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Kto sme?

• Spoločnosť, zameraná na optimalizáciu energetického hospodárstva v 
priemysle a podporu využívania obnoviteľných zdrojov.

• Mnohoročné skúsenosti v energetike v technologických 
spoločnostiach, energetickej agentúre, distribučných spoločnostiach a 
pod.

• Kompaktný tím, zameraný na výsledok a dodanú hodnotu pre 
zákazníka.



Prečo sme tu?

Aby sme prispeli k tomu, aby slovenský hokej mal dostatok 
prostriedkov na výchovu nových talentov...

... a nie míňal peniaze na nehospodárne využitie energií.



Fakty

• Prevádzka zimného štadiónu je náročná na spotrebu energií

• Reálne dáta ukazujú, že ročná spotreba energie na prevádzku 
štadiónu sa pohybuje v rozsahu 700-1000MWh/rok

• Dáta efektívne prevádzkovaných zimných štadiónov ukazujú, že 
spotreba energií je na úrovni 450-550MWh/rok. V riadení spotreby a 
obstarávania energií je veľký potenciál pre znižovanie nákladov  



Typické rozdelenie spotreby energie v ZŠ
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Rozličné technologické systémy vyžadujú rôzne množstvá energie pre svoju prevádzku. Graf nižšie ukazuje 
percentuálny podiel jednotlivých systémov na celkovej spotrebe energií.



Chladenie

• Chladenie predstavuje oblasť s najväčšou spotrebou energie a 
vznikajú tu zároveň aj najväčšie straty.

• Opatrenia na znižovanie spotreby by mali smerovať na oblasti, ktoré 
predstavujú významnú záťaž pre chladiaci systém. 

• Najviac hmatateľné výsledky prinášajú 
• zníženie tepelných strát budovy, 
• zníženie vlhkosti vzduchu, 
• teplota na štadióne, 
• spotreba čerpadiel a kompresorov a 
• úprava ľadu.



Chladenie a energetické straty
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Vykurovanie

• Druhý najväčší spotrebič energie (26%)

• Vykurovanie priestorov, ohrev vzduchu vo ventilácii, príprava teplej 
vody, príprava teplej vody pre úpravu ľadu, ohrev pôdy pod ľadovou 
plochou.

• Štadióny, ktoré využívajú kúrenie z CZT či elektrické vykurovanie môžu 
rekuperáciou zásadne znížiť náklady za energie.

• Možnosť využitia kogenerácie a rekuperácie. 



Straty pri vykurovaní

• Straty tepla vedením
• Zahŕňajú tepelné straty čerpadla soľanky, aktivity na ľade, teplo zo zeme, 

úpravu ľadu.

• Straty tepla prúdením
• Sú ovplyvnené teplotou vzduchu, obsahom vlhkosti a rýchlosťou prúdenia.

• Straty tepla sálaním
• Hlavnými zdrojmi sú sálanie tepla zo strechy a osvetlenie.



Osvetlenie

• Na inštaláciu osvetlenia sú kladené požiadavky v závislosti na druhu 
štadióna, typu športu. 

• Energetickú efektivitu je možné dosiahnuť náhradou zastaraných 
osvetľovacích systémov za moderné, elektronicky riadené. 

• Významnú úsporu je možné dosiahnuť náhradou klasických žiariviek, 
používaných na osvetlenie za LED zdroje (3x úspora energie).

• Návratnosť opatrenia býva v závislosti od aplikácie, je možné 
dosiahnuť návratnosť v rozmedzí 3-5 rokov.



Čo znamená efektívne riadenie energií?

• Monitoring, optimalizácia a kontrola v obstarávaní a spotrebe energií
• Energetický audit – základný nástroj pre optimálne koncepčné riešenie

• Získanie prehľadu o prevádzke a spotrebičoch z pohľadu spotreby energií
• Získanie prehľadu o prevádzke a spotrebičoch z pohľadu nákladov na energie
• Zber historických dát o spotrebe jednotlivých druhov energií

• Identifikácia možných úspor
• Miesta a technológie, kde je možné znížiť množstvo energie /spotreba vs. potreba/
• Miesta a technológie, kde je možné znížiť straty energie 

• Identifikácia možných synergií
• Výstup jedného procesu je možné využiť ako hodnotný vstup do iného procesu.
• Posúdenie možnosti predaja prebytočných energií tretím stranám.



Energetické toky

• Energetické vstupy
• Nákup hotovej energie – elektrina, teplo, plyn, definované ich parametrami –

rezervovaná kapacita a množstvo.
• Výroba alebo získavanie energie v optimálnom mixe.

• Špecializované technológie
• Technológia výroby a úpravy ľadu

• Štandardné technológie
• Osvetlenie
• Kúrenie
• Vzduchotechnika
• Rozvody



Možný spôsob realizácie - Koncept EPC

• EPC = Energy Performance Contract = garantovaná energetická služba
• Koncept

• Poskytovateľ služby navrhne opatrenia, smerujúce k zníženiu nákladov na energie, ktoré 
odsúhlasí prijímateľ služby.

• Poskytovateľ zrealizuje navrhované opatrenia.
• Finančné zdroje na realizáciu opatrení zabezpečí poskytovateľ služby.
• Počas dohodnutej doby zabezpečuje poskytovateľ potrebné služby v oblasti riadenia a 

optimalizácie energetického hospodárstva.
• Splácanie nákladov na realizáciu opatrení sa realizuje z dosiahnutých úspor.
• Po uplynutí dohodnutej doby (splatení zdrojov na financovanie) prechádza vlastníctvo na 

príjemcu služby a ten naďalej prevádzkuje zariadenie so zníženými energetickými 
nákladmi.

• Kľúčový parameter – využitie areálu!



Úspory energie a nákladov vďaka moderným 
technológiám a postupom
• Využitie moderných konceptov a technológií, znižujúcich spotrebu 

energií a závislosť od verejných sietí.

• Využitie moderných materiálov a prevádzkových postupov, 
zabezpečujúcich zníženú spotrebu energií.

• Využitie moderných metód obstarávania energií.



Pozitívny vplyv na životné prostredie

• 3 spôsoby zlepšenia vplyvu prevádzky zimného štadiónu na životné 
prostredie: 

1. Úspory energie znížením spotreby a strát

2. Nahradenie nákupu elektriny lokálnymi obnoviteľnými zdrojmi /napr. 
fotovoltika/

3. Efektívnejšie využitie nakupovanej energie napr. v kogenerácii a v 
rekuperácii

• Redukcia uhlíkovej stopy

• Zníženie emisií vďaka cielenej lokálnej akcii



Sumarizácia

• Na energetiku je potrebné sa vždy pozerať ako na celok, ktorého časti 
sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú.

• Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nikdy nevyrobí (nespotrebuje).



Ďakujeme za pozornosť

• Kontakt
• valach@voltcons.com

• 0905 426 850

• www.voltcons.com


