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Predstavenie spoločnosti BBES, a.s.  

BBES, a.s. je energetická spoločnosť pôsobiaca na území mesta 

Banská Bystrica 

 

Akcionárska štruktúra: 
• 66% STEFE SK, a.s. 

• 34% Mesto Banská Bystrica 

Je členom rakúskej skupiny STEFE SK, a.s., patriacej do holdingu 

Energei Steiermark so sídlom v Grazi, ktorá na Slovensku pôsobí 

v 15-tich mestách a obciach (B.Bystrica, Martin, Zvolen, Revúca, 

Rožňava, R.Sobota) 

STEFE SK, a.s.: 

– v poradí tretí líder na trhu na Slovensku v oblasti výroby a predaja 

tepla 

– pôsobí na Slovensku od r. 1995 

– zásobuje teplom okolo 200 tis. obyvateľov 
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BBES, a.s. 

predáva ročne - cca 14.000 MWh el.energie a 570 tis. GJ tepla, 

pričom z toho: 
• 75 % vyrába 

• 25 % nakupuje z biomasového zdroja spoločnosti KA Contracting SK, patriaceho do 

nemeckej energetickej skupiny RWE 

zásobuje 20 400 bytov+ nebytové priestory 

480 zmluvných partnerov: - 60 SVB na priamo 

            - ostatní cez správcov 

pôsobí v troch mestách – Banská Bystrica, Kováčová, Brusno 

prevádzkuje: 

– 1 tepláreň s výrobou elektriny 

– 27 centrálnych kotolní na ZP 

– 20 objektových kotolní na ZP 

– 14 centrálnych OST – zmiešavacie stanice 

– 457 ks KOST 



4 

Legislatívne míľniky Koncepcie  

Zákon č.657/2004 uložil obciam povinnosť vypracovať koncepcie 

rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, a to do 31.12.2007 

 

 

Mesto Banská Bystrica na svojom zastupiteľstve schvaľuje 

Koncepciu tepelnej energetiky v decembri 2008 

 

 

Právna záväznosť Koncepcie nastane až keď bude súčasťou 

územno-plánovacej dokumentácie obce, ktorej novela je už 

niekoľko rokov v pripomienkovom konaní 
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Koncepcia tepelnej energetiky  

Hlavné ciele koncepcie: 

1. Maximálna eliminácia rastúcej ceny plynu na cenu tepla formou 

diverzifikácie palivovej základne  

2. Rovnaké podmienky dodávky tepla a TÚV pre všetkých odberateľov 

(Kompaktné odovzdávacie stanice tepla -KOST) 

3. Vysoká prevádzková spoľahlivosť, energetická efektívnosť a hospodárnosť 

celého systému CZT 
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Koncepcia tepelnej energetiky  

1. Maximálna eliminácia rastúcej ceny plynu na cenu tepla 

formou diverzifikácie palivovej základne  

Biomasové projekty v lokalitách: 

 a/ Radvaň - KA Contracting SK, s.r.o BB (8MW Bio) 

 b/ Sásová  – Ekologická energetika, a.s. BB (8MW Bio, 16MW ZP) 

 c/ Sídlisko a Uhlisko – Smrečina Hofatex, a.s. BB 
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Mapa mesta Banská Bystrica 

a lokalizácia nových zdrojov 

a zásobovaných sídlisk z nich. 
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Koncepcia tepelnej energetiky  

2.  Rovnaké podmienky dodávky tepla a TÚV pre všetkých odberateľov 

 

• Zabezpečené inštaláciou KOST (kompaktných odovzdávacích staníc 

tepla) 

• Doteraz nainštalované 457 KOST – hlavne v rokoch 2006-2012 

• V roku 2012 zavŕšená ich inštalácia v lokalite Sásová znamená 

naplnenie cieľa tejto časti Koncepcie 
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Koncepcia tepelnej energetiky  

3. Vysoká prevádzková spoľahlivosť, energetická efektívnosť a 

hospodárnosť celého systému CZT 

 

Opatrenie na dosiahnutie cieľa: 

a)Rekonštrukcia distribučnej sústavy (rozvodov tepla) 

 V rokoch 2007 – 2012 zrekonštruovaných ca. 29 km trasy rozvodov, vrátane prepoja 

Podlavíc na okruh Teplárne Radvaň 

 Po roku 2012 bude 80% rozvodov obnovených moderným predizolovaným potrubím 

 Od roku 2013 do roku 2016 bude prebiehať postupná rekonštrukcia zvyšnej časti 

horúcovodných rozvodov v Radvani a na Fončorde o celkovej dĺžke ca. 6 km 

b)Rekonštrukcia plynových kotolní 

c)Optimalizácia prevádzkovania kotolní 
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Koncepcia tepelnej energetiky  

3. Vysoká prevádzková spoľahlivosť, energetická efektívnosť a 

hospodárnosť celého systému CZT 

Opatrenie na dosiahnutie cieľa: 

 Centrálna kontrola a riadenie tepelno – technických zariadení z 
dispečingu BBES 

 Na dispečingu je napojených okrem plynových kotolní 361 KOST 

 Do roku 2013 budú všetky KOST riadené a monitorované z centrálneho 

dispečingu. 

 

• V priebehu rokov 2007-2012 spoločnosť investovala do 

modernizácie tepelného hospodárstva takmer 20 mil.EUR. 

• Okrem zvýšenia spoľahlivosti sa dosiahla ročná úspora zemného 

plynu vo výške takmer 3 mil.m3/rok, t.z. ca. 1,2 mil.EUR ročne 
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