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Vývoj sústav CZT na Slovensku 

Do r. 1948 – CZT budované predovšetkým ako systém 
vykurovania pre administratívne budovy a v areáloch 
(priemyselné podniky, nemocnice, školy, kasárne atď.)

Obdobie 1948-1989 – veľmi dynamický rozvoj, takmer 7 
násobný rast oproti začiatku obdobia. Problém odpájania 
sa od SCZT neexistoval. Nové budovy v zónach s 
dostupným systémom CZT boli v súlade s územnými 
plánmi, ktoré preferovali rozvoj SCZT, povinne pripájané 
k SCZT.

Po roku 1990 – spolu so spoločenskými zmenami sa 
objavuje fenomén odpájania sa od SCZT ako dôsledok:
• Krachu podnikov, ktoré prevádzkovali kogeneračné centrály 

dodávajúce teplo do SCZT priľahlých obytných zón

• Rozpadu sústavy CZT z dôvodu, že vlastník, obvykle obec nebol 
schopný zabezpečiť prevádzku a údržbu systému CZT

• Snahy obyvateľov riešiť problém ceny dodávaného tepla alebo 
kvality dodávky tepla
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Rozvoj SCZT v období rokov 1971-2011
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Rok SODB 1980 1991 2001 2011

Byty celkom 1 414 000   1 617 828   1 665 536   1 776 698   

Zdroj teplej vody mimo bytu 510 454   881 716   639 911   

Byty v bytových domoch 576 912   765 233   831 102   877 844   

Ústredné kúrenie diaľkové 464 043   678 393   689 480   *657 307   

Ústredné kúrenie lokálne 421 302   524 486   581 708   610 560   

Etážové kúrenie 99 590   326 002   

Počet novopostavených bytov v predošlom 

desaťročnom období
349 080 113 894 **130 978

Počet bytov vybavených diaľkovým kúrením 

postavených v predošlom 10 ročnom období
214 350 36 442 ***41 913

POČET BYTOV ODPOJENÝCH OD CZT V PREDOŠLOM 

DESAŤROČNOM OBDOBÍ
0 25 355 ****74 086

Podiel bytov vykurovaných ústredných kúrením 

diaľkovým 
32,8% 41,9% 41,4% 37,0%

Podiel bytov v bytových domoch vykurovaných 

ústredným kúrením diaľkovým
80,4% 88,7% 83,0% 74,9%

* Dodávka tepla zo systémov CZT je zabezpečovaná do cca 16 100 bytových domov, s celkovým počtom 650 620 bytov, v ktorých býva viac ako 1,8 mil. 
obyvateľov. (Návrh Energetickej politiky SR – 5. november  2014 UV 548/2014)

** - odhad autora na základe zverejňovaných ročných údajov   
*** - odhad autora, predpokladáme, že podiel bytov vybavených ústredným kúrením diaľkovým už ďalej neklesal, a zostal 
zachovaný na úrovni z predošlej dekády 1991-2001 . 
**** - výpočet na základe odhadovaných údajov 



Bilancia pripojenia bytov k SCZT 1991-2011
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Kam smerujeme, ak sa nič nezmení?

Podiel bytov v bytových domoch pripojených
na CZT

•2010 75%

•2020 65%

•2030 50%

•2040 20-25%?
Pri súčasnom trende odpájania sa hrozí, že okolo roku 2040 
bude v SR len niekoľko funkčných sústav CZT v krajských 
mestách a výnimočne v mestách, kde aj v súčasnosti je 
pomerne veľký zdroj KVET. 
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Návrhy na ochranu CZT a zachovanie 
potenciálu pre KVET

Zákaz dotácií pre projekty odpojenia sa od CZT pod 
zámienkou využitia OZE (podmieniť dotácie z MUNSEFF, 
SLOVSEFF, operačných programov pre obdobie 2014-
2020, ŠFRB zákazom odpojenia od CZT) – v súčasnosti je 
to najväčšie ohrozenie systémov CZT 

Absolútny zákaz odpájania sa od CZT minimálne do roku 
2020. Predpokladáme, že dovtedy sa sociálna situácia 
obyvateľstva zlepší natoľko, že začne uprednostňovať 
komfort a bezpečnosť dodávky tepla z CZT pred 
krátkodobým relatívnym poklesom nákladov na teplo 
prenesením časti nákladov do nákladov do fondu opráv a 
údržby budovaním vlastných zdrojov

Program obnovy systémov CZT znovu pripojením 
predtým odpojených objektov po technickom dožití 
individuálneho zdroja
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Kontakty

Tel: +421 915 576 133

E-mail: jozef.legeny@dalkia.sk
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člen skupiny


