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Kto sme? 
 

 

Energetická agentúra v Nitre bola založená na podnet mesta Nitra z programu 

IEE na základe zmluvy Grant Agreement IEE/07/Agencies/467/SI.2499567.  

 

 

 

Členovia združenia: 

Mesto Nitra 

Mesto Vráble 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Energetické centrum Bratislava  

Energoprojekt Bratislava a.s. 

Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. 
 

 

 

 



Hlavná činnosť agentúry: 
 

 

 Konzultačná činnosť a energetické poradenstvo 

 Propagácia a publikácia príkladov racionálneho využitia zdrojov energie 

 Analytické a koncepčné práce vedúce k znižovaniu energetickej náročnosti 

 Iniciovanie a príprava projektov v oblasti energetiky 

 Podpora vzniku energetického manažmentu – hlavne pri správe budov 

 Pomoc pri čerpaní zo štrukturálnych fondov  a iných podporných mechanizmov 

 Služby pri implementácií priorít energetickej politiky EU na regionálnej úrovni 

 Integrácia aktivít a presadzovanie partnerstva medzi cieľovými skupinami 



Od Agentúry k Dohovoru primátorov už len krok 

Dohovor primátorov a starostov  bol podpísaný primátorom mesta Nitra 10. 2. 2009 

 

Záväzok vyhotovenia Akčného plánu mesta Nitra 

Implementácia Energetickej koncepcie okresu Nitra do Akčného plánu mesta Nitra 

 

Ciele Akčného plánu mesta Nitra do roku 2020:  

  zníženie emisií CO2 o 20%  

 zvýšenie energetickej efektívnosti  

 zvýšenie využívania OZE 
 

 

 



          Podpísali sme „Dohovor“ a ako ďalej? 

 Inventúra ako  základ - pomohla nám metodika k Akčnému plánu 
Dohovoru primátorov 

  

 Postup prípravy Akčného plánu Dohovoru primátorov: 
 
 1. Vytvorenie koordinačných a administratívnych štruktúr 
   2. Zabezpečenie účasti zamestnancov mesta 
 3. Zapojenie zainteresovaných skupín a obyvateľov 
 4. Inventúra spotreby energií 
 5. Inventúra produkcie emisií CO2  
 6. Návrh opatrení v jednotlivých sektoroch (energetická efektívnosť, OZE) 

 7. Rozpočet 
 8. Predpokladané investície vyplývajúce z akčného plánu 
 9. Monitoring a reporting implementácie navrhovaných opatrení 
 
  
  



Návrh opatrení EE a OZE v meste Nitra 

Odstránenie nevyhovujúceho stavu tepelno-technických vlastností mestských 
budov  

 
Popis a zhodnotenie súčasného stavu: 

• Mestské budovy  vykazujú nedostatky technického stavu, ktoré 
ovplyvňujú spotrebu tepelnej energie na vykurovanie a nevyhovujú 
súčasným normám a predpisom 

• Nedostatky:  

- obalové konštrukcie objektov (zvislé steny, podlahy a strechy)  

- výplne stavebných objektov (okná a dvere) 

- zastaraná technológia TZB spôsobuje výrazne zaťaženie ŽP a 
neefektívne energetické hospodárenie 

 

Cieľ:  Zistenie možného potenciálu úspor v tepelnej energii v objektoch, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta 

 
  
  

 



Návrh opatrení EE a OZE v meste Nitra 

Mestské budovy: 
Viac ako 100 objektov vo vlastníctve mesta. 
Spotreba  energií v mestských budovách (2008):    1 292 250 GJ/rok  
                                                                                        32 186 300 kWh/rok 
Náklady na spotrebované energie : 2 352 250 €/rok 
Odhadované náklady na  energetické opatrenia: 30 206 045,6 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Súčasný stav mestských budov 

+ zateplenie:             12 objektov 

+ vymenené okná:   52 objektov 

+ úspora na teple:      9 % (všetky budovy) 

–  využitie OZE 

–  komplexná obnova budov 

–  novostavby – nízkoenerg. / pasívny štandard  

– energetický manažment - monitoring spotrieb 
energií 



Obytné budovy 

+ zatepľovanie a komplexná obnova bytových 
domov 

+ kvalita prác a materiálov = vyššie úspory 

+ aj nízkoenergetický štandard 

 

– vykonávanie obnovy na etapy 

– zatepľovanie na normu 

– detaily 



Doprava -MHD 

• Priemerný vek autobusov MHD: 

• 2008 – 14 rokov 

• 2012 – 12 rokov  

• plán do 2015 – 8 rokov 

 

• 2013 – 7,6 roka 



Doprava -MHD 

+ časť autobusov na CNG 

+ nižšie emisie = zaťaženie živ. prostredia 

+ bezpečnosť prepravy a kultúra cestovania 

+ 98 % autobusov v MHD je bezbariérových 

+ od r. 2011 špeciálna linka - cyklobus 

+ stúpajúci počet prepravených osôb 

– vyššie využitie CNG 



Doprava  
osobná súkromná a nákladná 

+ novší vozový park 

 

– stúpajúci počet vozidiel 

– preťaženie komunikácií 

– stúpajúca spotreba energie = vyššie emisie 

 

 



Znižovanie odpadov 

• separovaný zber druhotných surovín 

 

• mestská kompostáreň - parametre: 

    kapacita: 16 000 ton odpadu / rok  

    celkové náklady: náklady: 3,35 mil. € 

    95 % spolufinancovanie cez európske fondy 



Kompostáreň pre mesto Nitra 



Znižovanie odpadov - budúcnosť 
Spaľovanie komunálneho odpadu na princípe 
„Waste to energy“ 



 
 

 Ing. Ľudovít Nagy 

projektový manažér     

Energetická agentúra v Nitre 

    Janka Kráľa 122 

   949 01 Nitra 

 tel.:+421 37 65 02 147  

  ludovit.nagy@eanitra.sk 

www.eanitra.sk 

 

Ďakujem za pozornosť 

http://www.eanitra.sk/

