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EPC: predpoklady pre úspešnú 

realizáciu

� Predpoklady investora pred EPC projektom 

� Potenciál úspor energie� Potenciál úspor energie
� Znalosť problematiky EPC 
� Legislatívna možnosť EPC
� Odhodlanie a trpezlivosť



EPC – finančný model

Záruka 
úspechu

Modernizácie

- technológií budov
- energetického

manažmentu

Úspory
- v nakupovanej energii
- v palive
- v prevádzkových 
nákladoch



Technicko-prevádzkový stav budov
Správa o stave zdravotníctva na  Slovensku               

(MZ SR, jún 2011)

Dobrý
stav

Vyhovujúci
stav

Potreba  
zásadných   

Slabý
stav

Neakcep-
tovateľnýstav stav zásadných   

opráv
stav tovateľný

stav

4 % 40 % 35 % 14 % 7 %





PLEŠIVEC  - DOBOVÁ POHĽADNICA 
PREŠLA POŠTOU V ROKU 1909



BLUMOV ÚSTAV - DOBOVÁ POHĽADNICA, PREŠLA POŠTOU V ROKU 1909



Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

• Založená v r. 1898
• Najväčší rozmach  medzi svetovými  vojnami
• Aktuálne región 850 000 obyvateľov
• 200 liečebenských  lôžok• 200 liečebenských  lôžok
• 42 lôžok DSS  pre psychiatrických  klientov
• Cca 170  zamestnancov
• Cca  1000 pacientov  za rok
• 83 % obložnosť, 73 dní priemerná ošetrovacia doba



Spádové  územie PL Plešivec (cca 850 000 obyvateľov )



Letecký pohľad na Plešivec 



ENERGETICKÝ  AUDIT 2007



Inšpirácia: 
PL Kosmonosy





Postup investora pri EPC

• Postup investora pri EPC  projektoch:

� sústrediť dáta;
� osloviť konzultantov;� osloviť konzultantov;
� analyzovať varianty;
� stanoviť priority;
� zvážiť riziká;
� definovať všetky podstatné parametre 

výberového konania.



Projekt PLSB Plešivec – analýza, 

príprava VO

• Konzultant:

• Analýza spotreby energie• Analýza spotreby energie
• Definovanie potenciálu úspor
� vykurovanie;
� práčovňa;
� vodný zdroj;
• Príprava podkladov pre VO



Projekt PLSB Plešivec – VO
Ako vyberať najlepšieho?

Primeranosť 

Podnikateľská robustnosť garancie

Podiel vlastného 

veľkosť úspor / náklady na projekt

Primeranosť 
referencií

Rozsah 
projektu 

od... do...

Riešenie 
prioritných 
problémov

Podiel vlastného 
financovania

Splatnosť max. 
do ...

Najvyššie úspory



Verejné  obstarávanie I.:
• Predmetom  zákazky  obstarávania  je navrhnutie a realizácia opatrení  na 

zníženie energetickej náročnosti a modernizácia  tepelno-technických zaria-
dení a budov  PL SB  v  Plešivci  metódou  Energy  Performance Contrac-
ting. Metóda Energy Performance Contracting je charakterizovaná tým , že 
dodávateľ analyzuje stav  predmetných budov a zariadení a spotrebu ener-
gie v nich, navrhne technické opatrenia na zlepšenie energetickej hospodár-
nosti  a na zníženie súvisiacich prevádzkových nákladov  predmetných  bu-
dov  a zariadení, tieto opatrenia realizuje, dohliada na prevádzkovanie ener-
getického systému  predmetných budov a zariadení po realizácii opatrení    getického systému  predmetných budov a zariadení po realizácii opatrení    
a vyčísľuje dosiahnuté úspory, zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácii 
opatrení a zabezpečí financovanie celého projektu na základe dosahova-
ných úspor. Objekty a zariadenia sú a zostávajú v majetku verejného ob-
starávateľa. 

• V rámci plnenia predmetu zákazky bude dodávateľom vypracovaný návrh 
energeticky úsporných opatrení. Opatrenia budú následne realizované a fi-
nancované z vlastných finančných prostriedkov dodávateľa. Opatrenia sa 
budú týkať modernizácie a rekonštrukcie energetických a/alebo vykurova-
cích technologických zariadení a dodávky teplej úžitkovej vody a ďalších 
opatrení znižujúcich energetické náklady .  Cena projektu bude verejným 
obstarávateľom hradená počas 10 rokov od ukončenia investično – staveb-
nej časti formou 20-tich polročných splátok, 



Verejné  obstarávanie II.:
• Podklady  si  vyžiadalo  12 záujemcov 
• Prihlásili   sa  dvaja  uchádzači

Kritériá hodnotenia ponúk 
• 2.1 Hodnotenie ponúk  vykonané na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšia 

ponuka, pričom hodnotil  sa koeficient ekonomickej výhodnosti. 
• 2.2 Spôsob výpočtu koeficientu výhodnosti: 

Koeficient ekonomickej výhodnosti = B / ((A*k1) + k2) 
• Veličina A = Garantované ročné úspory, ktoré navrhuje uchádzač, v kWh zemného • Veličina A = Garantované ročné úspory, ktoré navrhuje uchádzač, v kWh zemného 

plynu. 
• Minimálne požadované garantované ročné úspory musia dosiahnuť aspoň 1 140 000 

kWh (bez započítania úspor uvedených pod koeficientom k2) !!! k1 = jednotková 
cena zemného plynu v roku 2011 = 0,049 EUR / kWh s DPH k2 = úspory plynúce 
z explicitne požadovaných opatrení (technológia práčovne, využitie zdroja vody) 
vo výške 70 370,- EUR s DPH. 

• 2.2.4 Cena projektu bude verejným obstarávateľom uhradená počas nasledujúcich 
10 rokov po odovzdaní diela formou 20-ich polročných splátok rovnakej výšky, 
pričom suma splátok v rámci jedného roka nesmie byť vyššia ako hodnota úspor 
vypočítaná podľa vzťahu ((A*k1) + k2) s použitím vysvetlení uvedených v článkoch 
2.2 a 2.3 špecifikovaných v súťažných podkladoch. 

• Víťazom verejnej súťaže sa stal uchádzač, ktorého ponuka po výpočte koeficientu 
ekonomickej výhodnosti dosiahla najnižšiu hodnotu. 



Prijaté  riešenia:
• Decentralizácia vykurovacej  sústavy: 
• zrušenie centrálnej  kotolne a zavedenie  rozvodov    

plynu  do  jednotlivých  objektov  s  vybudovaním   
lokálnych  energetických  zdrojov  ( celkom 8 )  

• zriadenie centralizovaného riadiaceho a informač-
ného  centra  s  diaľkovým  monitorovanímného  centra  s  diaľkovým  monitorovaním

• Rekonštrukcia  práčovne:
• nové technológie v procese prania, sušenia 

a žehlenia  prádla  s  kapacitou  min. 360 kg / deň

• Vlastný  zdroj  pitnej  vody:
• nahradenie dodávok vody z verejného vodovodu  

vodou z  vlastnej  studne



Projekt PL SB Plešivec – realizácia

� modernizácia na kľúč;

� zodpovednosť za projektový � zodpovednosť za projektový 
manažment a za výber a riadenie 
subdodávateľov; 

� dielo odovzdané/prevzaté  a nové 
aktíva prechádzajú do vlastníctva 
zákazníka.



Projekt PLSB Plešivec - fáza garancií

• Po ukončení modernizácie dodávateľ:

� monitoruje a prevádzkovanie budov; 

� aktívne spolupracuje s pracovníkmi, ktorí riadia a ovplyvňujú 
spotrebu energie a ďalšie náklady v budove; 

� nie je prevádzkovateľom budov ani dodávateľom tepla;



Máj 2013 – výkopové  práce



Okrem  rozvodov  plynu  
sme  do  výkopov  uložili  aj  optický  kábel



Objekt  starej  kotolne 



Interiér  starej  kotolne



Demontáž  kotolne 



Interiér  starej  kotolne  po  demontáži



Nová  kotolňa



Nová  úpravňa  vody



Stará  práčovňa – stará  „60 kg “ práčka



Stará  práčovňa – mangel  



Nová  práčovňa  I. 



Nová  práčovňa  II. 



Nová  práčovňa  III. 



Nová  práčovňa  IV.



27 09 2013 – “ Strihanie  pásky “



Úspora  185 923 m3 ZP (55,90 %)

Ref.rok / 1.rok prev. Rok  2011 Rok  2014

PráčovňaPráčovňa

42 500 m3 6 395  m3   

Ústredné kúrenie
a   TÚV 290 069 m3 140 251 m3    

Celková spotreba
zemného plynu 332 569 m3 146 646 m3



Náklady v 
tisíc €

2012 2013 2014

lieky 202 162 146
ŠZM 5 5 6

potraviny 257 265 289

PHM 6 4 4

materiál  na 
údržbu

9 8 8

spotr. ost. 
mat

39 46 38

elektrická 
energia

43 45 47

plyn 209 142 81

voda 28 27 12
200
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1 000
1 200
1 400
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Náklady PL Plešivec v rokoch 
2012, 2013 a 2014 

voda 28 27 12

opravy  a 
údržba

11 24 17

mzdy 1,257 1,407 1,456

odvody  do 
fondov

426 484 500

odpisy HIM 63 48 61

telef. popl. 8 8 9

penále 0 0 0

ostatné nákl. 89 98 116

Ročné náklady PL podľa komodít v r. 2012-14
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2012 Tisíc €
Percentuálny 

podiel

lieky 202 7.63%

ŠZM 5 0.19%

potraviny 257 9.70%

PHM 6 0.23%

materiál  na 
údržbu

9 0.34%

spotr. ost. mat 39 1.47%

elektrická 
energia

43 1.62%

plyn 209 7.89%

2012

lieky

ŠZM

potraviny

PHM

materiál  na údržbu

spotr. ost. mat

elektrická energia

plyn
voda 28 1.06%

opravy  a údržba 11 0.42%

mzdy 1,257 47.45%

odvody  do fondov 426 16.08%

odpisy HIM 63 2.38%

telef. popl. 8 0.30%

penále 0 0.00%

ostatné nákl. 89 3.36%

Náklady PL podľa komodít v r. 2012

plyn

voda

opravy  a údržba

mzdy

odvody  do fondov

odpisy HIM

telef. popl.

penále

ostatné nákl.



2013 Tisíc €
Percentuálny 

podiel

lieky 162 5.84%

ŠZM 5 0.18%

potraviny 265 9.55%

PHM 4 0.14%

materiál  na 
údržbu

8 0.29%

spotr. ost. mat 46 1.66%

elektrická 
energia

45 1.62%

plyn 142 5.12%

2013

lieky

ŠZM

potraviny

PHM

materiál  na údržbu

spotr. ost. mat

elektrická energia

plyn
plyn 142 5.12%

voda 27 0.97%

opravy  a údržba 24 0.86%

mzdy 1,407 50.70%

odvody  do fondov 484 17.44%

odpisy HIM 48 1.73%

telef. popl. 8 0.29%

penále 0 0.00%

ostatné nákl. 98 3.53%

Náklady PL podľa komodít v r. 2013

voda

opravy  a údržba

mzdy

odvody  do fondov

odpisy HIM

telef. popl.

penále

ostatné nákl.



2014 Tisíc € Percentuálny podiel

lieky 146 5.23%

ŠZM 6 0.22%

potraviny 289 10.36%

PHM 4 0.14%

materiál  na údržbu 8 0.29%

spotr. ost. mat 38 1.36%

elektrická 
energia

47 1.69%

plyn 81 2.90%

2014

lieky

ŠZM

potraviny

PHM

materiál  na údržbu

spotr. ost. mat

elektrická energia

plyn

voda 12 0.43%

opravy  a údržba 17 0.61%

mzdy 1,456 52.21%

odvody  do fondov 500 17.93%

odpisy HIM 61 2.19%

telef. popl. 9 0.32%

penále 0 0.00%

ostatné nákl. 116 4.16%

Náklady PL podľa komodít v r. 2014

voda

opravy  a údržba

mzdy

odvody  do fondov

odpisy HIM

telef. popl.

penále

ostatné nákl.



Spotreba médií v r. 2012 – 2014:

Rok: 2012 2013 2014

Plyn:
338 549 m3 275 865 m3 146 646 m3338 549 m3 275 865 m3 146 646 m3

Elektrická

energia: 243 503 kWh 248 372kWh 238 173kWh

Voda:
18 323 m3 16 796 m3 7 325 m3



Náklady
v tisíc €

2012 2013 2014

elektrická 
energia

43 45 47

plyn 209 142 81

voda 28 27 12150

200

250

Náklady na elektrickú energiu, plyn a vodu v 
rokoch 2012, 2013 a 2014

Náklady na média  v  r. 2012-2014
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Ako  využiť   prázdne  priestory starej  kotolne?



Funkčné napojenie na plyn, elektrickú energiu, vodu 



Centrálna  poloha v areáli liečebne, vhodná 
na rekonštrukciu na kuchyňu a administratívny trakt



Epilóg?

V  pláne  prestavba  na novú kuchyňu, jedáleň 
pre  personál  a  administratívny  trakt  formou 
koncesnej  zmluvy  s  10-ročnou  splatnosťou



Ďakujem  za  pozornosť !Ďakujem  za  pozornosť !


