30 000 – 350 000 EUR

Financovanie

Externé financovanie
zdroje EÚ, granty, výzvy
Interné financovanie
rozpočet miestnej samosprávy

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice

Termín

2022 - 2030

Potenciál úspory

Nevyhodnocuje sa – adaptačné opatrenie

Zníženie emisií CO2

Nevyhodnocuje sa – adaptačné opatrenie

V období rokov 1961 až 2010 došlo k nárastu priemernej teploty na Slovensku približne
o 1,0°C. Predpokladom je, že tento trend bude pokračovať a v roku 2100 môže dosahovať
nárast až takmer 4,0°C. Súčasne dochádza aj k poklesu ročného úhrnu zrážok. Do budúcna sa
budú predlžovať časové úseky bez zrážok, ktoré sa budú striedať s krátkymi, ale intenzívnymi
zrážkami. Vhodným nástrojom ako udržať dopadajúcu vodu na budovy v danej lokalite, sú
vodozádržné opatrenia, napr. zelené strechy, alebo vodozádržné jazierka. Prínosom
vodozádržných opatrení je nie len zmiernenie klimatických zmien, ale majú aj motivačný efekt
na obyvateľov mesta. V školách vytvárajú takéto opatrenia u žiakov vzťah k ekologickým
návykom, v sociálnych zariadeniach napr. vypĺňajú čas seniorom. Mesto Košice by malo
podporovať opatrenia, ktoré vedú k zmierneniu klimatickej krízy. Význam vodozádržných
opatrení je prevažne v zmene mikroklímy na danom mieste.
Mesto Košice sa primárne zameria na budovy v majetku alebo pôsobnosti mesta (materské
a základné školy, administratívne budovy a iné), kde vytvorí podmienky pre možnosť realizácie
vodozádržných opatrení. Financovanie bude predovšetkým prostredníctvom operačných
programov EÚ. Mesto Košice môže vytvoriť spoluprácu s miestnym akčnými skupinami
v predmetnej problematike, ale aj neziskovými organizáciami mimo regiónu (napr.
s mimovládnou neziskovou organizáciou Živica).
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ZELENÉ STRECHY
Zelené strechy využívajú ako substrát typicky zeminu, ale možnou alternatívou je aj minerálna
vlna. Aplikácia zelených striech je možná ako na rovnú tak aj na šikmú strechu, pričom na
rovnej streche je umožnená aj pochôdznosť. Efektívnosť zelených striech skúmala napr.
vedecká štúdia Validation of the Urbanspace Performance Evaulation Tool. Výsledky meraní
v grafoch nižšie ukazujú, že zelená strecha počas celého roka významne znižovala tepelný tok
cez strešnú konštrukciu, a zároveň ju charakterizovala priaznivejšia teplota povrchu, pričom
rozdiel vidieť najmä pri porovnaní maximálnych teplôt. Vďaka tomu v porovnaní s bežnou
strešnou konštrukciou účinne znižovala ochladzovanie interiéru počas zimy a jeho prehrievanie
v lete.
Obrázok 2 Výhodnosť zelených striech v porovnaní s konvenčnou strechou

Zdroj: ASB Robl 2017, TZB Haustechnik 2017, Validation of the Urbanspace Performance
Evauluation Tool 2011.
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Najväčšie prínosy zelenej strechy v mestskom prostredí sú:
o zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy
o absorpcia CO2 a vplyv na miestnu klímu odparovaním vlhkosti, viazaním prachu
a škodlivín zo vzduchu,
o zvyšovanie biodiverzity
o zadržiavanie zrážkovej vody v rozsahu od 30% do 90%, ktorá môže byť aj sekundárne
využívaná na splachovanie toaliet, alebo na opätovné zavlažovanie zelenej strechy
o možnosť zníženia poplatkov za odvod zrážkovej vody do kanalizácie
o zníženie nákladov na vykurovanie a klimatizáciu
o predĺženie životnosti strechy
o ochrana budovy pred sálavým teplom a zníženie tepelných ziskov v letných mesiacoch
o atraktivita budovy
o zmiernenie teplotných vplyvov v bezprostrednom okolí budovy
Tabuľka 18 Základné parametre zelených striech71
Extenzívna strecha

Faktor

Intenzívna strecha

Vegetácia

Rozchodník, trávnik, bylinky

Trávnik, kríky, stromy

Výška substrátu

< 15

25-100 cm

Zavlažovanie

Nie je potrebné

Vždy potrebné

Hmotnosť

50-150 kg/m2

250-1000 kg/m2

Pochôdznosť

Obmedzená

Možná

Akumulačno-drenážna vrstva

4-12 mm

18-39 mm

Nosnosť konštrukcie

Obvyklá konštrukcia

Konštrukcia so zvýšenou nosnosťou

Údržba

Nenáročná

Bežná údržba v závislosti na použité dreviny/rastliny

Sklon strechy

Do 45°

Plochá, terasová

ZBER A SEKUNDÁRNE VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY
Vhodným nástrojom k zadržovaniu dažďovej vody je vybudovanie vodozádržných nádrží,
ktoré zachytávajú dopadnutú dažďovú vodu, odvádzajúcu zo strechy nie do kanalizácie, ale do
vopred upraveného jazierka s možnosťou sekundárneho využitia dažďovej vody napr. pre
polievanie komunitnej záhrady alebo zelene v okolí budovy. V rámci vybudovania
vodozádržného jazierka môžu byť súčasťou aj komponenty podporujúce biodiverzitu, napr.
domček pre hmyz, či nános kameniva, ktorý vytvorí podmienky pre život jašteríc.
Využitie vodozádržného jazierka je vhodné napr. v základných a materských školách na území
mesta, prípadne v domovoch sociálnych služieb.
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Zdroj: NOVACO s.r.o.
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2

TERCIÁLNE
BUDOVY
70

2.

TERCIÁLNE BUDOVY

V rámci súboru budov terciálnej sféry môžeme hovoriť o budovách, ktoré sú vo vlastníctve
štátu, VÚC a súkromných spoločností. Mesto Košice má obmedzené možnosti v prípade
terciálnych budov, na ktoré nemá priamy manažérsky vplyv. Mesto však môže v tomto prípade
vyvíjať osvetovú a poradenskú činnosť ako aj motivovať užívateľov terciálnych budov
k ekologickejšiemu využívaniu týchto budov. V súčasnosti majú terciálne budovy, rovnako ako
aj mestské budovy, možnosti žiadať o nenávratné finančné prostriedky určené na ekologizačné
opatrenia (napr. významná obnova budov, realizácia adaptačných opatrení na zmenu klímy
a pod.). Vzhľadom na rôznorodú majetkovú povahu terciálnych budov, neexistujú reálne
ucelené dáta všetkých objektov terciálnej sféry v meste Košice. V rámci energetickej bilancie
je však možné vychádzať z dát pochádzajúcich z malých a stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia a z dát pochádzajúcich z SCZT.

PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE
A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
Tabuľka 19 Prognóza spotreby energie za sektor terciálna sféra72
MWh/rok

t CO2/rok

VÝCHODISKOVÝ ROK 2005

697 413

259 867

PRIEBEŽNÝ MONITOROVACÍ ROK 2020

597 099

143 208

2025

579 186

138 912

2030

561 810

134 744

2035

544 956

130 702

2040

528 608

126 781

2045

512 749

122 978

2050

497 367

119 288

Graf 38 Prognóza spotreby energie za sektor terciálna sféra73
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Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA
OBNOVA BUDOV
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

Nehodnotí sa

Financovanie

Súkromné zdroje

Zodpovedný

Vlastníci budov

Termín

2022 - 2050

Potenciál úspory

2 941 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

928 t CO2/rok

PORADENSTVO V PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O NFP
Mesto Košice bude zverejňovať možnosti žiadosti o NFP pre terciálne budovy a vytvorí
možnosť poradenstva pre tieto projekty. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť motiváciu vlastníkov
terciálnych budov k ekologickejšiemu užívaniu týchto budov. Žiadosti o NFP budú zamerané
najmä na: zatepľovanie obvodového plášťa budovy, obnova strechy zateplením, výmena
otvorových konštrukcií, inštalácia termostatických ventilov, hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy, obnova zdravotechniky, zavedenie ekvitermickej regulácie, inštalácia
pomerových rozdeľovačov vnútornej teploty (ak je v budove viacero nájomcov), zvyšovanie
podielu OZE, realizácia mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy – dažďové
záhrady, vodozádržné jazierka, zelené strechy, prípadne budovanie nabíjacích staníc na
elektromobily.
PRIPÁJANIE SA NOVÝCH A EXISTUJÚCICH OBJEKTOV NA
SCZT74
Mesto Košice sa bude snažiť o pripájanie všetkých nových budov terciálnej sféry do SCZT, ak
bude týmto potenciálnym odberateľom zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla. Mesto Košice
taktiež v spolupráci s výrobcami a distribútormi tepla v meste bude analyzovať na základe
okruhov zásobovania teplom potenciálne objekty vhodné na pripojenie do SCZT, ktoré môže
následne informovať o tejto možnosti. Prínosom tohto opatrenia, najmä v súvislosti s
plánovanou ekologizáciou zdroja v TEKO (prechod z čierneho uhlia na geotermálnu energiu),
zníženie produkcie emisií CO2 objektov, ktoré v súčasnosti majú vlastnú kotolňu na zemný
plyn alebo iné menej ekologické palivo.
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V zmysle platnej Koncepcie tepelnej energetiky mesto Košice preferuje pripájanie nových a existujúcich objektov na SCZT
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3.

OBYTNÉ BUDOVY

Z výsledkov sčítania SODB 2011 je zrejmé, že v meste Košice došlo v porovnaní s rokom 2001
k nárastu počtu domov a bytov (množstvo rodinných domov stúplo o približne 18% a počet
bytových domov o 3%), avšak došlo k zníženiu počtu obyvateľov. Najvýznamnejší nárast
rodinných domov nastal v mestskej časti Lorinčík, Nad jazerom, Krásna, Vyšné Opátske
a Pereš. Výstavba bytových domov prebehla najmä v mestskej časti Západ a Staré mesto.
Z hľadiska roku hromadnej výstavby zažilo mesto Košice najväčší rozmach v rokoch
1961-1990.
Graf 39 Obdobie výstavby obytných budov v meste75
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Na základe analýzy je možné konštatovať, že spotreba tepla v obytných budovách v priebehu
rokov 2005 až 2020 klesla takmer o polovicu. Klesajúci dopyt po teple je spôsobený
miernejšími zimnými mesiacmi, ako aj realizáciou racionalizačných opatrení na budovách.
V rámci prognózy je možné predpokladať, že trend znižovania potreby tepla v obytných
budovách bude aj naďalej pretrvávať. V súvislosti so znižovaním spotreby tepla v rozmedzí
rokov 2005 až 2020 došlo aj k výraznému poklesu produkcie emisií CO2. Toto radikálne
zníženie je umocnené taktiež ekologizáciou zdrojov v SCZT.

75

Zdroj: Koncepcia tepelnej energetiky mesta Košice
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Mesto Košice nemá priamy manažérsky vplyv na realizáciu opatrení v obytných budovách.
Tieto opatrenia sú v plnej kompetencií vlastníkov nehnuteľností s podporou správcovských
spoločností či SVB.

PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE
A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
Tabuľka 20 Prognóza spotreby tepla za sektor obytné budovy76
MWh/rok

t CO2/rok

1 779 424

446 830

Priebežný monitorovací rok 2020

834 293

193 243

2025

817 607

138 622

2030

801 255

135 850

2035

785 230

133 133

2040

769 525

130 470

2045

754 134

127 861

2050

739 052

125 304
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Graf 40 Prognóza spotreby tepla za sektor obytné budovy77
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA
OBNOVA BUDOV
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

Nehodnotí sa

Financovanie

Súkromné zdroje

Zodpovedný

Vlastníci budov

Termín

2022 - 2050

Potenciál úspory

33 653 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

5 739 t CO2/rok

VYPRACOVANIE TEPELNOTECHNICKÉHO POSÚDENIA
OBYTNÝCH BUDOV
Dokumentácia a poznanie skutkového stavu obytných budov, najmä ich stavebných
konštrukcií, je nevyhnutným predpokladom spracovania projektu obnovy a vhodného
nadimenzovania tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa požiadaviek
súčasných právnych a technických predpisov. Dochádzaním k zmenám materiálovej základne
a zmenám v požiadavkách na tepelnotechnické vlastnosti v minulosti viedli k vývoju
stavebných konštrukcií a stavebných sústav bytových domov s rozličnými vlastnosťami.
Najvyužívanejšími panelovými konštrukčnými systémami v hromadnej bytovej výstavbe
v meste Košice sú stavebné sústavy T 06 B KE a T 08 B KE v radovom, bodovom a vežovom
prevedení. V tepelnotechnickom posudku dochádza k preukázaniu minimálnych požiadaviek
na energetickú hospodárnosť budovy.
OBNOVA OBYTNÝCH BUDOV
Proces zatepľovania obytných budov a výmena transparentných konštrukcii budovy sa
uskutočňuje ako súčasť významnej obnovy existujúcej budovy. Opatrenie slúži ako ochrana
pôvodných obvodových stien na odstránenie systémových porúch budov, ale najmä
k ovplyvneniu potreby tepla a energie v budove. Systémové poruchy sú znakom prevažne
hromadnej bytovej výstavby a využívaných panelových konštrukčných systémov. Zateplenie
obvodového plášťa sa zabezpečuje uplatnením tepelnoizolačného systému a vykonaním úprav
stavebných konštrukcií. Pozitívnym výsledkom zateplenia obvodového plášťa budovy je
zabezpečenie základných požiadaviek v oblasti statickej a protipožiarnej bezpečnosti, hygiene,
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ochrane zdravia a životného prostredia a úsporách tepla, ako aj predĺženie životnosti budovy.
Obytné budovy môžu využiť príspevok na financovanie obnovy. Súčasťou obnovy by mala byť
aj zdravotechnika, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a inštalácia termostatických
hlavíc na vykurovacích telesách.
PRÍSPEVOK NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU (A0)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných
domov:
o

príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu,

o

príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Žiadateľom o tieto príspevky môže byť fyzická osoba:
o

ktorá je vlastníkom rodinného domu,

o

má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

o

je občanom Európskej únie.

Ak je rodinný dom v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže
podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých
spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi
splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných
písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku. Na uvedené účely
môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom
plnomocenstve musia byť úradne overené.

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
Štátny fond rozvoja bývania financuje obnovu bytových a rodinných domov na území
Slovenskej republiky. Získané financie sa dajú využiť na:
o

zateplenie bytového alebo rodinného domu,

o

odstránenie systémovej poruchy BD,

o

modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení BD,

o

Štátny fond rozvoja bývania financuje aj obnoviteľné zdroje energie.
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PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI
Prostredníctvom národného projektu Obnovy rodinných domov bude obnovených 30 000
rodinných domov na území Slovenskej republiky. Realizácia projektu obnovy rodinných
domov v rokoch 2022 – 2026 zabezpečí obnovu:
o

zlepšenie tepelnotechnických vlastností domov
o zateplenie obvodového plášťa
o zateplenie strešného plášťa
o výmena otvorových konštrukcií
o zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
o zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
o zateplenie podlahy na teréne

o

zelená strecha
o intenzívna
o extenzívna

o

akumulačná nádrž na dažďovú vodu
o nadzemná bez čerpadla
o nadzemná s čerpadlom

o

tieniaca technika
o vonkajšie žalúzie
o IQ vonkajšie žalúzie

o

odstránenie azbestu

Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod
Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o projekte je k dispozícii na internetovej
stránke projektu: https://www.obnovdomov.sk
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OBNOVA ZARIADENÍ NA VÝROBU TEPLA V DOMOVÝCH
A BLOKOVÝCH KOTOLNIACH78
S obnovou zariadení na výrobu tepla sa predpokladá v budovách, ktoré nie sú napojené na
primárnu horúcovodnú sieť, ale teplo si vyrábajú individuálne, prostredníctvom zariadení na
výrobu tepla umiestnených v budove alebo v rámci bloku budov, kde sú zariadenia na výrobu
tepla v správe externej spoločnosti. V rámci obnovy zariadení na výrobu tepla sa predpokladá
s výmenou tých zariadení k výrobe tepla, ktoré v súčasnosti nedosahujú prijateľnú účinnosť
výroby tepla. Teplovodné, či klasické plynové kotly s morálnym a fyzickým zastaraním budú
nahradené minimálne plynovými kondenzačnými kotlami (prípadne OZE), ktoré sa vyznačujú
vysokou účinnosťou výroby tepla. Technológia výroby tepla bude určená na základe výsledku
z energetického auditu budovy. Vďaka vyššej účinnosti sa minimalizuje spotreba paliva,
množstvo emisií, a je zaistená pružná prevádzka počas celého vykurovacieho obdobia. Odhaliť
nedostatky vykurovacieho zariadenia pomôžu predovšetkým pravidelné prehliadky.
Zanedbaním údržby zariadením na výrobu tepla môže dôjsť k vzniku porúch a predčasnej
nefunkčnosti kotla. Obhliadka zariadenia tepla sa odporúča realizovať pred začiatkom
vykurovacej sezóny. Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov vyplýva zo zákona o pravidelnej
kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Týka sa to kotlov s výkonom
od 20 kW, vrátane tých, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn, ďalej
vykurovacích sústav, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov, ako aj klimatizačných
sústav s menovitým výkonom od 12 kW. Zavedením pravidelných kontrol kotlov je záujem
zvýšiť účinnosť zariadení a znížiť množstvo emisií CO2.

Mesto Košice bude preferovať pripojenie existujúcich a nových objektov na SCZT (všade tak, kde je to technicky možné a ekonomicky
efektívne). Preferencia pripájania nových a existujúcich zdrojov je jasne zadefinovaná v aktuálne platnej Koncepcií tepelenej energetiky
mesta
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ZVÝŠENIE PODIELU OZE V DOMOVÝCH A BLOKOVÝCH
KOTOLNIACH
Cieľom opatrenia je zvýšenie podielu OZE vo výrobe tepla. Bivalentný vykurovací systém
pokrýva energetickú potrebu na vykurovanie a TÚV za pomoci dvoch rozličných technológií,
ktoré je možné prostredníctvom akumulačného zásobníka navzájom prepojiť takým spôsobom,
aby bolo možné neustále zabezpečiť dostatočné množstvo tepla. Ide o proces prepájania
primárneho (zaužívaného) spôsobu výroby tepla s obnoviteľnou energiou. Technologickým
riešením je inštalácia solárnych kolektorov na predohrev vody umiestnených na streche kotolní,
OST, prípadne streche bytových domov. Inštalácia solárnych teplovodných panelov je za
účelom eliminácie tepelných strát v procese prípravy a distribúcie teplej vody pre odberateľov
tepla.
Spoločnosť TEHO, s.r.o. v súčasnosti pripravuje pilotný projekt s implementáciou využitia
OZE v podmienkach centralizovaného zásobovania teplom. Predmetom je návrh a inštalácia
solárnych teplovodných panelov na dvoch horúcovodných OST na území mesta Košice
(predpoklad investície je približne 300 000 EUR bez DPH financovaných zo štrukturálnych
a investičných fondov EÚ).
ZVÝŠENIE PODIELU OZE V RODINNÝCH DOMOCH
Cieľom zvýšenia podielu OZE v rodinných domoch je motivovať vlastníkov rodinných domov
k zmene zaužívaného spôsobu výroby tepla, chladu či spotreby elektriny. Ideálny zdroj pre
konkrétny rodinný dom by mal byť výsledkom energetického auditu domu. Najvyužívanejšími
technologickými riešeniami v rodinných domoch sú: tepelné čerpadlá, solárne kolektory
a fotovoltické panely. Domácnosti môžu využiť aj finančný príspevok na nákup a inštaláciu
týchto zariadení.
ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM III.
Národný projekt Zelená domácnostiam III iniciovaný Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou (SIEA) je uskutočnený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,
ktorého rámce podpory boli stanovené v rámci cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných
zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky. Zapojiť
sa do projektu môžu rodinné a bytové domy v regiónoch na Slovensku, okrem Bratislavského
samosprávneho kraja. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých
zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív v meste.
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Tabuľka 21 Výška finančného príspevku v programe Zelená domácnostiam79

Typ zariadenia

Výška maximálneho finančného príspevku na 1 RD

Slnečné kolektory

1 750 EUR

Tepelné čerpadlá

3 400 EUR

Fotovoltické systémy

1 500 EUR

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI
Prostredníctvom národného projektu Obnovy rodinných domov bude obnovených 30 000
rodinných domov na území Slovenskej republiky. Okrem pomoci uvedenej v opatrení „Obnova
obytných budov“, Plán obnovy a odolnosti zastrešuje aj inštaláciu OZE alebo ekologickejšieho
zdroja energie, a to vo forme tepelného čerpadla, fotovoltických panelov, solárnych kolektorov,
plynových kondenzačných kotlov a inštalácia rekuperácie.
PODPORA VÝMENY STARÝCH KOTLOV
Samosprávy môžu zvážiť podporenie výmeny využívaných zastaraných kotlov na tuhé palivo
v domácnostiach, ktoré sú významným zdrojom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami.
Predmetom výmeny by mali byť prehorievacie a odhorievacie kotly, respektíve kotly s emisnou
triedou 1 až 3, a to z nasledovných dôvodov:
o produkujú najvyššie emisie prachových častíc zo všetkých typov kotlov na tuhé palivo
za ideálnych spaľovacích podmienok,
o v kotloch je možné spáliť aj palivá, ktoré nie sú určené výrobcom (napríklad odpad),
o v prípade týchto kotlov ľudský faktor výrazne ovplyvňuje spaľovacie podmienky.
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Zdroj: SIEA, Zelená domácnostiam – podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
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4.

VEREJNÉ OSVETLENIE

Energetická bilancia sústavy verejného osvetlenia zahŕňa všetky odbery elektrickej energie
súvisiacej s verejným osvetlením na území mesta Košice. Stanovenie energetickej bilancie
podružných odberov vychádzalo z identifikácie bodov napojenia vedľajších odberov
zapojených do siete verejného osvetlenia mesta Košice. Prevádzková doba verejného osvetlenia
je riadená pomocou ročných spínacích hodín, prevádzka je približne 4100 hodín. Dekoračné
osvetlenie (Vianočné) je v prevádzke v období od decembra do januára má prevádzkovú doku
približne 600 hodín.
Tabuľka 22 Energetická bilancia verejného osvetlenia80

Typ svietidla

Pi (kW)

Východiskový
rok 2005
(MWh/rok)

Emisný
faktor

Východiskový
rok 2005
(tCO2/rok)

Typ svietidla

Pi (kW)

Priebežný
monitorovací rok
2020 (MWh/rok)

Emisný
faktor

Priebežný
monitorovací
rok 2020
(tCO2/rok)

Nemodernizované svietidlá Mesto Košice

1850,798

7496

0,241

1806

Električkové trate

43,050

174

0,241

42

EHMK

50,430

204

0,241

49

Dóm sv. Alžbety

11,882

48

0,241

12

MET 1

74,840

303

0,241

73

Ostatné svietidlá

137,000

486

0,241

117

Podružné odbery

149,000

672

0,241

162

Nemodernizované svietidlá mestská Časť Košice - Šaca

58,000

235

0,241

57

Chránené
objekty
Nemodernizované svietidlá Mesto Košice a
mestská časť Košice Šaca

2 206,320

SPOLU:

8825

8825

0,406

3583

3583

9619

2318

DOSIAHNUTÉ ZNÍŽENIE PRODUKCIE EMISIÍ CO2

35,31 %81

Graf 41 Počet svetelných bodov a príkon verejného osvetlenia82
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Pôvodný zdroj osvetlenia

Nízkoemisný zdroj osvetlenia

Pôvodný zdroj osvetlenia

Nízkoemisný zdroj osvetlenia

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
spotreba energie sa zvýšila z 8825 MWh/rok na 9618 MWh/rok, avšak kvôli zmene emisného faktoru el. energie z 0,406 na 0,241 došlo k
zníženiu emisií verejného osvetlenia pri priebežnom monitorovacom roku
82
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
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PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE
A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
Tabuľka 23 Prognóza spotreby energie za sektor verejné osvetlenie83,84
MWh/rok

t CO2/rok

VÝCHODISKOVÝ ROK 2005

8 825

3 583

PRIEBEŽNÝ MONITOROVACÍ ROK 2020

9 619

2 318

2025

9 232

2 225

2030

8 846

2 132

2035

6 913

1 666

2040

4 980

1 201

2045

4 980

1 201

2050

4 980

1 201

Graf 42 Prognóza spotreby energie za sektor verejné osvetlenie85
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Spotreba elektrickej energie v sektore verejné osvetlenie sa bude kontinuálne znižovať pod
vplyvom technologickej obmeny osvetľovacích bodov (prechod na LED alternatívu). Do roku
2030 sa uvažuje s dodatočnou 20% obmenou osvetľovacích bodov, do roku 2050 sa uvažuje
s kompletnou obmenou, ktorá prebehne v rokoch 2030 až 2040.
Produkcia emisií CO2 bude rovnako klesať s postupnou technologickou obmenou. Znižovanie
produkcie emisií CO2 ovplyvní aj národný energetický mix, vďaka čomu sa bude znižovať
emisný faktor pre elektrickú energiu.

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
Emisie CO2 je možné dodatočne znížiť zakomponovaním OZE do spotreby energie alebo nákupom elektrickej energie z obnoviteľného
zdroja energie
85
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA
VÝMENA ZOSTÁVAJÚCICH SVIETIDIEL ZA
NÍZKOEMISNÚ LED ALTERNATÍVU
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

2 617 050 EUR

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje mesta, súkromné zdroje
(GES, PPP projekt)

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice

Termín

2022 - 2050

Potenciál úspory do roku 203086

1 933 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

466 t CO2/rok

Potenciál úspory do roku 205087,88

3 865 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

932 t CO2/rok

Súčasťou opatrenia je výmena pôvodných svetelných bodov, na území mesta Košice za šetrné
LED alternatívy. Pre prípadné zisťovanie vhodnosti pre projekt garantovanej energetickej
služby odporúčame vypracovať energetický audit verejného osvetlenia prostredníctvom
európskych prostriedkov alebo z vlastných zdrojov. Energetický audit verejného osvetlenia
vyhodnotí aj návratnosť prípadnej výmeny vo vlastnej réžií bez zavedenia projektu
garantovanej energetickej služby.
KVALITA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Je potrebné zabezpečiť zvýšenie kvality osvetlenia v meste, zvýšenie jeho atraktivity, ale aj
bezpečnosti na cestách a uliciach správnou intenzitou osvetlenia v súlade s platnou technickou
normou, doplnením osvetlenia v lokalitách, kde je v súčasnosti poddimenzované a kompletným
nasvietením priechodov pre chodcov.

VYPRACOVANIE ENERGETICKÉHO AUDITU VEREJNÉHO
OSVETLENIA
Odporúčame vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia. Energetický audit je
koncepčný nástroj pre samosprávu z hľadiska inventarizácie majetku a hlavne poskytuje

Do roku 2030 sa uvažuje s výmenou 50 % z pôvodných zdrojov osvetlenia
Do roku 2050 sa uvažuje s kompletnou výmenou 100 % z pôvodných zdrojov osvetlenia
88
Emisie CO2 je možné dodatočne znížiť zakomponovaním OZE do spotreby energie alebo nákupom elektrickej energie z obnoviteľného
zdroja energie
86
87

85

prehľad ekonomickej návratnosti výmeny starých osvetľovacích bodov za moderné LED
alternatívy.
ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA NÁKUP ELEKTRINY
SPOTREBOVANEJ VO VEREJNOM OSVETLENÍ
Platba za elektrinu spotrebovanú verejným osvetlením predstavuje významnú položku rozpočtu
mesta. Mesto Košice sa pokúsi o zabezpečenie výhodnejších podmienok dodávky elektriny pre
potreby verejného osvetlenia. Ušetrené finančné prostriedky môže samospráva využiť
napríklad na modernizáciu ostávajúcich svietidiel, alebo zavádzanie ďalších SMART riešení.
KOMPAKTNÝ SMART RIADIACI SYSTÉM
Navrhujeme prevádzkovať jeden ucelený kompaktný riadiaci systém verejného osvetlenia
s možnosťou jeho napojenia na SMART systém pre riadenie viacerých oblastí v meste Košice:
o

CSS a riadenie dopravy

o

monitorovanie parkovania

o

riadenie osvetlenia a iluminácie

o

prevádzka slávnostného osvetlenia

o

napájanie dodatočných služieb (napríklad nabíjanie elektromobilov)

SMART STOŽIARE VEREJNÉHO OSVETLENIA
Budovanie stožiarov verejného osvetlenia, ktoré plnia aj dodatočné funkcie, nad rámec ich
základnej funkcie svietenia. Stožiare navrhujeme doplniť o stanice monitorujúce teplotu,
vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu, meranie emisií, meranie prachových častíc a podobne.
EVIDENCIA SPOTREBY ENERGIE
S cieľom znižovať náklady na nákup elektrickej energie spotrebovanej vo verejnom osvetlení
je potrebné oddeliť náklady na nákup elektriny spotrebovávanej pre potreby verejného
osvetlenia a náklady na nákup elektrickej energie pre potreby ostatných vedľajších
pridružených odberov (billboardy, reklamy a podobné pripojené zariadenia). Náklady za tieto
pridružené odbery budú fakturované jednotlivým subjektom.
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PRIEMYSEL
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5.

PRIEMYSEL

Mesto Košice je najdôležitejším priemyselným centrom východného Slovenska. Významným
priemyslom je najmä hutnícky, elektroenergetický, strojárenský a stavebný priemysel.
Významnými priemyselnými podnikmi sú napr. U.S. Steel Košice, Tepláreň Košice (TEKO),
Kosit Košice, a iné. Významné sú taktiež priemyselné parky a centrá v blízkosti alebo priamo
v meste Košice, v ktorých sa združuje viacero podnikov, napr. priemyselný park Immopark,
priemyselný park Kechnec, priemyselný park Veľká Ida, priemyselný park Haniska pri
Košiciach, centrum špičkových informačných a telekomunikačných technológií a kreatívneho
priemyslu Košice IT Valley, klaster vedecko-zdravotníckych subjektov Cassovia Medi Valley,
Inovačné centrum Košického kraja či prekladisko tovarov Interport.
Tabuľka 24 Energetická bilancia priemysel89

Spoločnosť

TEHO

Palivo

Východiskový rok
2005 (MWh/rok)

Emisný
faktor

Východiskový rok
2005 (tCO2/rok)

Spoločnosť

Palivo

Priebežný
monitorovací
rok (MWh/rok)

Emisný
faktor

Priebežný
monitorovací
rok
(tCO2/rok)

Zemný plyn

13 703

0,202

2 768

TEHO

Zemný plyn

8 005

0,202

1 617

Čierne uhlie

1 055 910

0,354

373 792

TEKO, a.s.

Čierne uhlie

1 015 616

0,354

359 528

Zemný plyn

904 847

0,202

182 779

TEKO, a.s.

Zemný plyn

168 646

0,202

34 066

Zemný plyn

0

0,202

0

Zemný plyn

3 798

0,202

767

Biomasa

2

0,403

1

TEKO, a.s.

Veolia Energia Komfort
Košice, a.s.

Veolia Energia Komfort
Košice, a.s.
Biomasa

0

0,403

0

TERMMING, a.s. (ENGIE)

Zemný plyn

0

0,202

0

TERMMING, a.s. (ENGIE)

Zemný plyn

3 359

0,202

679

KOSIT, a.s.

ZEVO

0

0,202

0

KOSIT, a.s.

ZEVO

131 016

0,202

26 465

KOOR, s.r.o.

Zemný plyn

0

0,202

0

KOOR, s.r.o.

Zemný plyn

971

0,202

196

ČOV Košice

Bioplyn

7 702

0,197

1 517

ČOV Košice

Bioplyn

7 702

0,197

1 517

Zemný plyn

9 602

0,202

1 940

MZZO

Zemný plyn

18 587

0,202

3 755

Palivové drevo

3

0,403

1

MZZO

Palivové drevo

563

0,403

227

Nafta

192

0,264

51

MZZO

LPG

82

0,231

19

MZZO

Nafta

8 938

0,264

2 360

MZZO

Koks

1 850

0,536

992

MZZO

Brikety

68

0,062

4

MZZO

Ľahký vykurovací
olej

SPOLU:

1

0,343

1 991 959

0,401

562 848

1 369 203
DOSIAHNUTÉ ZNÍŽENIE CO2

89

432 192
23,21%

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, podklady za MZZO - Mesto Košice
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PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE
A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
Tabuľka 25 Prognóza spotreby energie za sektor priemysel90

MWh/rok

t CO2/rok

VÝCHODISKOVÝ ROK 2005

1 982 162

560 856

PRIEBEŽNÝ MONITOROVACÍ ROK 2020

1 208 098

398 371

2025

1 194 882

393 523

2030

1 058 922

355 044

2035

1 022 961

330 615

2040

979 200

315 434

2045

920 448

282 787

2050

828 404

239 327

Graf 43 Prognóza spotreby energie za sektor priemysel91
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Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA
EKOLOGIZÁCIA MALÝCH ZDROJOV
ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Typ opatrenia

Plánovacie, organizačné, regulačné

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

Nehodnotí sa

Financovanie

Súkromné zdroje

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, súkromné
spoločnosti

Termín

2022 - 2050

Zníženie emisií CO2

736 t/r (celkový potenciál pri prechode
MZZO na OZE)

Zníženie emisií CO2

7 357 t/r (celkový potenciál pri
prechode MZZO na OZE)

Potenciál úspory do 2030:92

Potenciál úspory do 2030:

Nehodnotí sa (nedôjde k zníženiu
spotreby energie, iba k nahradeniu
palivovej základne)

Podiel palív v malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia má predovšetkým zemný plyn.
Potenciál zníženia produkcie emisií CO2 do ovzdušia je najmä v nahradení fosílneho paliva za
menej emisné palivo (ideálne OZE).
Mesto Košice by malo:
o

Motivovať, aby malé zdroje znečisťovania prešli z emisného paliva na menej emisné,
prípadne bez-emisné (regulácia poplatku / odpustenie poplatku za malý zdroj
znečistenia na určité obdobie),

o

Prípadne naopak vyššie sankcionovať tie malé zdroje, ktoré vypúšťajú do ovzdušia
vyššie množstvo znečisťujúcich látok (v rámci poplatku za malý zdroj znečisťovania),

o

Preferovať pripojenie k SCZT v súlade s Koncepciou tepelnej energetiky, ak to daná
lokalita umožňuje (povoľovať vznik nových malých zdrojov znečistenia iba v prípade,
ak by nebola zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla z SCZT).

92

10% MZZO prestane spaľovať fosílne palivá a prejde na obnoviteľný zdroj energie
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ZÍSKANIE KOMPETENČNÉHO RÁMCA
PRE MESTO KOŠICE
Typ opatrenia

Plánovacie, organizačné

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

Nehodnotí sa

Financovanie

Zdroje mesta

Termín

2022 - 2050

Zníženie emisií CO2

Nehodnotí sa

Zodpovedný
Potenciál úspory

Magistrát mesta Košice,
záujmové združenia

Nehodnotí sa

Mesto Košice, má v problematike znižovania emisií CO2 za sektor priemysel značne
obmedzené možnosti ovplyvniť správanie podnikateľských subjektov na svojom území. Mesto
Košice môže v rámci svojich kompetencií ovplyvňovať len správanie malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia a to len pri ich schvaľovaní a vyrubovaní každoročných poplatkov,
ktorých výška je limitovaná zákonom. Mesto Košice by sa malo spoločne aj s inými mestami
Slovenska (napr. formou relevantných združení) snažiť o získanie kompetenčného rámca pre
stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Kompetenčný rámec by obsahoval podmienky
pre výrobu a spotrebu energie (napr. výroba energie musí byť 20% z OZE a pod.), tak aby tieto
podmienky boli v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do
roku 2050 a Energetickou politikou SR, nakoľko sa Slovenská republika zaviazala k uhlíkovej
neutralite do roku 2050.
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5.1

MIESTNA VÝROBA
ELEKTRICKEJ ENERGIE
MIESTNA VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
Tabuľka 26 Solárne elektrárne na území mesta Košice93
Firmy vlastniace lokálne solárne
elektrárne
AGREXIM, s.r.o.
AquaAmax, sr.ro.
Banstav, sr.o.
BMONTANA s.r.o.
CASSOFIN,s.r.o.
CMONTANA, s.r.o.
Crow Arena, s.r.o.
Datacom, s.r.o.
DMONTANA, s.r.o.
ECO-PROGRAM SLOVAKIA, s.r.o.
Energis, s.r.o.
FMONTANA, s.r.o.
František Sanisló - NOVÁTOR
FVE 1 spol. s.r.o.
HMONTANA, s.r.o.
IMONTANA, s.r.o.
IZOLA Košice, s.r.o.
KMONTANA, s.r.o.
LABAŠ, s.r.o.
M FAM, s.r.o.
MAGNIMEX, s.r.o.
MEOPTA solar, s.r.o.
MEOPTIS, s.r.o.
Palm Corp, s.r.o.
Prima - manufaktura s.r.o.
POLNOMAX, s.r.o.
SLOVRES, a.s.
STELMO, a.s., Košice
VEPOR, s.r.o.
Vodárenská, s.r.o.
SPOLU:

93

Množstvo vyprodukovanej elektrickej energie
(MWh/rok) za rok 2018
1036
90
1031
82
52
91
104
15
87
940
1062
82
8
78
83
49
11
91
114
100
934
88
57
1355
1041
174
21
1047
9923

Množstvo vyprodukovanej elektrickej energie
(MWh/rok) za rok 2019
1231
103
1215
96
86
106
109
24
101
1326
1244
95
10
98
97
45
4
105
120
89
92
1269
102
63
1609
1235
202
72
1183
32
12163

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
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Graf 44 Množstvo vyprodukovanej elektrickej energie v solárnych elektrárňach na území
mesta Košice94
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Tabuľka 27 Vodné elektrárne na území mesta Košice95
Vodný tok

Vodná elektráreň

Výkon elektrárne (MW)

Výroba elektrickej energie za rok (MWh)

Hornád

Vyšné Opátske

0,63

2500

Hornád

Košice - Ťahanovce

0,44

1800

Myslavský potok

Košice Juh - Jenisejská

0,0018

100
SPOLU:

4400

Graf 45 Výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach na území mesta Košice
[MWh]96

Košice Juh - Jenisejská

100

Košice - Ťahanovce

1800

Vyšné Opátske

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
96
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
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MIESTNA VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Najvýznamnejším energetickým zdrojom v meste je Tepláreň Košice, a.s. (TEKO), ktorá
vyrába elektrickú energiu a poskytuje podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby
elektrizačnej sústavy SR. Pri výrobe elektriny a tepla sa využíva technológia formou
kombinovanej výroby tepla a elektriny (KVET), ktorá má pozitívny vplyv na znižovanie emisií
CO2. V súčasnosti sa elektrina v TEKO vyrába z čierneho uhlia a zemného plynu v:
o

zdrojoch KGZ

o

TEKO II

Čierne uhlie sa na vyrobenej elektrine podieľa približne 42% a zemný plyn 58%.
Rozhodujúcimi zdrojmi výroby elektriny sú turbogenerátor TG2 s inštalovaným výkonom
66 MWe a plynové kogeneračné jednotky so spoločným inštalovaným výkonom 37,5 MW.
V rámci spoločnosti KOSIT, a.s. sa vyrába aj zelená elektrická energia. Kondenzačná parná
turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh
elektrickej energie, ktorú spoločnosť predáva do rozvodnej siete.
Košická energetická spoločnosť, a.s. vybudovala novú elektráreň na biomasu (Obnoviteľný
zdroj energie). Základným palivom je drevná štiepka, doplnkovým palivom pre účely
spaľovania je zemný plyn.
Čistiareň odpadových vôd vyprodukuje priemerne 6 000 m3 bioplynu za deň, t.j. 2 190 000
m3 ročne. Inštalovaný výkon je 172 kW, pričom maximálne množstvo vyrobenej elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov je 1 217,730 MWh.

94

Tabuľka 28 Produkcia elektrickej energie na území mesta Košice97
2020 [MWh]

2019 [MWh]

2018 [MWh]

Tepláreň Košice, a.s.

378 854

285 164

261 626

KOSIT a.s.

nezistené

18 770

18 957

Košická energetická spoločnosť, a.s.

nezistené

16 194

18 754

Čistiareň odpadových vôd

1 218

1 218

1 218

380 072

321 345

300 554

SPOLU:

Graf 46 Produkcia elektrickej energie na území mesta Košice [MWh]98
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Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
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5.2

LOKÁLNA PRODUKCIA
TEPLA
A CHLADU
LOKÁLNA PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA TEPLA
V 50-tych rokoch 20.storočia došlo k vysokému nárastu počtu obyvateľov, ktorý vzrástol
približne o 51 800 obyvateľov, čo predstavovalo aj vysoký dopyt po energiách. Dodávka tepla
je na území mesta Košice v súčasnosti zabezpečovaná pomocou sústav centralizovaného
zásobovania teplom (SCZT) alebo za pomoci domových a blokových kotolní. SCZT je
vymedzená územím sídlisk Ťahanovce, Dargovských hrdinov, KVP, Terasa, Luník IX,
Turgenevova, Železníky, Nad jazerom, a mestských častí Sever, Staré mesto, Západ a Juh,
mimo sídliska Podhradová a mimo mestských častí Pereš, Lorinčík, Poľov, Barca, Šebastovce,
Krásna, Vyšné Opátske, Kavečany a Košická Nová Ves. Samostatný SCZT je vybudovaný
v mestskej časti Košice-Šaca, ktorý je tvorený podnikovou teplárňou U.S.Steel Košice, s.r.o.
(Ferroenergy s.r.o.) s primárnym parným a horúcovodným napájačom, ktoré sú prevádzkované
spoločnosťou Energobyt, s.r.o. Humenné. Súčasťou sú taktiež OST.
Sústava Centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach už momentálne spĺňa
požiadavky kladené európskou aj slovenskou legislatívou na tzv. „účinné CZT“. Výroba tepla
v TEKO je v prevažnej miere realizovaná Vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a
tepla (VUKVET) pri ktorej dochádza k významným úsporám primárnych palív oproti
samostatnej výrobe elektriny a tepla. Zároveň je do SCZT v Košiciach dodávané odpadné teplo
zo zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) spoločnosti KOSIT, ako aj teplo z
biomasy od spoločnosti Košická energetická spoločnosť. Do budúcnosti sa počíta aj so
zvýšením podielu OZE v SCZT využitím energie z geotermálnych vrtov z oblasti Ďurkov.
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Tabuľka 29 Súčasný výrobcovia tepla na území mesta Košice99
Názov spoločnosti

Opis situácie

TEKO je vlastníkom základného zdroja tepla v SCZT. Tepelný zdroj je umiestnený v mestskej časti Juh a
Tepláreň Košice, a.s.
(TEKO)

funguje na technológií KVET, teda kombinovanej výrobe tepla a elektriny. Zo zdroja umiestneného v teplárni
je pokrytá potreba tepla takmer do celého mesta (okrem sídliska Podhradová). Teplo je distribuované
prostredníctvom horúcovodného potrubia, horúcovodnými napájačmi. Tieto primárne rozvody tepla sú vo
vlastníctve TEKO.

Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
(TEHO)

TEHO zabezpečuje prevádzku, výrobu a dodávku tepla z okrskových a domových kotolní, ktoré sú mimo
dosahu SCZT a prevádzku odovzdávacích staníc a sekundárnych rozvodov tepla v rámci SCZT. Celková
dĺžka distribučných sietí je približne 200 kilometrov.

KOSIT prevádzkuje zdroje na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu spaľovaním, pri ktorom
KOSIT, a.s.

dochádza k výrobe tepla a elektriny z OZE. Zdroj je umiestnený južne od mesta Košice, v katastri mestskej
časti Barca. Teplo je získavané termickým spaľovaním odpadu a dodávka tepla je realizovaná do SCZT na
území sídliska Nad jazerom.

KES v súčasnosti prevádzkuje obnoviteľný zdroj na drevnú štiepku v areáli bývalého podniku
Košická energetická spoločnosť, a.s.

Východoslovenských strojární.. Doplnkovým palivom, pre účely technológie spaľovania je zemný plyn.

(KES)

Hlavným odberateľom tepla je spoločnosť TEKO, ktorá odoberá 99% dodávaného tepla. Zvyšok produkcie
využíva spoločnosť VSS, a.s. KES neprevádzkuje žiadne rozvody tepla

Veolia Energia Východné Slovensko, a.s.

Veolia zabezpečuje prevádzku, výrobu a dodávku tepla z domových kotolní, ktoré sú mimo SCZT a prevádzku

a Veolia Energia Komfort Košice, a.s.

OST ako aj sekundárnych rozvodov tepla v rámci SCZT.

TERMMING, a.s. (ENGIE Services)

KOOR, s.r.o.

MEOPTIS, s.r.o.

Spoločnosť TERMMING zabezpečuje prevádzku, výrobu a dodávku tepla z domových kotolní, ktoré sú mimo
SCZT a prevádzku OST ako aj sekundárnych rozvodov tepla v rámci SCZT.

Spoločnosť KOOR zabezpečuje prevádzku, výrobu a dodávku tepla z blokových a domových kotolní, ktoré
sú mimo dosah SCZT a prevádzku OST.

Spoločnosť MEOPTIS zabezpečuje prevádzku, výrobu a dodávku z kogeneračných jednotiek a domových
kotolní, ktoré sú mimo dosah SCZT.

Ferroenergy s.r.o.

Spoločnosť ENERGOBYT zabezpečuje správu tepelných napájačov z U.S. Steel Košice, s.r.o. v mestskej

ENERGOBYT s.r.o.

časti Košice-Šaca. Ferroenergy s.r.o. dodáva teplo do SCZT v mestskej časti Košice-Šaca.

Iné zdroje tepla

99

Zdroje tepla podnikateľského a verejného sektora, ktoré zabezpečujú výrobu tepla pre vlastnú spotrebu a
nedodávajú teplo pre iných odberateľov prostredníctvom rozvodov tepla v SCZT.

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA
REKONŠTRUKCIA ODOVZDÁVAJÚCICH
STANÍC TEPLA S NÍZKOU ÚČINNOSŤOU
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

525 000 EUR

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje TEHO, s.r.o.,
zdroje Veolia Energia Východné
Slovensko, s.r.o.

Zodpovedný

TEHO, s.r.o.
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

Termín

2022 - 2025

Potenciál úspory

1 375 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

377 t CO2/rok

TEHO, s.r.o. spravuje 187 ks odovzdávajúcich staníc (OST) a 278 ks kompaktných
odovzdávajúcich staníc (KOST). OST a KOST napájajú 1 948 odberných miest a 75 000
bytových jednotiek, pričom je prostredníctvom nich dodávaných približne 480 000 MWh tepla
ročne (65% tvorí teplo na ÚK). Stav OST je vyhovujúci, avšak s potenciálom na zlepšenie
účinnosti. Vybrané boli tie OST, v ktorých je najvyšší potenciál dosiahnutia úspory. Jedná sa
predovšetkým o 2 ks OST v mestskej časti Staré Mesto (OST Puškinova a OST Jesenná), OST
v mestskej časti Západ (OST Považská 34), OST v mestskej časti Nad Jazerom (OST Ladožská
3-4) a OST v mestskej časti Juh (OST Miškovecká 19).
Tabuľka 30 Účinnosť OST s potenciálom úspory100
Názov mestskej časti

Normatívna účinnosť

Skutočná účinnosť

Jesenná

98,5

89,3

TEHO, s.r.o.

Puškinova 2

98,5

81,0

Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

Západ

Považská 34

98,5

90,2

TEHO, s.r.o.

Nad Jazerom

Ladožská 3-4

98,5

88,2

TEHO, s.r.o.

Miškovecká 19

98,5

86,5

TEHO, s.r.o.

Adresa zariadenia

Prevádzkovateľ

Staré Mesto

Juh

100

Zdroj: Koncepcia mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia
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Graf 47 Účinnosť OST s potenciálom úspory101
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REKONŠTRUKCIA SEKUNDÁRNYCH ROZVODOV TEPLA
S NÍZKOU ÚČINNOSŤOU
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

4 440 000 EUR

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje TEHO, s.r.o.

Zodpovedný

TEHO, s.r.o.

Termín

2022 - 2025

Potenciál úspory

8 880 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

2 433 t CO2/rok

Odovzdávajúce stanice (OST), slúžia na transformáciu primárneho média, horúca voda, na
sekundárne médium, teplá voda. Z odovzdávajúcej stanice vedú sekundárne rozvody tepla do
miest konečnej spotreby, a to k využitiu teplej vody do vykurovacích telies alebo ako pitnej
vody. Sekundárne rozvody sú vedené k jednotlivým odberným miestam (bytové domy, budovy
verejného sektora, priemysel a iné). Z prevádzkovaných sekundárnych rozvodov tepla v TEHO
len 9% spĺňa normatívne hodnoty účinnosti. Je tu teda možné nájsť potenciál úspor v stratách
tepla.

Nadnormatívne

straty

v rozvodoch

tepla

hradí

prevádzkovateľ

rozvodov

a nezapočítavajú sa do konečnej ceny tepla spotrebiteľa.
Sekundárne rozvody tepla v meste sú v správe TEHO, s.r.o., ktoré je súčasne aj najväčším
odberateľom tepla na výstupe z primárneho horúcovodného rozvodu výrobcu a dodávateľa
tepla TEKO, a.s., ktoré teplo následne ďalej transformuje v OST, pripravuje ohriatu pitnú vodu,
a sekundárnymi rozvodmi tepla dopravuje k jednotlivým odberným miestam. V tabuľke nižšie
je možné vidieť vybrané sekundárne rozvody tepla, ktoré by mali byť prioritne rekonštruované.

101

Zdroj: Koncepcia mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia
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Tabuľka 31 Účinnosť sekundárnych rozvodov tepla s potenciálom úspory102
Názov mestskej časti

Názov a adresa zariadenia podľa povolenia

Normatívna účinnosť rozvodu tepla

Skutočná účinnosť rozvodu tepla

Prevádzkovateľ

Watsonova

94,0

82,7

TEHO, s.r.o.

Tomášikova

95,4

87,6

TEHO, s.r.o.

Alvinczyho

94,0

88,1

TEHO, s.r.o.

Čárskeho

94,0

88,2

TEHO, s.r.o.

Park obr. Mieru

94,0

85,1

TEHO, s.r.o.

Obrancov mieru

94,0

87,9

TEHO, s.r.o.

Obrancov mieru

94,0

89,8

TEHO, s.r.o.

Vodárenská

94,0

89,8

TEHO, s.r.o.

Podhradová

96,0

82,2

TEHO, s.r.o.

Tolstého 32

94,0

83,0

TEHO, s.r.o.

Štúrova

94,0

89,3

TEHO, s.r.o.

Zádielska

94,0

87,3

TEHO, s.r.o.

Zimná

94,0

77,7

TEHO, s.r.o.

Jakobyho

94,0

88,7

TEHO, s.r.o.

Jilemnického 7

98,0

77,9

TEHO, s.r.o.

Kežmarská

94,0

88,0

TEHO, s.r.o.

Narcisová

94,0

89,8

TEHO, s.r.o.

Idanská

94,0

89,6

TEHO, s.r.o.

Považská

92,5

89,5

TEHO, s.r.o.

Poľovnícka

94,0

88,9

TEHO, s.r.o.

Michalovská

94,0

87,1

TEHO, s.r.o.

Petzvalova

92,5

88,7

TEHO, s.r.o.

Sever

Staré Mesto

Západ

Šafárikova

92,5

81,5

TEHO, s.r.o.

Dargovských hrdinov

Buzulucká

94,0

87,3

TEHO, s.r.o.

Krásna

Golianova

96,0

83,8

TEHO, s.r.o.

Bukovecká

96,5

76,5

TEHO, s.r.o.

Jenisejská 45

96,5

87,6

TEHO, s.r.o.

Jenisejská 24

96,0

85,4

TEHO, s.r.o.

Družicová 4

96,5

86,0

TEHO, s.r.o.

Galaktická

96,5

89,3

TEHO, s.r.o.

Rastislavova

94,0

85,2

TEHO, s.r.o.

Alejová

94,0

81,3

TEHO, s.r.o.

Ostravská

94,0

88,7

TEHO, s.r.o.

Lomonosova

94,0

85,8

TEHO, s.r.o.

Pri bitúnku

94,0

85,9

TEHO, s.r.o.

Južná trieda

94,0

88,8

TEHO, s.r.o.

Užhorodská 8

95,0

84,9

TEHO, s.r.o.

Nad Jazerom

Juh
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Zdroj: Koncepcia mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia
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Graf 48 Účinnosť sekundárnych rozvodov tepla s potenciálom úspory103

Skutočná účinnosť

ZVÝŠENIE PODIELU OZE V OKRSKOVÝCH KOTOLNIACH
A ODOVZDÁVAJÚCICH STANICIACH TEPLA
Typ opatrenia

Investičné, plánovacie

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

1x inštalácia OZE na OST cca.
150 000 Eur

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje výrobcov
a distribútorov tepla

Zodpovedný

Energetické spoločnosti
prevádzkujúce kotolne a OST

Termín

2022 - 2040

Potenciál úspory

11 843 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

3 245 t CO2/rok

Cieľom opatrenia je zvýšenie podielu OZE vo výrobe tepla. Bivalentný vykurovací systém
pokrýva energetickú potrebu na vykurovanie a TÚV za pomoci dvoch rozličných technológií,
ktoré je možné prostredníctvom akumulačného zásobníka navzájom prepojiť takým spôsobom,
aby bolo možné neustále zabezpečiť dostatočné množstvo tepla. Ide o proces prepájania
primárneho (zaužívaného) spôsobu výroby tepla s obnoviteľnou energiou. Technologickým
riešením je inštalácia solárnych kolektorov na predohrev vody umiestnených na streche kotolní
a OST. Inštalácia solárnych teplovodných panelov je za účelom eliminácie tepelných strát
v procese prípravy a distribúcie teplej vody pre odberateľov tepla. Spoločnosť TEHO, s.r.o.
v súčasnosti pripravuje pilotný projekt s implementáciou využitia OZE v podmienkach
centralizovaného zásobovania teplom. Predmetom je návrh a inštalácia solárnych teplovodných
panelov na dvoch horúcovodných OST na území mesta Košice (predpoklad investície je
približne 300 000 EUR bez DPH financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ).
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Zdroj: Koncepcia mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia
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ZVÝŠENIE PODIELU OZE V SCZT S VYUŽITÍM
GEOTERMÁLNEJ ENERGIE
Typ opatrenia

Nové

Druh opatrenia

Investičné

Odhad nákladov

60 000 000 EUR

Financovanie

Zdroje EÚ

Termín

2026 - 2050

Zníženie emisií CO2

58 764 t CO2/rok

Magistrát mesta Košice, TEKO s.r.o.,

Zodpovedný

SPP Infrastructure, a.s.

Potenciál úspory do 2030:

166 000 MWh/rok (emisného tepla,
dôjde len k zmene palivovej základne)

Košická kotlina patrí k najvýznamnejším geotermálnym lokalitám v strednej Európe
s vysokým potenciálom na využitie geotermálnej energie. V Košickej kotline sa nachádzajú
najvýdatnejšie geotermálne vrty na Slovensku. V hĺbke približne 3 km pod zemským povrchom
vlastným tlakom vyviera silne mineralizovaná voda, ktorá má teplotu cca. 130 °C. Po úprave
tejto vody môže vstupovať do OST, v ktorej geotermálna voda odovzdá energiu cirkulujúcemu
médiu, ktorým bude upravená voda, ktorá dopraví teplo do spoločnosti TEKO, ktoré disponuje
primárnym distribučným okruhom tepla v meste. Geotermálna voda po odovzdaní energie a jej
ochladení v OST je vháňaná do vtláčacích vrtov, aby bolo umožnené jej opätovné ohriatie.
Geotermálna energia odstráni nutnosť využívania čierneho uhlia v teplárni a zabezpečí
získavanie tepla z obnoviteľného zdroja pre obyvateľov a spoločnosti v meste Košice.
Celková plocha Ďurkovsko-svinickej hydrogeotermálnej štruktúry predstavuje približne
33,6 km2. V hydrogeotermálnom rezervoári tvorenom triasovými karbonatickými horninami
predstavuje hrúbku kolektorov geotermálnych vôd, z ktorej je možné ťažiť geotermálnu
energiu.
Tabuľka 32 Technická špecifikácia geotermálnych vrtov104
Indikátor
Druh vrtu
Prietok (l/s)
Teplota na ústí vrtu (°C)

Vrt GTD-1

Vrt GTD-2

Vrt GTD-3

Reinjektážny geoterm. vrt závislý

Ťažobný geoterm. vrt úhybový

Reinjektážny geoterm. vrt úhybový

55,62

55

65

125

133,8

122,8 – 123,8

Prietok (l/s)

0,92

1,4

2,20

Hĺbka (m)

3210

3084

2246

Nátriovo-chloridový typ

Nátriovo-chloridový typ

Nátriovo-chloridový typ

27-30,6

31,35

31,6-33

Typ geotermálnej vody
Celková mineralizácia vody (g/l)

104

Zdroj: GeoTerm 2022
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Súčasťou využívania geotermálnej energie v SCZT je nie len vybudovanie 20 km teplovodu
spájajúceho geotermálne vrty a TEKO, ale aj OST slúžiacu k odovzdávaniu geotermálnej
energie médiu, dispečing na riadenie prevádzky a dochladzovací systém, ktorý zaistí, aby sa
geotermálna voda mohla zatlačiť nazad do podzemia.
Obrázok 3 Ďurkovsko-svinická hydrogeotermálna štruktúra

Zdroj: GeoTerm 2022
Vybudovaním teplovodu je možné docieliť distribúciu ekologickej energie do TEKO a tá
následne prostredníctvom svojej siete primárnych rozvodov je schopná distribuovať toto teplo
pre potreby TEHO, a to následne prostredníctvom rozvodov tepla a OST konečným
spotrebiteľom. Zvýšenie OZE v SCZT je nevyhnutným krokom v najbližších rokoch aj
vzhľadom na hroziacu energetickú krízu v Európe, najmä v dôsledku obmedzenia závislosti na
ruskom plyne, uhlí a rope a je nevyhnutná pre splnenie záväzku mesta Košice, znížiť svoje
emisie o 40 % do roku 2030.
MAXIMALIZÁCIA ODBERU TEPLA Z ÚČINNÉHO SCZT
o doplnenie OZE vo forme geotermálnej energie do systému centrálneho zásobovania
o využívanie odpadného tepla spoločnosti KOSIT a.s. v maximálnej možnej miere
o využívanie tepla z VÚ KVET v maximálnej možnej miere
o využívanie tepla z biomasy od spoločnosti Košická energetická spoločnosť (biomasa,
aby bola chápaná ako OZE musí byť získavaná udržateľným spôsobom)
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PRIPÁJNIE NOVÝCH ODBERATEĽOV NA SCZT
Cieľom opatrenia je motivovať existujúce objekty k pripojeniu sa na SCZT, ak by pre nich bola
zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla, ale taktiež pripájať aj nové objekty, ktoré boli vystavané
s dostupnosťou na tepelnú rozvodnú sieť a bude pre nich zabezpečená spoľahlivá dodávka tepla.

Navyšovanie podielu OZE sa v SCZT dá uskutočniť vo väčšom rozsahu, rýchlejšie a nákladovo
efektívnejšie v porovnaní s individuálnou lokálnou výrobou tepla. Preto je aj z tohto pohľadu
dôležité podporovať pripojenie existujúcich a novobudovaných objektov na existujúcu SCZT
v Košiciach. Pripájanie nových odberateľov na SCZT upravuje Koncepcia tepelnej energetiky mesta
Košice, v rámci ktorej sa odporúča pripájať nových aj existujúcich odberateľov na existujúci účinný
SCZT (ak je to ekonomicky a technicky realizovateľné).

NEKONTROLOVANÉ ZDROJE
ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
V rámci mesta existujú mimo veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia aj
také zdroje, ktoré nie sú žiadnym spôsobom evidované a kontrolované (napr. pravidelnými
revíziami). Prevádzkovateľom týchto emisných zdrojov sú predovšetkým marginalizované
skupiny obyvateľstva

v

meste,

ktoré

v

zdrojoch

znečisťovania

spaľujú

bližšie

neidentifikovateľné predmety bez akejkoľvek regulácie, čím vznikajú disparity medzi
energetickou rozvinutosťou SCZT v meste, či inými kontrolovanými zdrojmi, a energetickou
chudobou nekontrolovaných zariadení na výrobu tepla, v rámci marginalizovaných skupín.
Mesto Košice by malo:
o snažiť sa o zmapovanie takýchto zdrojov
o spolupracovať s miestnymi neziskovými organizáciami v predmetnej veci:
o šíriť osvetu naprieč marginalizovanými skupinami o vhodnosti, resp.
nevhodnosti palív k výrobe tepla
o šíriť osvetu o možnostiach prístupu k vhodným alternatívam palív k výrobe tepla
o spolupracovať s inšpektormi kvality ovzdušia
o spolupracovať s mestskou políciou v predmetnej veci
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6.

DOPRAVA

Cestná doprava je v Košiciach prepojená prostredníctvom diaľnice D1 s Prešovom, Popradom
a Ružomberkom. Predpokladá sa prepojenie aj so Žilinou a Bratislavou. Spojenie južnou trasou
bude prostredníctvom rýchlostnej cesty R2 cez Zvolen. S maďarským Miškovcom
a Budapešťou sú Košice prepojené rýchlostnou cestou R4.
V meste sú taktiež vybudované dva mestské dopravné okruhy, vnútorný a vonkajší. Vnútorný
mestský okruh obopína historické jadro mesta a je tvorený štvorpruhovými ulicami
Štefánikova, Protifašistických bojovníkov, Senný trh, Námestie osloboditeľov, Štúrova,
Moyzesova a Hviezdoslavova, v opačnom smere Bačíkova-Továrenská. Vonkajší mestský
okruh je vybudovaný okrajovými mestskými časťami štvorpruhovými komunikáciami Alejová,
Trieda SNP, Watsonova, Hlinkova, Prešovská, Južné nábrežie, Nižné Kapustníky, Východná
časť mestského okruhu sa budovala ako diaľničný privádzač k diaľnici D1 mimoúrovňovo.
Časť vonkajšieho okruhu je tvorená rýchlostnou cestou R4. Vo výstavbe je taktiež diaľničný
obchvat mesta.
Mestská hromadná doprava je druhou najväčšou sieťou mestskej dopravy na Slovensku, ktorá
je tvorená dvomi spôsobmi dopravy, autobusovou a električkovou. V minulosti bola súčasťou
mestskej hromadnej dopravy aj trolejbusová. Mestskú hromadnú dopravu v meste prevádzkuje
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (ďalej „DPMK, a.s.“), ktorého jediným vlastníkom je
mesto Košice. Vozový park DPMK, a.s. v roku 2020 najazdil 14 562 000 vozkm. Dopravná
sieť pravidelnej verejnej dopravy vykonávanej DPMK, a.s. predstavuje celkovo 193,5 km
(električková doprava 33,7 km, trolejbusová doprava 13,1 km a autobusová doprava 187,2 km).
Na tejto sieti je sprístupnených 249 zastávok a 640 zastávkových stanovíšť.
Podiel jednotlivých typov dopravných prostriedkov na jazdných výkonoch (t.j. na odjazdených
kilometroch) s priemerným vekom vozového parku:
o Električková doprava: 22,1% (100% elektrina); 20,54 roka
o Autobusová doprava: 77,9% (3,8% elektrina, 5,4% plyn, 68,7% nafta); 9,84 roka
o Trolejbusová doprava: 0,0%
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Tabuľka 33 Prehľad počtu a priemerného veku autobusov MHD, rok 2020105

Počet vozidiel

Priemerný vek od zaradenia do prevádzky v
rokoch

IRISBUS CITELIS 18m CNG

29

10,3

SOR NB 18

65

5,3

Solaris Urbino 15

24

17,5

Karosa B952

1

15,6

Solaris Urbino 12

2

16,3

TEDOM C12 G

5

12,4

SOR NB 12

60

6,5

SOR BN 9,5

5

5,9

IVECO - FIRST

2

9,5

SOR EBN 11

18

3,3

SOR EBN 10,5

5

5,7

216

9,8

Typ vozidla

Spolu

Tabuľka 34 Prehľad počtu a priemerného veku električiek MHD, rok 2020106

Typ vozidla

Počet vozidiel

Skutočný priemerný vek od

Skutočný priemerný vek po

zaradenia do prevádzky v rokoch

renovácii v rokoch

T3

2

38,03

38,03

T6A5

29

28,27

28,27

T3 MOD

1

36,95

18,19

VarioLF-01

1

36,90

9,01

KT8D5

11

30,99

30,99

KT8D5.RN2

8

30,43

14,30

Vario LF2plus

46

5,04

5,04

Spolu

98

29,15

20,54

Tabuľka 35 Prehľad počtu a priemerného veku trolejbusov MHD, rok 2020107
Počet vozidiel

Skutočný priemerný vek v rokoch

15 TR 10/7

3

26,81

14 TR 14/7

1

20,84

Spolu

4

25,26

Typ vozidla

Zdroj: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Zdroj: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
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Zdroj: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
105
106

107

Tabuľka 36 Bilancia počtu najazdených kilometrov v MHD Košice108
Typ dopravy

MJ

Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava

2005

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 113 000

2 060 000

3 097 000

2 281 000

2 726 000

3 439 000

3 220 000

11 047 000

12 906 000

11 728 000

12 446 000

12 743 000

11 957 000

11 341 000

vozkm
Trolejbusová cestná doprava
Celkom

907 000

53 000

0

0

0

4 000

1 000

16 067 000

15 019 000

14 825 000

14 727 000

15 469 000

15 400 000

14 562 000

Graf 49 Bilancia počtu najazdených kilometrov v MHD Košice109
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Mesto Košice tvorí spojnicu medzi západnou a strednou Európou na jednej strane a Ukrajinou
a Ruskom na druhej strane prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate. Po
širokorozchodnej trati sa dopravuje železná ruda z Ukrajiny pre potreby U.S. Steel Košice.
Železničná doprava v Košiciach bola vybudovaná už v roku 1869, kedy bola predĺžená Potiská
železnica z Miškovca do Košíc. Neskôr pribudla Košicko-bohumínska železnica cez mesto
Žilina do Bohumína (CZ) s odbočkou do Prešova, Zemplínska železnica do Michalian a na
Čiernu nad Tisou, Turnianska železnica cez Turňu nad Bodvou a Tornanádasku do Miškovca
jej prepojením s Rožňavou od roku 1955 sa získalo aj južné spojenie so západom Slovenska.
V Košiciach sa nachádza aj Medzinárodné letisko Košice, ktoré zabezpečuje pravidelné aj
chartrové letecké spojenia so západnou, strednou a východnou Európou.
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Zdroj: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Zdroj: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
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Tabuľka 37 Energetická bilancia za sektor doprava110

Typ Paliva / dopravného
prostriedku

Dopravný prostriedok

Východiskový rok 2005
(MWh/rok)

Východiskový rok 2005
(tCO2/rok)

Typ Paliva / dopravného
prostriedku

Dopravný prostriedok

Priebežný monitorovací rok
(MWh/rok)

Priebežný monitorovací rok
(tCO2/rok)

MHD - autobusy

nafta

46 504

12 659

MHD - autobusy

nafta

51 273

13 690

MHD - autobusy

CNG

6 132

1 548

MHD - autobusy

CNG

9 292

2 146

MHD - električky

elektrina

13 495

1 693

MHD - električky

elektrina

11 325

1 486

MHD - trolejbusy

elektrina

2 787

347

MHD - trolejbusy

elektrina

90

12

MHD - elektrobusy

elektrina

0

0

MHD - elektrobusy

elektrina

587

77

BPMK

benzín

244

61

BPMK

benzín

194

38

BPMK

nafta

227

61

BPMK

nafta

139

37

DPMK

benzín

54

14

DPMK

benzín

129

32

DPMK

nafta

679

181

DPMK

nafta

500

134

MAGISTRÁT

benzín

306

76

MAGISTRÁT

benzín

173

43

MAGISTRÁT

nafta

131

35

MAGISTRÁT

nafta

73

19

MESTSKÉ LESY

benzín

150

37

MESTSKÉ LESY

benzín

14

3

MESTSKÉ LESY

nafta

1 143

305

MESTSKÉ LESY

nafta

1 267

338

SMZ

benzín

70

17

SMZ

benzín

32

8

SMZ

nafta

536

143

SMZ

nafta

589

157

TEHO

benzín

581

145

TEHO

benzín

212

53

TEHO

nafta

680

182

TEHO

nafta

427

114

-

7 185

1 918

-

340 365

88 745

423 866

109 051

Prímestská doprava na území mesta
Košice

-

8 981

2 398

Prímestská doprava na území mesta
Košice

Súkromná doprava

-

255 274

66 559

Súkromná doprava

337 972

86 461

SPOLU:

SPOLU:

DOSIAHNUTÉ ZVÝŠENIE CO2 26,13 %

110

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
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Tabuľka 38 Prognóza spotreby energie za sektor doprava111
MWh/rok

t CO2/rok

VÝCHODISKOVÝ ROK

337 972

86 461

PRIEBEŽNÝ MONITOROVACÍ ROK

423 866

109 051

2025

432 344

105 779

2030

440 821

102 508

2035

449 298

99 236

2040

457 776

95 965

2045

466 253

92 693

2050

474 730

89 422

Graf 50 Prognóza spotreby energie za sektor doprava112
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Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, NOVACO s.r.o.
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PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE
A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
Prognóza spotreby energie vychádza z dostupných podkladov, ktoré boli použité pri spracovaní
strategického dokumentu. Z dôvodu vyššej ekonomickej aktivity v regióne a neustálym prírastkom
obyvateľov sa predpokladá neprerušovaný nárast spotreby energie v sektore doprava na území
mesta Košice. Tento jav nie je pre ekonomicky sa rozvíjajúce lokality výnimočný, je možné
očakávať väčšiu spotrebu energie v sektore doprava v prípade príchodu významných investorov do
regiónu, čím sa bude stimulovať dopyt po doprave.
Aj napriek rastúcemu trendu v oblasti spotreby energie v sektore doprava, model predpokladá
znižovanie produkcie emisií CO2 do ovzdušia za predmetný sektor. Primárnym faktorom
s dosahom na produkciu emisií je kontinuálna obnova vozového parku. Nové vozidlá uvedené do
prevádzky spĺňajú prísnejšie európske normy (EURO 6 a novšie), spotrebovávajú menej
pohonných hmôt pri absolvovaní totožných trás v porovnaní s vozidlami, ktorých technická
životnosť je na svojom konci. Druhým dôležitým faktorom, ktorý zníži produkciu emisií na území
mesta je prijaté politické rozhodnutie v rámci Európskej únie, vďaka ktorému sa v značnej miere
začne upúšťať od vozidiel spaľujúcich fosílne palivá (benzín, nafta, LPG, CNG). Do väčšej miery
začnú automobily využívať nízko emisné zdroje (elektrická energia, vodík alebo alternatívne
palivá). Výraznejší dopad tohto rozhodnutia sa predpokladá po roku 2030 s kulmináciou okolo roku
2040
V súčasnosti môžeme pozorovať kulmináciu produkcie emisií CO2 do ovzdušia v sektore doprava
v meste Košice. Spotreba energie bude narastať kontinuálne, napriek tomu bude lokálna produkcia
emisií klesať, čo bude mať za následok výrazné zlepšovanie kvality ovzdušia a kvality životného
prostredia na území.

111

EMISIE CO2 Z DOPRAVY V MESTE KOŠICE 113
Graf 51 Emisie CO2 z dopravy v meste Košice [t/rok]
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

88 745
66 559

13 566
350

14 489
2 146

1 548

177
benzín

nafta

2 040

elektrická energia

CNG
Východiskový rok

2 398

1 575

1 918

Prímestská doprava na území mesta
Košice

Súkromná doprava na území mesta
Košice

Priebežný monitorovací rok

Graf 52 Emisie CO2 z dopravy podľa spoločností [t/rok]
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Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, grafické spracovanie NOVACO s.r.o.
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SPOTREBA ENERGIE Z DOPRAVY V MESTE KOŠICE 114
Graf 53 Spotreba energie z dopravy v meste Košice [MWh/rok]
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Graf 54 Spotreba energie z dopravy podľa spoločností [MWh/rok]
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Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice, grafické spracovanie NOVACO s.r.o.
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA
PEŠIA DOPRAVA
Významným opatrením k zníženiu vplyvu dopravy je podpora nemotorovej dopravy
a vytváranie predpokladov na bezpečnú a pohodlnú pešiu dopravu. Mesto Košice má
predpoklady na to, aby obyvatelia mesta mohli takýto typ dopravy využívať k
čiastkovým presunom. Mesto Košice by malo aj naďalej podporovať kvalitnú pešiu dopravu
s ohľadom na komfort a bezpečnosť obyvateľov mesta, ale aj zohľadniť tento typ dopravy pri
plánovaní výstavby v meste, tak aby sa neporušovali prirodzené pešie ťahy, vytvárali sa
samostatné chodníky, bezpečnostné ostrovčeky na priechodoch pre chodcov, výstražné
signalizácie o pohybe chodcov na rizikových úsekoch s bezpečnostným rizikom, a iné
opatrenia, zvyšujúce komfort chodcov na území mesta.
Návrh opatrení pre podporu pešej dopravy:
o

nasvietenie priechodov pre chodcov v zmysle príslušných technických predpisov,

o

prehodnotenie vybudovania ďalších vyvýšených priechodov formou dopravných
prahov pre chodcov v lokalitách s intenzívnym pohybom chodcov,

o

dobudovanie prepojení chodníkov s ohľadom na prirodzené pešie ťahy,

o

pri komplexných rekonštrukciách dopravných komunikácií v meste súbežne realizovať
aj opravu chodníkov, prioritne s využitím vsakovacích povrchov,

o

realizovať lokálne zásahy, prioritne na základe podnetov od občanov, ktoré samospráva
registruje cez elektronické portály (napríklad cez portál www.odkazprestarostu.sk)

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Dopravný podnik mesta Košice je akciová spoločnosť vlastnená mestom Košice, ktorá
prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu na území mesta Košice. V súčasnosti je v prevádzke
65 liniek pravidelnej mestskej hromadnej dopravy. Spoločnosť DPMK nie je členom
integrovaného dopravného systému IDS Východ, so spoločnosťou IDS Východ má zatiaľ
zmluvný vzťah Mesto Košice (mandátna zmluva).

114

Dopravná obslužnosť je zabezpečovaná autobusovou dopravou s využitím dopravných
prostriedkov na naftu, CNG a elektrickú energiu a električkovou dopravou s využitím
elektrickej energie.
Návrh opatrení pre zlepšenie komfortu a prevádzky mestskej hromadnej dopravy („MHD“) na
území mesta Košice:
o

na frekventovaných uliciach, kde premáva MHD je potrebné zvýšiť plynulosť dopravy,

o

v rámci existujúcich dopravných koridorov na hlavných ťahoch cez mesto (Hlinkova,
Prešovská cesta, Palackého, Štúrova, Moldavská cesta, Nižné Kapustníky), vytvoriť
vyhradené pruhy pre vybrané druhy dopravy, prioritne však pre vozidlá MHD a PAD,

o

pre plynulý prejazd autobusovej dopravy je potrebné zabezpečiť prejazdný profil na
uliciach, napríklad zákazom státia,

o

je nutné neustále sledovať, aktualizovať a prehodnocovať návrh na doplnenie zastávok
alebo trasovania liniek MHD,

o

inštalácia elektronických tabúľ MHD, ktoré môžu informovať aj o iných nadväzujúcich
spojoch.

NAHRADENIE AUTOBUSOV SPAĽUJÚCICH FOSÍLNE PALIVÁ ELEKTROBUSMI
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Odhad nákladov

590 000 EUR / ELEKTROBUS
113 870 000 EUR – cena
kompletnej obnovy vozového
parku autobusov DPMK115

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje mesta

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, DPMK

Termín

2022 - 2050

Zníženie emisií CO2 do 2030

2 841 t CO2/rok

Zníženie emisií CO2 do 2050

14 207 t CO2/rok

Potenciál úspory do 2030116

Potenciál úspory do 2050117

Úspora energie nie je pre
opatrenie relevantná, nakoľko
nepríde k zníženiu dopravných
výkonov, len k zmene
primárneho paliva z fosílnych
palív (nafta, CNG) na lokálne
bezemisné palivo (elektrinu)

V rámci navrhovaného opatrenia sa uvažuje o nahradení dopravných prostriedkov spaľujúcich

fosílne palivá autobusmi na elektrickú energiu. V súčasnosti sa uvádzajú do prevádzky aj
Odhad nákladov, výsledná cena podlieha verejnému obstarávaniu a zvolenému technickému riešeniu
Obnova 20% z vozového parku (autobusov na fosílne palivá)
117
Obnova 100% z vozového parku (autobusov na fosílne palivá)
115
116

115

vozidlá, ktoré využívajú ako palivo vodík. Vodíkový pohon je taktiež bezemisný a v budúcnosti
existuje potenciál jeho zavedenia do prevádzky MHD. Nakoľko momentálne nie je prevádzka
vodíkových autobusov dostatočne otestovaná, pre potreby opatrenia sa s vodíkovým pohonom
neuvažovalo.
Mesto Košice bude informovať o výhodách cestovania hromadnou dopravou a rokovať
s poskytovateľmi verejnej dopravy o zavádzaní ekologických technológii do prevádzky
hromadnej dopravy. V prípade vyššieho využívania hromadnej dopravy je predpoklad, že sa
bude zavádzať zahustený interval hromadnej dopravy, čo bude mať za následok ešte vyššiu
mieru využívania takéhoto druhu dopravy.
BUDOVANIE NOVÝCH TRATÍ ELEKTRIČIEK,
MODERNIZÁCIA VOZOVÉHO PARKU 118
Tabuľka 39 Zoznam plánovaných projektov - električky119
Názov projektu

Zodpovednosť
za realizáciu
projektu

Popis projektu

Odhadované
finančné náklady

Termín
realizácie
projektu

117 078 801 EUR

neznámy

neznáme

neznámy

81 000 000 EUR

2021 - 2023

Električková trať,
sídlisko Ťahanovce Terminál Sever Námestie Maratónu
mieru

Mesto Košice

Zámer počíta so zrealizovaním trate z Námestia
Maratónu mieru cez Terminál Sever až na sídlisko
Ťahanovce. Trať má byť zjazdná pre bežné mestské
električky i súpravy tram-train.

Električková trať,
TIOP Krásna nad
Hornádom

Mesto Košice

Zámer počíta s výstavbou TIOP v priestore železničnej
stanice Krásna nad Hornádom.

Modernizácia
vozidlového parku
električiek

DPMK a.s.

Jedná sa o nákup 29 ks električiek o dĺžke 32 metrov,
ktoré by mali nahradiť električky T6A5 a KT8D5.
Zároveň je nákup podmienený realizáciou projektu MET
2, prípadne výstavbe nových električkových tratí.

Dobudovanie
električkovej siete o
úsek Námestie
Maratónu mieru Svätoplukova - otočka
Staničné námestie

Mesto Košice

Cieľom zámeru je dobudovanie, resp. obnova
vnútromestského električkového okruhu.

neznáme

neznámy

Prestavba nadjazdu
rýchlodráhy v Pereši
a modernizácia
rýchlodráhy do U. S.
Steel

Mesto Košice

Cieľom zámeru je prestavba nadjazdu pri Pereši, ktorá
značne spomaľuje električkovú dopravu. Rekonštrukciou
má zároveň prejsť celý úsek rýchlodráhy.

neznáme

neznámy

Aktuálne zámery sú v strategickom dokumente: Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb, po aktualizácii strategického dokumentu
budú k dispozícii konkrétne zámery, ktoré je potrebné považovať za relevantné
119
Zdroj: Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb
118
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Dobudovanie
električkovej siete o
úsek Bardejovská Popradská Moldavská

Mesto Košice

Zámer je zaradený do zásobníka projektov, nebol však
zaradený do OPII.

neznáme

neznámy

Dobudovanie
električkovej siete o
úsek - otočka Sídlisko
nad Jazerom-Krásna
nad Hornádom dopravná obsluha
Sídliska Východné
mesto

Mesto Košice

Zámer je zaradený do zásobníka projektov.

neznáme

neznámy

OBNOVA TROLEJBUSOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 120
Tabuľka 40 Zoznam plánovaných projektov - trolejbusy121
Názov projektu

Zodpovednosť
za realizáciu
projektu

Popis projektu

Odhadované
finančné náklady

Termín
realizácie
projektu

Modernizácia
trolejbusovej
infraštruktúry

DPMK a.s.

Zámerom je obnoviť jestvujúcu trolejbusovú
infraštruktúru, ktorá je v pôvodnom stave od jej
výstavby.

3 000 000 EUR

2020 - 2022

Nákup trolejbusov

DPMK a.s.

Zámerom je obnoviť jestvujúcu trolejbusovú
infraštruktúru, ktorá je v pôvodnom stave od jej
výstavby. Ich premávka je predpokladaná okrem liniek
71 a 72 na Sídlisko Ťahanovce a Podhradovú.

20 100 000 EUR

2023 - 2024

OBSTARANIE VOZIDIEL NA UDRŽATEĽNÉ
PALIVÁ – MESTO KOŠICE A MESTSKÉ
ORGANIZÁCIE
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

40 000 EUR / 1 ks elektromobil122

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje mesta, zdroje
mestských organizácií

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, organizácie v manažérskej
pôsobnosti mesta Košice

Termín

2022 - 2050

Potenciál úspory

Úspora energie nie je pre opatrenie relevantná, nakoľko
nepríde k zníženiu dopravných výkonov, len k zmene
primárneho paliva z fosílnych palív (nafta, benzín) na
lokálne bezemisné palivo (elektrinu)

Zníženie emisií
CO2

1 257 t CO2/rok

Aktuálne zámery sú v strategickom dokumente: Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb, po aktualizácii strategického dokumentu
budú k dispozícii konkrétne zámery, ktoré je potrebné považovať za relevantné
121
Zdroj: Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb
122
Odhad nákladov, výsledná cena podlieha verejnému obstarávaniu a zvolenému technickému riešeniu
120
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Mesto Košice ide príkladom voči svojim obyvateľom a zabezpečuje možnosť využívania
alternatívnych spôsobov dopravy zamestnancami pri plnení ich pracovných povinností.
Prioritne sa mesto zameriava na podporu nemotorovej dopravy, napr. zdieľanie bicyklov, pešia
chôdza a zdieľanie bez-emisného alebo nízko-emisného vozidla, primárne na pracovné účely
(elektromobil, hybrid). Aktuálne používané vozidlá budú pri plánovanej výmene nahradené
vozidlami s minimálnymi alebo žiadnymi emisiami. Odporúčame doplnenie alebo výmenu
vozového parku hybridnými vozidlami alebo plne elektrickými vozidlami123. Na nákup vozidiel
s alternatívnym zdrojom paliva môžu obce a mestá využiť aj finančné prostriedky ponúkané
prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, prípadne zdroje cez
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (obe ministerstvá ponúkajú dotačné
schémy, ktoré sú vždy časovo limitované, preto je žiadúce sledovať výzvy, prostredníctvom
ktorých vie samospráva získať finančné prostriedky).124
Graf 55 Spotreba energie v sektore doprava organizácii miestnej samosprávy, rok 2020125
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Tabuľka 41 Spotreba energie a produkcia emisií CO2 v sektore doprava organizácii miestnej
samosprávy126
Benzín [MWh/rok]

Subjekt

Benzín [t CO2/rok]

Nafta [MWh/rok]

Nafta [t CO2/rok]

Bytový podnik mesta Košice

244

61

227

61

Dopravný podnik mesta Košice

227

61

54

14

Magistrát mesta Košice

54

14

679

181

MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s.

679

181

306

76

Správa mestskej zelene v Košiciach

306

76

131

35

Tepelné Hospodárstvo

131

35

150

37

Je nevyhnutné vybudovať nabíjaciu infraštruktúru v rámci objektov inštitúcií, ktoré nové vozidlá používať. V prípade, ak by táto
infraštruktúra v rámci týchto objektov neexistovala a boli nútené využívať externé nabíjačky, viedlo by to k časovej neefektivite využívania
vozidiel ako aj príslušných zamestnancov vzhľadom na potrebu jalových jázd za účelom nabíjania. Vybudovanie nabíjacích staníc je
v synergií s nasledujúcim opatrením „podpora elektromobility“
124
Okrem osobných vozidiel sa pri realizácii opatrenia nahradia aj úžitkové vozidlá v relevantných mestských organizáciách, ako napríklad
Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá obstará ekologické nákladné vozidlá a vysokozdvižné vozíky a podobne
125
Základná emisná bilancia mesta Košice, grafické spracovanie NOVACO s.r.o.
126
Základná emisná bilancia mesta Košice, grafické spracovanie NOVACO s.r.o.
123
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Graf 56 Emisie CO2 z vozidiel miestnej samosprávy, rok 2020 [t CO2/rok]127
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SMART PROCES MANAŽMENTU VOZOVÉHO PARKU
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

50 000 EUR128

Financovanie

Zdroje mesta, zdroje mestských
organizácií

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, mestské
organizácie

Termín

2022 - 2050

Potenciál úspory

187 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

48 t CO2/rok

o snímače prevádzky vozidiel
o optimalizácia zvolenej trasy pred jej zahájením a aj počas jazdy, na základe
neočakávaných prekážok na trase
o implementácia softvérového riešenia, ktoré umožní komplexný manažment
a prevádzku vozového parku úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
o využívanie SMART GPS lokalizácie vozidiel, ako prevenciu pred zneužitím
a odcudzením vozidiel
o zavedenie elektronickej knihy jázd, ktorá bude prístupná prostredníctvom rôznych
zariadení (PC, tablet, mobil)
o agregácia platieb palivovými kartami

127
128

Základná emisná bilancia mesta Košice, grafické spracovanie NOVACO s.r.o.
Odhad nákladov, výsledná cena podlieha verejnému obstarávaniu a zvolenému technickému riešeniu
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PODPORA ELEKTROMOBILITY, VÝSTAVBA
NABÍJACÍCH STANÍC PRE ELEKTROMOBILY
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

Približne 5 000 EUR / 1 ks
nabíjacej stanice (cena za
projektovú dokumentáciu
a technológiu stanice) 129

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje mesta, zdroje
mestských organizácií

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice, mestské
organizácie

Termín

2022 - 2050

Zníženie emisií CO2

6 543 t CO2/rok

Zníženie emisií CO2

68 702 t CO2/rok

Potenciál úspory do 2030

130

Potenciál úspory do 2050131

Úspora energie nie je pre
opatrenie relevantná, nakoľko
nepríde k zníženiu dopravných
výkonov, len k zmene
primárneho paliva z fosílnych
palív (nafta, benzín, LPG, CNG)
na lokálne bezemisné palivo
(elektrinu)

Prostredníctvom dotačných schém sa plánuje aj budovanie nabíjacích staníc z prostriedkov EÚ.
Odporúčame realizáciu výstavby takýchto nabíjacích staníc, nakoľko sa jedná o prínosnú
investíciu do budúcnosti. Posledná výzva prebehla cez Ministerstvo hospodárstva, v spolupráci
so SIEA, kedy bolo umožnené získať NFP od 5 000 EUR – 20 000 EUR na budovanie
nabíjacích staníc (preplácalo sa až 95% nákladov).

Priemerné náklady s konvenčným pohonom sú približne 10 EUR / 100 km, v prípade
elektromobilov hovoríme o nákladoch nepresahujúcich 2 EUR / 100 km. Z dôvodu vyššej
obstarávacej ceny je potrebné na aute realizovať veľa krátkych jázd v rámci obce viacerými
zamestnancami. Pre toto opatrenie odporúčame nájsť si partnera, ktorý zabezpečí proces
existencie nabíjacích staníc od ich inštalácie až po ich správu, údržbu a servis.

Cenu za výstavbu nabíjacej stanice je možné výrazne znížiť s využitím štátnych dotácií
Obnova 20% z vozového parku (autobusov na fosílne palivá)
131
Obnova 20% z vozového parku (autobusov na fosílne palivá)
129
130
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SPRACOVANIE AKČNÉHO PLÁNU UDRŽATEĽNEJ MOBILITY / E-MOBILITY
Podpora jednotlivých druhov udržateľnej dopravy by mala byť navzájom koordinovaná. Tento
prístup k dopravnému plánovaniu bude viesť k zlepšeniu dopravnej situácie v meste. Opatrenie
bude viesť k poklesu množstva kolón v individuálnej doprave, zlepší sa timemanagement vo
verejnej doprave, bezpečnosť v cyklistickej doprave, ale aj chodcov v obci. Vypracovanie
lokálneho akčného plánu e-mobility pre mesto Košice zabezpečí koncepčné budovanie
nabíjacích staníc s výhľadom ich čo najvyššieho užívania. Nabíjacia infraštruktúra je kľúčová
pre úspešné zavedenie elektromobility, a preto odporúčame vypracovanie akčného plánu, či už
z prostriedkov Európskej únie, alebo z vlastných zdrojov.
SPRACOVANIE KONCEPCIE REALIZOVATEĽNOSTI NABÍJACÍCH STANÍC
Mesto Košice vypracuje koncepciu rozmiestnenia a technických špecifikácií potencionálnych
miest pre nabíjacie stanice pre elektromobily v meste. Koncepcia určí vhodné lokality pre
výstavbu nabíjacích staníc, na základe intenzity dopravy, či iného preferovaného kritéria, a
taktiež zhodnotí technické špecifikácie možností výstavby nabíjacích staníc v meste (napojenie
nabíjacích staníc na sústavu verejného osvetlenia, nabíjacie stanice ako súčasť budov miestnej
samosprávy a pod.)
SMART SYSTÉM NABÍJACÍCH STANÍC
Pri budovaní nabíjacích staníc je potrebné zabezpečiť správne technické nastavenie, aby
nedochádzalo k situáciám, kedy bude vlastník nabíjacej stanice platiť poplatky za preťaženie
siete, prekračovanie rezervovanej kapacity, prípadne zabezpečiť prevádzku nabíjacích staníc
bez potreby navýšenia elektrickej prípojky.
Nabíjacie stanice a nabíjacia infraštruktúra musí byť vybudovaná s implementáciou systému na
reguláciu príkonu a systémom na vyrovnávanie záťaže. Na zváženie v budúcnosti pripadá aj
využívanie batériových úložísk, cez ktoré bude umožnené nabíjať elektromobily (batériové
úložiská v spojení s obnoviteľnými zdrojmi energie sú schopné dodávať čistú bez emisnú
energiu priamo do automobilu k jeho prevádzke).

121

Tabuľka 42 Technická špecifikácia nabíjacích staníc132

POMALÉ

RÝCHLE

VEĽMI RÝCHLE

NABÍJANIE

NABÍJANIE

NABÍJANIE

3 - 7 kW

11 – 22 kW

50 - 150 kW

AC

AC

DC

DOBA NABÍJANIA VOZIDLA

do 24 hodín

3 – 8 hodín

15 – 60 minút

VYUŽITIE

Domácnosť

Domácnosť /
Verejné nabíjanie

Verejné nabíjanie /
Nabíjanie na diaľničnej
sieti

NÁKLADY NA REALIZÁCIU

Bez dodatočných nákladov

Bez dodatočných nákladov alebo
minimálne náklady (v závislosti od
technického riešenia a možností
budovy)

Vysoké náklady na
kabeláž, ističe,
zabezpečenie a pod.

NÁKLADY NA PREVÁDZKU

Bez nákladov

Minimálne náklady

Vysoké náklady

VHODNÉ RIEŠENIE PRE
BUDOVANIE NABÍJACÍCH
STANÍC V PODMIENKACH
MESTA KOŠICE

X

Vhodné riešenie

X

VÝKON NABÍJACEJ STANICE
TYP NABÍJACEJ STANICE

Nabíjacie stanice existujú v rôznych technických prevedeniach. V podmienkach mesta Košice
je ideálnym štartovacím riešením budovanie AC nabíjacích staníc s nabíjacou kapacitou 2 x 22
kW (jeden nabíjací stojan, dva nabíjacie body). Toto riešenie umožňuje vybudovať rozsiahlu
sieť nabíjacích staníc s nízkym dopadom na rozpočet pri realizácií investície a aj následnej
prevádzke nabíjacej stanice. Navrhované nabíjacie stanice budú rešpektovať tieto technické
zásady:
o zameranie sa na budovanie AC nabíjacích staníc
o budovanie samostatne stojacích staníc, prípadne tzv. wallboxov
o konektor: typ 2 (norma IEC 62196)
o RFID čítačka kariet (napríklad pre zamestnancov organizácie, v rámci ktorej bude
nabíjacia stanica inštalovaná pre výhodnejšie nabíjanie), autentifikácia cez aplikáciu,
možnosť ad-hoc platby cez platobný terminál integrovaný v zariadení
o komunikácia nabíjacej stanice cez protokol OCPP 1.6 alebo cez vyššiu verziu
o vyhradené parkovacie státie s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením
o zapojenie nabíjacích staníc do medzinárodnej roamingovej siete

132

Zdroj: NOVACO s.r.o.
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ZVYŠOVANIE PRIEPUSTNOSTI AUTOMOBILOVEJ
DOPRAVY 133
Typ opatrenia

Investičné

Druh opatrenia

Nové

Odhad nákladov

1 500 000 – 3 000 000 EUR 134

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje mesta

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice

Termín

2022 - 2050

Potenciál úspory do 2030135

5 105 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

1 331 t CO2/rok

o nahrádzanie križovatiek okružnými križovatkami, ktoré zabezpečujú prejazd, častejšie
bez zastavenia vozidla a vytvárania škodlivých emisií spôsobených opätovným
rozbiehaním vozidiel136,
o stanovenie času zásobovania mimo špičkové hodiny, zvislým dopravným značením,
o

vyčlenenie parkovacích miest na zásobovanie,

o zníženie počtu dlhodobých celodenných státí zavedením a rozširovaním regulovaného
parkovania, zavádzanie jednosmerných ulíc,
o obmedzovať vjazd ťažkých nákladných vozidiel do mesta, zásobovanie sústrediť na
malé vozidlá kategórie O do 3,5t, nákladnými (cargo) bicyklami, vytváranie spoločných
cyklodep cez ktoré bude možne „last mile“ zásobovanie
o budovať nové záchytné parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny, zvolenie
systematického prístupu ku koncepcii parkovania.
SMART RIADENIE KRIŽOVATIEK
Osadenie IoT prvkov, vrátane magnetodetektorov, ktoré slúžia na identifikáciu vozidiel
prechádzajúcich križovatkami. Na základe získaných reálnych dát137, križovatky budú vytvárať
signálne plány podľa aktuálnej dopravnej situácie. Inteligentné križovatky budú vzájomne
prepojené a budú spolupracovať. Senzory IoT doplnia monitorovacie a prehľadové dopravné
kamery, ktoré budú v reálnom čase vyhodnocovať trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov
vrátane čítania evidenčných čísel vozidiel. Takzvané sčítače sa postarajú o kategorizáciu a
sčítanie vozidiel na vybraných vstupoch do mesta a zároveň na určených hlavných cestných

Zvyšovanie priepustnosti automobilovej dopravy nemôže byť realizované na úkor priepustnosti hromadnej dopravy
Odhad nákladov, výsledná cena podlieha verejnému obstarávaniu a zvolenému technickému riešeniu
135
Predpoklad zníženia spotreby energie v súkromnej doprave o 1,5%
136
Počet zastavení vozidla v okružnej križovatke závisí od intenzity dopravy, ktorá danou križovatkou prechádza, v okružnej križovatke je
ťažko realizovateľná preferencia MHD, preto je umiestnenie takýchto križovatiek potrebné konzultovať s odborníkmi Mesta Košice
137
Dáta by nemali byť zamerané iba na cestnú dopravu, je potrebné zabezpečiť zber dát aj o chodcoch, cyklistoch a ďalších účastníkov
cestnej premávky. Akonáhle sa budú prispôsobovať signálne plány iba cestnej doprave, dĺžky červenej pre chodcov na týchto križovatkách
sa bude neúmerne predlžovať
133
134
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ťahoch v rámci mesta. Na vstupy do mesta budú osadené dopravné informačné tabule, ktoré
umožnia vodičom zistiť dojazdové časy do jednotlivých destinácií mesta, ako sa aj vopred
pripraviť na nebezpečenstvá na trase, nehody a obchádzkové trasy v prípade tvorby kolón. Tieto
informácie budú poskytované aj cez API vo forme pravidelne aktualizovaných otvorených dát
aj externým aplikáciám, najmä tým, ktoré sú používané na navigáciu. Všetky tieto dáta zastreší
vo forme analýz, predikcií a smart scenárov nová integračno-analytická softvérová platforma
vo forme webovej stránky a aplikácie.
MONITOROVANIE AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY
Mesto Košice zabezpečí osadenie zariadení na sčítanie dopravy na hlavných cestných ťahoch.
Osadenie zariadení a následná analýza dát komplexných dát umožní spresnenie informácií o
intenzite dopravy na území s presným vyhodnocovaním produkcie emisií CO2 na území mesta
Košice.
ROZŠIROVANIE PARKOVACEJ POLITIKY, P+R PARKOVANIE
Zónu plateného parkovania tvorí centrálna mestská zóna (CMZ), rezidentské lokality č. 1 až 10
a niektoré osobitné parkoviská. Systém budovania rezidentského parkovania je potrebné
rozširovať, zároveň je nevyhnutné budovať záchytné parkoviská umožňujúce komfortný
prestup na hromadnú dopravu v meste.

PODPORA CYKLODOPRAVY
Typ opatrenia

Odhad nákladov

Investičné

Druh opatrenia

Pokračujúce

Financovanie

Zdroje EÚ, zdroje mesta

Cyklochodník: približne
147 000 EUR / 1 km

Zodpovedný

Magistrát mesta Košice

Termín

2022 - 2050

Potenciál úspory do 2030138

10 211 MWh/rok

Zníženie emisií CO2

2 662 t CO2/rok

Cyklistická doprava je samostatným druhom dopravy, ktorý prispieva k zabezpečovaniu
prepravných nárokov predovšetkým na krátke, ale aj dlhšie vzdialenosti. Je využívaná na
dopravu z domu do práce, školy, či iné občianske potreby. Pre svoju jednoduchosť a cenovú

138

Predpoklad zníženia spotreby energie v súkromnej doprave o 3%
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prístupnosť je vhodná pre všetkých obyvateľov. Prispieva tak k sociálnej rovnoprávnosti
a vyššej kvalite života. Priestorová úspornosť, prevádzková nenáročnosť, energetická
nezávislosť, flexibilita a dostupnosť ako aj ekologická vhodnosť z nej vytvárajú významnú
alternatívu voči individuálnej automobilovej doprave, ktorá zaťažuje životné prostredie
(Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike).
Pre podporu alternatívnych spôsobov dopravy je dôležité dbať na jej správnu propagáciu. Je
potrebné zmeniť doterajšie povedomie obyvateľov a zvýšiť ich informovanosť o alternatívnych
spôsoboch dopravy. Cyklistická doprava je pre zdravie prospešnejšia, bezpečnejšia a častokrát
aj rýchlejšia. Pri tomto spôsobe dopravy nedochádza k produkcii škodlivých emisií
a používanie

alternatívnych

spôsobov

dopravy zlepšuje

stav

životného

prostredia

v bezprostrednom okolí. Primárny spôsob ako znížiť emisie vyprodukované IAD je budovanie
kvalitných, prepojených a hlavne segregovaných cyklotrás. Základné intravilánové trasy by
mali byť postupne dopĺňané o ďalšie spojovacie úseky.
V súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej
republike možno rozdeliť hlavné dôvody na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky do
štyroch oblastí:
o Ekonomická: Neustály nárast cien pohonných hmôt a cien cestovného, stále častejšie
dopravné zápchy a z toho prameniace časové straty pri preprave autom či verejnou
osobnou dopravou čoraz viac zvýrazňujú prednosti cyklistickej dopravy. Reálne sa
prejavia tam, kde sú podmienky na jej bezpečné využívanie. Zo všetkých jázd
automobilov je až 30% kratších ako 3 km. Cykloturistika má potenciál tvoriť významný
podiel na cestovnom ruchu a stať sa prínosom pre ekonomiku štátu, samospráv
a podnikateľov.
o Ekologická: Bicykel je dopravným prostriedkom, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé
emisie do ovzdušia. Jeho prevádzku tiež sprevádza podstatne menší hluk a vibrácie
v porovnaní s motorovou dopravou. Používanie bicykla nevyžaduje spotrebu žiadnej
energie (s výnimkou ľudskej), naopak prispieva k znižovaniu závislosti na fosílnych
palivách a k znižovaniu emisií skleníkových plynov.
o Zdravotná: V jednotlivých krajinách EÚ od 30% do 80% dospelej populácie trpí
nadváhou. Pritom práve bicyklovanie sa odporúča ako výborný preventívny
prostriedok, ktorý vedie k zníženiu rizika ochorení.
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o Sociálna: Bicykel je vhodným a dostupným dopravným prostriedkom pre všetky
sociálne vrstvy. Bicyklovanie dáva priestor k väčšej socializácií a bližším kontaktom
medzi ľuďmi.
ROZVOJ CYKLISTICKEJ DOPRAVY
o Zaistenie mobility v obci kombináciou všetkých druhov dopravy do dopravného
systému, ktorého súčasťou je aj cyklistická doprava.
o Vytvorenie aktuálnej mapy cyklistickej infraštruktúry spolu s plánovanými trasami
v horizonte 5 rokov.
o Prispenie stratégie k posilneniu fungovania dopravy v spolupôsobnosti s pešou
a verejnou dopravou.
o Konkretizácia a doplnenie celoštátnych cieľov uvedených v Národnej stratégií rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike na miestnej úrovni.
o Vytvorenie podmienok pre bezbariérové a bezkolízne prepojenie cyklistickej dopravy
na území s existujúcimi aj budúcimi trasami na regionálnej, nadregionálnej
a medzištátnej úrovni.
o Cyklistická doprava je komplexný systém, do ktorého patrí aj cyklistická infraštruktúra
vyžadujúca dostatočné možnosti rôznych druhov parkovania a úschovy bicyklov,
vhodné a optimálne prepojenie s prostriedkami verejnej dopravy, bezpečné podmienky
pre jej fungovanie v dopravnom systéme.
o Rozhodujúcim faktorom úspechu je dlhodobá kontinuita hlavných cieľov cyklodopravy
a dobré výsledky vyžadujú kombináciu do budúcnosti orientovaných opatrení
v infraštruktúre a pri práci s verejnosťou, vytváranie pozitívneho pohľadu na
cyklodopravu.
o Pre trvalé a plošné zlepšovanie podmienok cyklodopravy zohľadňovať záujmy
cyklistickej dopravy pri realizácií všetkých opatrení vo verejnom cestnom priestore tak,
aby odpovedajúcim spôsobom zahŕňali jej uvažovaný význam.
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ÚDRŽBA CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY


Sledovanie kvality pri realizácií a dodávať podnety k údržbe infraštruktúry.



Vyčleniť

potrebné prostriedky na údržbu a opravu cyklotrás

a cyklistickej

infraštruktúry.


Zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o cyklotrasách (stav infraštruktúry, sčítanie
cyklistov).



Udržiavať bezbariérovú infraštruktúru.



Zaisťovať bezbariérovú prejazdnosť pri zimnej údržbe a čistení ulíc.



Zaistiť a označiť neodstrániteľné prekážky.



Zaistiť osvetlenie na cyklochodníkoch/ cyklotrasách.

SYSTÉM ZDIEĽANIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Existujúci systém zdieľania bicyklov je určený na rýchlu a pohodlnú dopravu v rámci mesta Košice.
Ideálna maximálna vzdialenosť pre takúto prepravu je 7 kilometrov. Tento systém zdieľania bicyklov
je vhodný aj pre priestor, kde absentuje hromadná doprava. Bikesharing, teda systém zdieľania bicyklov
a služby cez ktoré je možné si požičať e-kolobežky sú v meste Košice etablované. Mesto bude systémy
zdieľania dopravných prostriedkov podporovať, rozvíjať a budovať náležitú infraštruktúru, aby viac
podporilo využívanie alternatívnych spôsobov dopravy na svojom území.
Mesto Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom podporí vznik systému zdieľania
automobilov (konvenčných veľkostí). Vhodným spojením s MHD a IDS, by mohol fungovať ako
doplnok najmä v odľahlejších častiach mesta, kde ekonomický zmysel prevádzkovania systému verejnej
dopravy je menší139.

Pozitívnym príkladom carsharingu, ktorý je prevádzkovaný lokálnym dopravcom na linkách MHD v majetku mesta, je plzenská
Karkulka. Viac informácii je dostupných na internetovej adrese: https://karkulka.pmdp.cz/
139
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IMPLEMENTÁCIA NÍZKO-EMISNÝCH ZÓN
S cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy, môžu mestské časti mesta Košice,
prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zriadiť nízko-emisnú zónu, do ktorej je povolený
vjazd len cestným motorovým vozidlám:
o

na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami;

o

určitej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou;

o

s povolením dočasného vjazdu alebo povolením trvalého vjazdu;

o mestské časti môžu všeobecne záväzným nariadením povoliť vjazd cestných motorových
vozidiel, ktorých prevádzkovateľ má na území nízko-emisnej zóny trvalý pobyt.
Zriadiť nízko-emisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska okresného úradu ako cestného
správneho orgánu. V súvislosti so zriadením nízko-emisnej zóny obec všeobecne záväzným nariadením
určí:
o

územie obce alebo jej časti vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízko-emisnej zóny,

o

najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízko-emisnej
zóny,

o

podrobnosti o povolení dočasného vjazdu a povolení trvalého vjazdu cestných motorových
vozidiel do nízko-emisnej zóny,

o

vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich
vydanie.

VZN o nízko-emisnej zóne nemôže nadobudnúť účinnosť skôr ako 12 mesiacov odo dňa jeho
vyhlásenia. Nízko-emisná zóna sa vyznačí dopravnými značkami podľa osobitného predpisu. Pre
komplexné

posúdenie

vhodnosti

realizácie

nízko-emisných

zón

je

potrebné

vypracovať

dopravno-kapacitné posúdenie v úzkej spolupráci s príslušným okresným úradom, ako prípadným
schvaľovateľom nízko-emisnej zóny.
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7.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Mesto Košice je ovplyvňované produkciou emisií CO2 zo spaľovne určenej na termické
zhodnocovanie odpadov ako aj produkciou metánu zo skládkovania. V spaľovni odpadu
dochádza k využívaniu tepla vznikajúceho spaľovaním komunálnych odpadov po ich
predchádzajúcom triedení. Vytriedením odpadu sa oddelí nespáliteľný odpad. Proces
spaľovania odpadov prebieha v spaľovacích technologických zariadeniach na spaľovanie
odpadu. Pri energetickom zhodnocovaní odpadu vzniká para, ktorá je využívaná k výrobe tepla
a elektriny v turbínach. Po požiari turbíny v roku 2015 došlo k optimalizácii prevádzky kotla
K1140, a to spustenie dodávky tepla novým horúcovodom do SCZT a došlo k rekonštrukcii
zariadenia na čistenie spalín. Realizácia optimalizačných opatrení viedla k ekologizácii
spaľovania odpadu. V rámci druhej etapy optimalizácie došlo k výmene kotla K2, ako aj
k inštalácii nového zariadenia na čistenie spalín pre kotol K2. Množstvo termicky
zneškodneného odpadu v spaľovni má stúpajúcu tendenciu. Zatiaľ čo v roku 2012
predstavovalo množstvo termicky zneškodneného odpadu 81 284 t, v roku 2019 to bolo až
112 729 t141.
Graf 57 Množstvo termicky zneškodneného odpadu v spaľovni142
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V súčasnosti je plánovaná rekonštrukcia kotla K1.
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice 2020
142
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice 2020
140
141
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Graf 58 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Košice za rok 2021143

24,64%
Vytriedený komunálny odpad

Nevytriedený komunálny odpad

75,36%

Na základe zvyšujúceho sa objemu komunálneho odpadu a znižujúcej sa miery vytriedenia
komunálneho odpadu (40,18 % za rok 2018, 29,33 % za rok 2019) je zrejmé, že čoraz viac
obyvateľov mesta Košice pristupuje zodpovedne k recyklácií odpadov a využívaniu zberných
nádob určených na separátny zber triedeného odpadu.
Graf 59 Porovnanie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v meste Košice144
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Graf 60 Prehľad nakladania s odpadmi za roky 2013,2014 a 2015145
100
99,9
99,8
99,7
99,6
99,5
99,4
99,3
99,2
99,1
99

99,93

99,96

99,92

0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03

2013

2014

Zhodnocovaný odpad

2015

Zneškodňovaný odpad

Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice 2020
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice 2020
145
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice 2020
143
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Graf 61 Spôsob nakladania s odpadmi146
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Tabuľka 43 Energetická bilancia za sektor odpadové hospodárstvo147

Spoločnosť

KOSIT, a.s.148

Palivo

Východiskový rok
[MWh/rok]

Východiskový
rok [tCO2/rok]

Spoločnosť

Palivo

Zemný plyn

0

0

KOSIT, a.s.

Zemný plyn

Priebežný
monitorovací rok
[MWh/rok]

Priebežný
monitorovací rok
[tCO2/rok]

131 016

26 465

NAVRHOVANÉ OPATRENIA
POLOZAPUSTENÉ KONTAJNERY
Polozapustené kontajnery oproti klasickým nádobám na odpad sú umiestnené sčasti pod zemou.
Výhodou tohto typu stojísk je zníženie zápachu, nakoľko stála teplota pod úrovňou terénu
podporuje spomalenie rozkladu baktérií a znižuje tak zápach v okolí stojiska kontajnera.
Veľkokapacitné kontajnery pod úrovňou zeme umožňujú znížiť zaťaženie verejného priestoru
neestetickými a nehygienickými konvenčnými nádobami na odpad. Pôsobením gravitácie
a vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a zhutňuje, čo spôsobuje zmenšenie objemu odpadu
v kontajneri. Najvyšším prínosom je ich vysoká kapacita, ktorá znižuje počet vývozov
kontajnera oproti bežným kontajnerom až o max. 83%.

Zdroj: Incien, Analýza odpadového hospodárstva v ôsmych najväčších mestách slovenska
Zdroj: Základná emisná bilancia mesta Košice
148
V rámci metodiky SECAP je energetické zhodnocovanie odpadov bez emisné, posudzované emisie sú len zo spotreby zemného plynu,
ktorý sa využíva pri prevádzkovom procese
146
147
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KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE
V rámci mesta by bolo možné vytvoriť komunitné kompostoviská na zber biologicky
rozložiteľného odpadu, čím by došlo k poklesu tvorby emisií z transportu odpadu do
kompostárne, ale aj produkcie komunálneho odpadu. Pre efektívne kompostovanie by však mali
byť nádoby v bezprostrednej blízkosti obyvateľov, napr. súčasťou súčasných kontajnerových
stojísk, ideálne ako súčasť komunitných záhrad. Kompostér môže byť vo forme záhradného
kompostéru, zateplený komunitný kompostér alebo rotačný zateplený kompostér. Výsledkom
kompostovania je kompost, ktorý je organickým hnojivom využiteľným pri pestovaní rastlín,
napr. v komunitných záhradách.

SMART PROCES MANAŽMENTU
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
o snímače naplnenosti odpadových nádob,
o čítačky odpadových nádob,
o inteligentné odpadové koše,
o načítavame množstva odpadu,
o softvérové riešenie, umožňujúce komplexný prístup k manažmentu odpadu
v budovách mesta Košice a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.

AUDIT KOMUNÁLNEHO ODPADU BUDOV
Mesto Košice vykoná analýzu odpadov v spolupráci s odborníkmi a navrhne možnosť
vzdelávania zamestnancov za účelom zníženia produkcie odpadov a zvýšenia úrovne
recyklácie.
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INTELIGENTNÉ DOTRIEĎOVACIE LINKY
Separovaný odpad po zozbieraní v súčasnosti smeruje na ručné dotrieďovacie linky, kde
robotníci ručne vyťahujú komodity na ďalšiu recykláciu. Tento systém separácie nie je
dlhodobo udržateľný a prirodzená ľudská chybovosť zamedzuje vysokým hodnotám úspešnosti
dotrieďovania odpadov. Automatická dotrieďovacia linka umožní efektívne spracovať
zozbieraný recyklovaný materiál, aj vrátane materiálu, ktorý je v uzatvorených vreciach a
separačné senzory automaticky triedia komodity podľa ich typu. Súčasťou takýchto riešení je
aj magnetický separátor, ktorý triedi aj kovy. V poslednom kroku je tento odseparovaný
materiál výkonným lisom spracovaný a pripravený na odoslanie na ďalšie spracovanie odpadu.
Čistota vytriedeného materiálu pri týchto riešeniach dosahuje hodnoty okolo 90%. Pri
manuálnom triedení nie je možné takéto hodnoty dosahovať, inteligentné dotrieďovacie linky
sú schopné pracovať s veľkým množstvom odpadu, bez prestávky a bez dopadu na ich
efektívnosť.

BRKO – BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KUCHYNSKÝ ODPAD
Mesto Košice do 31.12.2022 využíva pre nezavedenie triedeného zberu BRKO zákonnú
možnosť, nakoľko je zabezpečované energetické zhodnotenie predmetných odpadov
v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1. Pri možnostiach realizácie nového zberu
sa všeobecne uvádza tzv. vedierkový systém zberu z domácností v rodinných domoch
a v bytovej výstavbe. Odpad sa odovzdáva do nových špeciálnych zberných nádob s krátkou
frekvenciou zberu a s pravidelným čistením (s ohľadom na elimináciu zdravotných rizík).
Technická výhodnosť a ekonomická únosnosť získaného odpadu nie je jednoznačne určená,
preto sa pred prijatím definitívnych rozhodnutí v tejto oblasti mesto Košice prikláňa
k spracovaniu odbornej analýzy (Stratégia odpadového hospodárstva mesta Košice 2021 2030).
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PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV
Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátane hmotnosti odpadu v nej. Súčasne

presne zaznamenáva všetky aktivity zvozových vozidiel a zvozové trasy. Evidenčný softvér
spracováva

zozbierané

údaje

v reálnom

čase

a umožňuje

ďalšie

vyhodnocovanie

a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu. K vlastným údajom budú mať prístup aj
občania mesta, a to prostredníctvom webového klientskeho portálu. Do svojho konta sa občania
dostanú po registrácii v systéme. Občania mesta si môžu na portáli priebežne sledovať vlastnú
produkciu odpadu za svoju domácnosť v jednotlivých komoditách, vrátane odpadu, ktorý
zaniesli do zberného dvora. Môžu si tiež overiť presný čas výsypu svojich nádob a porovnať
mieru svojho triedenia voči priemeru v meste.
Cieľom zavedenia opatrenia je:
o zvyšovanie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska,
o zber údajov, ktoré umožňujú optimalizovať náklady na zvoz odpadu,
o motivácia

občanov

k

znižovaniu

celkového

objemu

komunálneho

dopadu

dôsledným separovaním papiera, plastov a bioodpadov,
o eliminácia zvyšovania cien za likvidáciu komunálneho odpadu pre mesto, ako aj
zvyšovania vlastných poplatkov občanov za odvoz odpadu,
o zvyšovanie množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov,
o znižovanie množstva odpadov na skládkach.
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ZÁVER
Cieľom dokumentu bolo zhodnotiť súčasný stav produkcie emisií CO2 na území mesta Košice
v porovnaní s východzím rokom, ktorý bol stanovený na rok 2005. V roku 2005 mesto Košice
vyprodukovalo 1 357 598 emisií ton CO2. V priebežnom monitorovacom roku vyprodukovalo
mesto Košice 886 439 ton emisií CO2, čo predstavuje zníženie o 34,71 % oproti východziemu
roku. Cieľovým rokom bol určený rok 2030, do ktorého by malo mesto Košice znížiť svoju
produkciu emisií CO2 o 40%, oproti východziemu roku 2005. V súčasnosti mestu Košice ostáva
ušetriť ešte minimálne 5,29 % produkcie emisií CO2 do roku 2030.
K tomu, aby bolo mesto Košice schopné docieliť požadované úspory na produkcii emisií CO2,
dokument navrhol opatrenia vedúce k uhlíkovému poklesu. Navrhované opatrenia boli členené
do kategórií na: mestské budovy, terciálne budovy, obytné budovy, verejné osvetlenie,
priemysel vrátane miestnej výroby elektrickej energie a lokálnej produkcie tepla a chladu,
doprava a odpadové hospodárstvo. Opatrenia vedúce k zníženiu produkcie emisií CO2 na území
mesta Košice sa venovali udržateľnosti verejných ale i súkromných priestorov, prísnym
energetickým štandardom v problematike budov, racionalizačným opatreniam vedúcich
k šetreniu energie v existujúcich budovách, zvyšovaniu energetickej účinnosti pri výrobe
a distribúcie tepla, využívaniu a podpore centrálneho zásobovania teplom, ekologizácií výroby
tepla a elektriny s podporou obnoviteľných zdrojov energie ako v sústave centrálneho
zásobovania teplom, tak aj v individuálnej výrobe, ekologizácii verejného osvetlenia v mesta
a iným opatreniam. Dokument bol čiastočne doplnený taktiež aj o adaptačné opatrenia na
zmenu klímy v jednotlivých sektoroch, podľa relevancie k problematike.
Zásadným opatrením vedúcim k zníženiu produkcie emisií CO2 do ovzdušia je zvýšenie
podielu obnoviteľných zdrojov energie v systéme centrálneho zásobovania tepla. V súčasnosti
prebieha výroba tepla v meste rôznorodou palivovou základňou. Jednou zo zložiek palív je aj
čierne uhlie pochádzajúce z krajín mimo Slovenska. Dekarbonizácia, ale aj pravdepodobná
energetická kríza, podporuje myšlienky v nahrádzaní palív za iné varianty. Košická kotlina má
vysoký potenciál vo využívaní geotermálnej energie nakoľko sa tu nachádzajú výdatné
geotermálne vrty, ale aj plánované min. 3 ďalšie geotermálne vrty. S vybudovaním teplovodu
je možné doviesť ekologickú energiu do TEKO, a.s. a odtiaľ prostredníctvom TEHO s.r.o.
priamo k odberateľom tepla. Realizáciou tohto opatrenia by došlo k celkovej maximálnej
teoretickej úspore 58 764 ton CO2 ročne.
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
Druh opatrenia

Komplexná obnova budov

Pasívny bytový dom

Zelená strecha

Lokalita

Vizualizácia

SOŠ E. BELLUŠA
V TRENČÍNE149

PASÍVNY BYTOVÝ DOM
PRE SENIOROV
MODŘICE150

ONKOLOGICKÝ PAVILÓN
FAKULTNÍ NEMOCNICE
V PLZNI151

Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, Archinfo, dostupné na: https://www.archinfo.sk/diela/rekonstrukciaa-obnova/obnova-strednej-odbornej-skoly-stavebnej-emila-bellusa-v-trencine.html
150
Pasivní dům pro aktivní seniory v Modřicích, Časopis Stavebnictví, dostupné na: https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-pasivni-dumpro-aktivni-seniory-v-modricich.html
151
Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň, Zelená strecha roku, dostupné na:
https://www.zelenastrecharoku.cz/cs/menu/predchozi-rocniky/2019/zelena-strecha-onkologickeho-pavilonu-fakultni-nemocnice-plzen/
149
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Mobilná aplikácia
integrujúca služby
viacerých dopravcov152

Krajská nabíjacia
infraštruktúra

Zelený úrad

Zber a sekundárne využitie
dažďovej vody

Zelená strecha

Priepustné povrchy

HLAVNÉ MESTO
VIEDEŇ153

KRAJSKÉ NABÍJEČKY
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ154

ZELENÁ ŽUPA
TRENČIANSKEHO
SAMOSPÁVNEHO
KRAJA155

VODOZÁDRŽNÉ JAZIERKO V
AREÁLI ZŠ P. ŠKRABÁKA
V DOLNOM KUBÍNE

ZELENÁ STRECHA NA
BUDOVE AUTOBUSOVEJ
STANICE156

ZELENÉ PARKOVISKÁ

Hlavné mesto Viedeň má v Rakúsku postavenie samosprávneho kraja
Wiener Linen, dostupné na: https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66533/channelId/-3600061
154
Krajské nabíječky, dostupné na: https://www.krajskenabijecky.cz
155
Zelená župa, dostupné na: https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/zelena-zupa.html?page_id=323084
156
Zelená strecha na budove Autobusovej stanice Zvolen, dostupné na: www.zvolen.sk
152
153
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ZELENÉ PARKOVISKÁ

VODOPRIEPUSTNÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA POPRI
KOMUNIKÁCII
ORLANDO, USA

Dažďové záhrady

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA V ZŠ. J.
A. KOMENSKÉHO
REVÚCA, SLOVENSKO157

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA V ZŠ
A. SLÁDKOVIČA
SLIAČ, SLOVENSKO158

157
158

Dažďová záhrada v ZŠ J.A. Komenského v Revúcej, dostupné na: www.klimaspaja.sk
Dažďová záhrada v ZŠ A. Sládkoviča v Sliači, dostupné na: www.klimaspaja.sk
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Komunitné kompostovanie

KOMUNITNÉ
KOMPOSTOVANIE
BRATISLAVA

Audit odpadov / opakovaný
audit odpadov

AUDIT ODPADOV
V KANCELÁRII
PREZIDENTA SR159

Mestský bazár
(cirkulárna ekonomika)

MESTSKÝ BAZÁR
V BRATISLAVE
ZDROJ: MESTO
BRATISLAVA160

Audit odpadov, dostupné na: https://www.prezident.sk/article/prezidentska-kancelaria-sa-aj-nadalej-snazi-eliminovat-mnozstvo-odpadu/
Mestský bazár v Bratislave, dostupné na: https://bratislava.sk/sk/sprava/zber-veci-na-oblubeny-mestsky-bazar-zacne-od-dnes-skoro-vkazdej-mestskej-casti
159
160
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Elektrobus v prevádzke
hromadnej dorpavy

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA
BRATISLAVA161

Inteligentný stojan pre
cyklistov

MESTO TRNAVA162

Inteligentne riadené
križovatky

MESTO TRNAVA163

Inteligentné stožiare
verejného osvetlenia

MESTO SABINOV164

Dodávka 18 elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dostupné na: https://dpb.sk/sk/sprava/dodavka-18elektrobusov-kompletna
162
Trnavská cykloveža je už otvorená pre verejnosť, dostupné na: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnavska-cykloveza-je-uz-otvorena-preverejnost
163
Dopravu v Trnave budú riadiť inteligentné križovatky s IoT senzormi, dostupné na: https://www.techbox.sk/dopravu-v-trnave-budu-riaditinteligentne-krizovatky-s-iot-senzormi/
164
Nabíjanie elektromobilov zo stĺpov verejného osvetlenia spúšťa Sabinov a Dolný Kubín, dostupné na:
https://www.mojelektromobil.sk/nabijanie-elektromobilov-zo-stlpov-verejneho-osvetlenia-spustili-aj-v-sabinove/
161
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ZOZNAM SKRATIEK
Definícia

Skratka
°C

Stupeň Celzia

BEI

Východisková inventúra emisií

BRKO

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

CNG

Stlačený zemný plyn

CO

Oxid uhoľnatý

CO2

Oxid uhličitý

EE

Elektrická energia

EF

Európske fondy

EU

Európska únia

GES

Garantovaná energetická služba

IAD

Individuálna automobilová doprava

IBV

Individuálna bytová výstavba

IKT

Informačno-komunikačné technológie

KM

kilometer

LNG

Skvapalnený zemný plyn

MEI

Monitorovacia inventúra emisií

MWh

megawatt hodina

NOx

Oxidy dusíka

OST

Odovzdávacia stanica tepla

OZE

Obnoviteľný zdroj energie

PHRSR

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

PM10

Prachová častica s priemerom 10 mikrometrov

PM2,5

Prachová častica s priemerom 2,5 mikrometrov

SCZT

Systém centrálneho zásobovania teplom

SECAP

Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu

SO2

Oxid siričitý

ŠR

Štátny rozpočet

t

tony

TOC

Organický uhlík

TÚV

Teplá úžitková voda

TZL

Tuhé znečisťujúce látky

ÚK

Ústredné vykurovanie

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie

ZEVO

Zariadenie na energetické využitie odpadov

ZP

Zemný plyn
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IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU
„Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných
inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie
integrity verejných záležitostí (CEEA)“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska
v sume 389 724 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume
68 775 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je
zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj
cezhraničnej inštitucionálnej
partnerstiev

spolupráce, podpora a vytvorenie nových sietí a

smerujúcich k vzájomnému približovaniu sa Ukrajiny k Európe a

nastavenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami,
predovšetkým v dotknutých regiónoch Slovenska a Ukrajiny.
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP
na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk/ggc
Ďalšie informácie o projekte nájdete na oficiálnej web stránke projektu: www.ceeacooperation.com
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