
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti distribúcie elektriny

SLOVNAFT,a.s.

DIČ: 2020372640

Komentár

MWh MWh MWh %

2012 902 990.719 17 387.815 1 180.000 97.94

Vysvetlivky: Vypĺňate iba zelené bunky, v oranžovej je výpočet

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na výpočetenergetickej účinnosti.

Ak potrebujete tak  priestor pre kometár si môžete ľubovoľne zväščiť, prípadne uveďte na samostatný list.

Kontaktná osoba

Titul, meno, priezvisko

Príloha č. 2 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

E-mail: peter.szilard@slovnaft.sk

 0908756025

Pod vlastnou spotrebou sa myslí spotreba na nevyhnutné prevádzkové zariadenia zabezpečujúcu prevádzku distribučnej sústavy. Táto 

položka viac menej relevantná pre prevádzkovateľov veľkých DS (napr. regionálnych) kde sú na zabezpečenie distribúcie potrebné aj 

iné prevádzkové zariadenia ako technické zariadenia primo inštalované v rámci vedení, transformácie a pod. slúžiace na distribúciu 

elektriny.

Množstvo elektriny 

na vstupe do 

distribučnej sústavy

Straty elektriny pri 

distribúcii

Názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy:

Adresa:

IČO: 31 322 832

Telefón

Energetická účinnosť 

distribúcieRok

Pod stratami sa myslí rozdiel medzi množstvom elektriny vstupujúcej  do DS a množstvom elektriny predanej a pre  vlastné využitie.

Vlastná spotreba 

elektriny pri 

distibúcii

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Konateľ JUDr. Oszkár Világi

Peter Szilárd

mailto:peter.szilard@slovnaft.sk


Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti distribúcie plynu

DIČ:

Množstvo energie spotrebovanej na distribúciu  zemného plynu Komentár

Spotreba plynu 

na prevádzku 

regulačných 

staníc

Spotreba 

elektriny na 

prevádzku 

regulačných 

staníc

Ostatná spotreba 

elektriny na 

prevádzku 

distribučnej siete

SPOLU

MWh MWh MWh MWh MWh MWh/MWh

2012 0 0 0 0 3570545 0

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabuľke sú uvedené iba názorne bez relevantných súvislostí

Vysvetlivky: Vypĺňate iba zelené bunky, v oranžových je výpočet

Obsah energie v plyne spotrebovanom na prevádzku sa prepočíta s použitím hodnoty výhrevnosti

Množstvo distribuovaného plynu sa prepočítava taktiež s uvažovaním výhrevnosti

(príloha č. 1. Zákona č.476/2008 Z.z,.výhrevnosť 1 mN
3
 = 9,522 kWh)

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na určenie energetickje náročnosti.

Ak potrebujete tak  priestor pre kometár si môžete ľubovoľne zväščiť, prípadne uveďte na samostatný list.

Kontaktná osoba

Titul, meno, priezvisko

Pomôcka pre výpočet energie v  zemnom plyne

Množstvo plynu Energia v plyne

tis.mN
3

MWh

110 1047.42

Príloha č. 4 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

Peter Szilárd

Telefón  0908756025

E-mail: peter.szilard@slovnaft.sk

IČO:

Rok

Množstvo 

dsitribuovaného 

plynu

Energetická 

náročnosť 

distribúcie

Zemný plyn je odoberaný zo siete SPP 

Distribúcia. Nie je nutné využívať 

energiu na distribúciu, keďže 

využívame tlak, ktorý je v sieti SPP 

Distribúcia. (Energetická náročnosť 

na distribúciu je už zarátaná v 

náročnosti SPP Distribúcia)

Názov prevádzkovateľa distribučnej siete:

Adresa:

Konateľ

mailto:peter.szilard@slovnaft.sk


SLOVNAFT a.s.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: DIČ: 2020372640

Komentár

Množstvo energie 

spotrebovanej na 

prepravu pohonných 

látok

Množstvo 

prepravených 

pohonných látok

MWh t MWh/t

2012 5 929 1 807 858 0.003

Vysvetlivky: Vypĺňate iba zelené bunky, v oranžovej je výpočet

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na výpočetenergetickej účinnosti.

Ak potrebujete tak  priestor pre kometár si môžete ľubovoľne zväščiť, prípadne uveďte na samostatný list.

Kontaktná osoba

Titul, meno, priezvisko

Rok Energetická 

náročnosť prepravy 

pohonných látok

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy pohonných látok

Názov prevádzkovateľa potrubia na prepravu 

pohonných látok (obch. meno):

Adresa:

Príloha č. 5 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

E-mail: peter.szilard@slovnaft.sk

Konateľ JUDr. Oszkár Világi

31 322 832

Peter Szilárd

Telefón  0908756025

na energetickú účinnosť májú hlavný vplyv 

prevádzkové podmienky prepravy (napr. 

škrtenie prietoku pri odpúšťaní zmesných 

stĺpcov, požiadavky na dodržanie prietoku od 

externého partnera ČEPRO a.s., zvýšenie 

pasívneho odporu pri čistení trasy a pod), ako 

aj technický stav čerpadiel (opotrebovanie 

vnútorných častí - klesá účinnosť)

mailto:peter.szilard@slovnaft.sk


Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

DIČ:

Množstvo tepla 

dodanéh odo 

rozvodu tepla

Množstvo tepla 

na výstupe z 

rozvodu tepla

Energetická 

účinnosť 

rozvodu tepla

MWh MWh %

2012 Primárny rozvod zo zdroja P 2 075 217 1 798 728 86.68%

2012 Sekundárny rozvod z OST HV 47 237 37 827 80.08%

Vysvetlivky: Vypĺňate iba zelené bunky, rok je po kliknutí na bunku výber zo zoznamu a teplonosná látka taktiež  

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na určenie energetickje náročnosti.

Ak potrebujete ďalší riadok stačí ho celý označiť kurzorom až po koniec bunky pre komentár a za spodný  pravý roh potiahnuť dolu

Ak potrebujete tak  priestor pre komentár si môžete ľubovoľne zväčšiť, prípadne uveďte na samostatný list.

Kontaktná osoba

Titul, meno, priezvisko

Príloha č. 7 k vyhláške č.428/2010

Telefón  0908756025

Komentár

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla (obch.meno): SLOVNAFT a.s.

Adresa:

Označenie rozvodu tepla

Teplonosná 

látka

E-mail: peter.szilard@slovnaft.sk

Konateľ: JUDr. Oszkár Világi

2020372640

Peter Szilárd

IČO: 31 322 832

Rok

mailto:peter.szilard@slovnaft.sk


IČO: DIČ:

Komentár

MWh tis.m
3

MWh/tis.m
3

2012 0 835658 0.000

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabuľke sú uvedené iba názorne bez relevantných súvislostí v praxi

Vysvetlivky: Vypĺňate iba zelené bunky, v oranžovej je výpočet

V spotrebe uviesť súčet  množstiev všetkých foriem energie používanej pri prevádzke verejných vodovodov

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na výpočet energetickej účinnosti.

Ak potrebujete tak  priestor pre kometár si môžete ľubovoľne zväščiť, prípadne uveďte na samostatný list.

Kontaktná osoba

Titul, meno, priezvisko

Príloha č. 8 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

Množstvá spotreby energie aj predaného množstva je možné uviesť celkové hodnoty za spoločnosť, ale ak máte hodnoty 

za teritoriálne a hydraulicky oddelené sústavy verných vodovodov môžet uviesť samostatne s označením sústavy verených 

vodovodov.

Peter Szilárd

Telefón  0908756025

E-mail: peter.szilard@slovnaft.sk

Rok

Spotreba energie na 

prevádzku verejných 

vodovodov

Množstvo predanej 

vody z verejných 

vodovodov

Energetická 

náročnosť prevádzky 

verejných vodovodov

Pitná voda je odoberaná zo siete Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti (BVS). Nie je nutné 

využívať energiu na rozvod, keďže využívame 

tlak, ktorý je v sieti BVS. (Energetická 

náročnosť na prevádzku je už zarátaná v 

náročnosti BVS)

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejných 

vodovodov

Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov 

(obchod. meno):

Adresa:

Konateľ:

mailto:peter.szilard@slovnaft.sk


SLOVNAFT a.s.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: DIČ: 2020372640

Komentár

Spolu chladiaca a dažďová kanalizácia + 

chemická kanalizácia

MWh tis.m
3

MWh/tis.m
3

2012 601.3 43 988.3 0.014

Chladiaca a dažďová kanalizácia (M ČOV bl. 11 

a M ČOV bl. 17-18

2012 8 500.4 11 607.5 0.732

Chemická kanalizácia (MCHB ČOV+ M ČOV bl 

50 + bl. 92 + ČS bl. 11)

Vysvetlivky: Vypĺňate iba zelené bunky, v oranžovej je výpočet

V spotrebe uviesť súčet  množstiev všetkých foriem energie používanej pri prevádzke verejných vodovodov

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na výpočet energetickej účinnosti.

Ak potrebujete tak  priestor pre kometár si môžete ľubovoľne zväščiť, prípadne uveďte na samostatný list.

Kontaktná osoba

Titul, meno, priezvisko

Príloha č.9 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

E-mail: peter.szilard@slovnaft.sk

Konateľ: JUDr. Oszkár Világi

31 322 832

Peter Szilárd

Telefón  0908756025

Množstvá spotreby energie aj predaného množstva je možné uviesť celkové hodnoty za spoločnosť, ale ak máte hodnoty 

za teritoriálne a hydraulicky oddelené sústavy verných kanalizácií môžet uviesť samostatne s označením verejnej 

kanalizácie.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejných 

kanalizácií

Spotreba energie na 

prevádzku verejných 

kanalizácií

Množstvo 

odkanalizovanej 

vody

Názov prevádzkovateľa verejných kanalizácií 

(obch. meno):

Adresa:

Rok

Energetická 

náročnosť prevádzky 

verejných kanalizácií

mailto:peter.szilard@slovnaft.sk

