
 
 
Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s. (PTH, a.s.), informuje 
 

Mesiac máj je každoročne obdobím spojeným s povinnosťou vyúčtovania dodávok tepla a 
služieb za užívanie bytu. Vyúčtovanie (rozdiel medzi vybranými preddavkami a skutočnou spotrebou) 
je možné považovať za určitý druh vysvedčenia všetkých zainteresovaných, ako na strane dodávateľa 
tepla, tak aj na strane odberateľa. Výsledkom vyúčtovania je preplatok alebo nedoplatok.  

Odberatelia, ktorým vznikol nedoplatok z dodávky tepla na vykurovanie a ohrev teplej 
úžitkovej vody si zvyčajne položia otázku týkajúcu sa primeranosti, či neprimeranosti výšky nákladov 
a možností ich zníženia.  

Rok 2010 bol z hľadiska klimatických podmienok osobitý tým, že bol z dlhodobého hľadiska 
nadpriemerne chladným rokom. To spôsobilo, že každý odberateľ PTH, a.s. za vykurovacie obdobie 
roku 2010 spotreboval väčšie množstvo tepla ako v predchádzajúcich rokoch, pričom je potrebné 
poukázať na to, že jednotková cena tepla je podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
rovnaká pre všetkých odberateľov v meste Prievidza. Okrem klimatických podmienok môžu byť 
dôvodom nedoplatkov aj subjektívne dôvody, medzi ktoré môžeme zaradiť napr.: nízke zálohové 
platby, nesprávne vykonaný odpočet,  nesprávne rozpočítane náklady na teplo, chyby meracieho 
zariadenia a iné. Tí sebakritickí možno nájdu problém aj v nehospodárnom správaní sa, prípadne 
nadspotrebe spôsobenej únikmi tepla do vonkajšieho prostredia (napr. nezateplené bytové domy). S 
uvedenými nedostatkami je potrebné  sa obrátiť priamo na správcu domu alebo na spoločenstvo 
vlastníkov bytov v prípade, ak si zabezpečuje správu domu sama.  

Nakoniec je skupina odberateľov, ktorí nehľadajú hlavnú príčinu v nehospodárnom nakladaní 
s teplom (nezateplený, prípadne nevyregulovaný bytový dom), ale výlučne v jeho jednotkovej cene 
a uvažujú nad vybudovaním vlastnej domovej kotolne. Túto skutočnosť a neznalosť problematiky 
tepelnej energetiky často zneužívajú vo svoj prospech najmä firmy zaoberajúce sa predajom a 
montážou plynových kotolní v bytových domoch. Nedostatok skúseností vlastníkov bytov 
s odbornou problematikou tepla, v spojení so ziskuchtivosťou predajcov technológií, často skončí 
dlhodobo zlým výsledkom - individuálne vykurovanie je drahšie ako teplo z CZT, vlastníci bytov 
zostanú zadĺžení na dlhé obdobie a pribudne im široký rad povinností uložených právnymi predpismi. 
  
  Vybudovanie vlastnej kotolne v bytovom dome prináša celý rad rizík, ktoré v konečnom 
dôsledku môžu cenu vykurovania predražiť oproti súčasnej jednotkovej cene za teplo. Medzi 
podstatné položky zahrnuté v cene tepla je nielen samotná výška vloženej investície, ale aj povinnosti 
spojené s prevádzkou takéhoto zariadenia, poruchovosť, bezpečnosť bytového domu, stúpajúca 
pohyblivá výška úrokových sadzieb, dynamicky stúpajúca cena zemného plynu, ochrana ovzdušia 
a iné. 

V súvislosti s prednosťami zabezpečenia dodávok tepla CZT, v podmienkach mesta Prievidza 
je možné jednoznačne konštatovať, že opodstatnenosť podpory tejto alternatívy potvrdzujú viaceré 
výhody.  

Teplo dodávané PTH a.s. je z 97% nakupované  od Slovenských elektrární, a.s. , závod ENO 
Zemianske Kostoľany a 3% tepla si  PTH a.s. vyrobí vlastnými zdrojmi zo zemného plynu.  

Bezkonkurenčnou výhodou tohto domáceho zdroja energie je jeho cenová stabilita 
v porovnaní s cenami ostatných druhov energií, predovšetkým zemného plynu - iným slovami, 
nezávislosť od svetového trhu s cenami energií. V posledných dvoch rokoch sme síce zaznamenali  
určitú stagnáciu cien zemného plynu, no zaznamenali sme aj pocit neistoty z prerušených dodávok 
plynu z Ruskej federácie a ani informácie z posledného týždňa o postupnom odstavení všetkých 
atómových elektrární v Nemecku (ako reakciu na tragické udalosti v Japonsku) sa okamžite odrazili na 
ďalšom náraste svetových cien energií. 

V podmienkach SR vývoj cien zemného plynu reaguje (kopíruje) situáciu na svetovom trhu. 
Prvé zvýšenie  už prebehlo k 1.1.2011 o 5%, podľa podaného návrhu od SPP na URSO od júla 2011 
zvýšenie o 7,9% a od septembra 2011 ďalšie zvýšenie o 20,8%. Za predpokladu, že tieto návrhy zo 
strany URSO budú akceptované išlo by o nárast cien zemného plynu len za rok 2011 celkom  o viac 
ako 30 %.  



Nezanedbateľné pre mesto Prievidza je aj Ekologické hľadisko. Ide o územie s riadenou 
kvalitou ovzdušia. Za súčasných podmienok sa vyprodukuje 95% škodlivých emisií vznikajúcich pri 
výrobe tepla mimo mesta Prievidza a je minimalizované nepretržite monitorovaným vysoko účinným 
odlučovacím zariadením. Nezanedbateľná je však aj problematika ostatných požiadaviek kladených na 
CZT,  ako spoľahlivosť a kvalita dodávky tepla, služby s tým spojené vrátane požiadaviek  
plynúcich z príslušnej legislatívy vzťahujúcej sa na oblasť tepelnej energetiky. V súčasnom trhovom 
prostredí má aj v podmienkach Hornej Nitry otázka CZT výrazný vplyv na podporu zamestnanosti 
regiónu horného Ponitria z dôvodu, že je postavená na domácom zdroji energie - hnedom uhlí, ktorého 
ťažbu zabezpečujú Hornonitrianske uhoľné bane a.s. (HBP ) ktoré patria medzi najväčších 
zamestnávateľov v regióne.   

K ďalším aspektom, ktoré je potrebné pri porovnaní CZT a individuálneho zdroja tepla 
zohľadniť, sa vzhľadom na rozsiahlosť tejto témy a obmedzený priestor pre publikovanie vrátime 
v nasledujúcich číslach tohto periodika. 
 
  
      
 


