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Žilinská teplárenská, a.s.

Profil firmy:

Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená 1.1. 2002
ako právny nástupca zrušených Stredoslovenských energetických
závodov, š.p. Žilina, na základe rozhodnutia č. 686 vlády SR o privatizácií
štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody, š.p. Žilina.

Žilinská teplárenská, a. s. Žilina (ŽT, a.s.) pôsobí na území mesta Žilina.
Predmetom činnosti je výroba tepelnej a elektrickej energie. ŽT, a.s.
dodáva teplo pre komunálny a priemyselný sektor v meste Žilina a tým
pokračuje v dlhoročnej činnosti Teplárne Žilina.





Výrobné zariadenia ŽT, a.s.

Výr. zariadenie Inštalovaný výkon Rok výstavby Rok rekonštrukcie

Kotol K1 75 t/h (58,3 MWt) 1965 - 1967 2014

Kotol K2 75 t/h (58,3 MWt) 1965 - 1967 2015

Turbína TG1 12 MWe 1966 – 1967

Kotol PK3 75 t/h (58,3 MWt) 2014-15

Turbína TG2 12 MWe 1971 – 1974 2010

Kotol K5 125 t/h (111 MWt) 1982 – 1984 2015

Turbína TG3 25 MWe 1985 2011

Turbína TG4 0,8 MWe 2012



Kogeneračná výroba tepla a 
elektriny (KVET)



Kogeneračná výroba tepla a elektriny 

Žilinská teplárenská, a.s. patrí medzi 5-tich najväčších výrobcov
kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla označenie: „KVET“.

Čo KVET vlastne znamená ?

Je to vlastne výroba a dodávka tepelnej energie ktorá je dodávaná
konečnému spotrebiteľovi, pri ktorej sa vyrába elektrická energia.

Pre porovnanie, ak by ŽT, a.s. bola len výhrevňou t.j. bez výroby
elektrickej energie a elektrinu ktorú v dnešnej dobe vyrobí by sa musela
vyrobiť v tepelnej elektrárni, spotrebovalo by sa ročne o 20 000 ton
uhlia viac, čo predstavuje zvýšenie nielen spotreby uhlia ale aj zvýšenie
vypúšťaných emisií do ovzdušia.



Kogeneračná výroba tepla a elektriny 

Výhody:

- Šetrenie primárnej energie vstupujúcej do výroby

- Dopyt po teple je plne závislý na ročnom období a výroba počas dňa 
kopíruje energetické zaťaženie elektrickej sústavy SR

- Zdroj KVET svojou výrobou el. energie plne kopíruje energetické 
zaťaženie sústavy počas roka

- Zdroj KVET prispieva ku zníženiu prenosu elektrickej energie 
z elektrárni do bodu spotreby

- Nižšie vypúšťanie emisií do ovzdušia



Kogeneračná výroba tepla a elektriny 

Dopyt po teple je plne závislý na ročnom období a výroba aj počas dňa
kopíruje energetické zaťaženie elektrickej sústavy SR, čo znamená že v
zimnom období je výroba tepla a elektrickej energie 5 až 6 násobne
vyššia ako v letnom období a počas dňa je priebeh výroby nasledovný
„od 22:00 do 4:30 je útlm výroby, potom nasledujú dve špičkové
zaťaženia od 4:30 do 9:00 tzv. ranná špička a od 19:00 do 22:00 tzv.
večerná špička, ostatnú dobu zdroj vyrába priemerné denné zaťaženie“.

Z uvedeného vyplýva, že zdroj KVET svojou výrobou el. energie plne
kopíruje energetické zaťaženie sústavy a prispieva tak ku zníženiu
prenosu elektrickej energie z elektrárni do bodu spotreby.
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ŽT, a.s. v súčasnosti rieši zmenu prechodu dodávaného média pary na
horúcu vodu.

Dôvody sú jednoznačné, znížiť straty tepla v rozvodoch ktoré sú
v prípade dodávky tepla v horúcej vode o polovicu nižšie oproti dodávke
tepla v pare. Ďalším dôvodom je aj zvýšenie výroby elektrickej energie.
V prípade úspešnej realizácie sa zvýši výroba el. energie o 30 % ročne
a šetrenie primárnej energie v palive dosiahne úroveň 20 % z terajších
11,55 %.
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Distribučná sústava tepla

Rozhodujúca časť dodávkového tepla je z teplárne vyvedená
prostredníctvom parných napájačov.

Z objektu teplárne sú pre zásobovanie bytovo-komunálnej sféry mesta
Žilina vyvedené 3 vetvy s prevádzkovými názvami Mesto, ktorá slúži
pre zásobovanie centrálnej mestskej časti a sídliska Hliny s prepojením
aj na sídlisko Solinky, Solinky ktorá slúži pre zásobovanie teplom
sídliska Solinky a vetva PCHZ, ktorá v minulosti slúžil hlavne pre dodávku
technologického tepla do areálu PCHZ ako aj do Sloveny, v súčasnosti je
to už iba teplo na vykurovanie a ohrev TÚV a v minimálnej miere teplo
pre produkciu chladu. Ďalej sú vyvedené dva napájače technologickej
pary pre spoločnosť Metsa Tissue a najnovší napájač pre spoločnosť KIA
Motor v Tepličke nad Váhom.



Distribučná sústava tepla

Parné rozvody - dĺžka je cca 48,19 km, 

Horúcovodné rozvody - dĺžka je cca 25,77 km. 



Stavebné úpravy existujúcich rozvodov 
tepla a zmena média z parného na 

horúcovodné

Ciele prvej etapy:

- Energetická úspora v primárnom palive vo výške 7 240 MWh za rok,

- Zníženie  vypúšťania látok znečisťujúcich ovzdušie

- Zníženie emisií CO2 o 2 486  t za rok

- Zníženie emisií ZL: TZL

t/r

CO

t/r

SO2

t/r

NOx

t/r

0,4 0,6 4,8 3,0



Stavebné úpravy existujúcich rozvodov 
tepla a zmena média z parného na 

horúcovodné

Členenie prvej etapy:

- Centrálna výmenníková stanica

- Teplovodné rozvody v areáli Žilinskej teplárenskej a.s.

- Primárny rozvod vetva Solinky



Žilinská teplárenská, a.s.

Záver:

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský
orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia vyhlásila dňa
3.3. 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku pre „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
rozvodov tepla“.

Žilinská teplárenská, a.s. podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok
dňa 31.3.2017. Žiadaná výška NFP je 6 mil. EUR. pridelenie
nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita
životného prostredia na roky 2014 až 2020.
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Ďakujem za pozornosť

Spracoval: Ing. Marcel Hrobárik, manažér životné prostredie a eurofondy

Žilinská teplárenská, a.s.

Košická 11, 011 87 Žilina

E-mail: marcel.hrobarik@ziltep.sk

Tel.: +421 905 334 168
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