
 
INFORMÁCIA O MOŽNOSTI VÝMENY MERAČOV ZA DIGITÁNE 

S DIAĽKOVÝM ODPOČTOM 

 
 Používanie odparovacích pomerových rozdeľovačov nákladov tepla BRUNATA RMK 

87 v našich podmienkach je vystavené mnohonásobným pripomienkam, resp. pochybnostiam 

zo strany nájomcov a vlastníkov bytov, čo vyúsťuje do požiadaviek o výmenu doposiaľ 

používaných meračov tepla za progresívnejšie typy meračov.  

 

1.Odparovacie pomerové rozdeľovače nákladov 

Princíp indikovania spotreby: 

Odparovacie pomerové rozdeľovače nákladov pracujú na princípe odparovania 

kvapaliny (cyklohexanol) z kapiláry v súvislosti s prenosom tepla z vykurovacieho telesa. 

 Najzávažnejšie nedostatky odparovacích pomerových rozdeľovačov na ktoré poukazujú 

jednotliví vlastníci a nájomcovia bytov sú ich pochybnosti o presnosti merania, nepraktická 

výmena kapilár, zdĺhavý zber údajov z meračov, zaznamenávanie spotreby aj mimo 

vykurovacej sezóny ako aj možnosť neoprávnenej manipulácie atď.. 

 Medzi vážne nedostatky odparovacích pomerových rozdeľovačov nákladov patrí aj 

skutočnosť, že v prípade nesprístupnenia bytu pri koncoročných odpočtoch, je vlastníkovi bytu 

vyúčtovaný náklad v zmysle Vyhlášky č. 240/2016 Z.z., t.j. náhradným spôsobom. Pri 

neuskutočnenom odpočte mu nebola osadená nová kapilára v pomerovom rozdeľovači 

nákladov pre nasledujúci rok. Z uvedeného dôvodu aj pre nasledujúci rok mu bude vyúčtovaný 

náklad náhradným spôsobom. 

 

2.Digitálne pomerové rozdeľovače nákladov 

Princíp indikovania spotreby: 

Uvedené systémy meračov pracujú na princípe dvoch meraní. Jedno meranie je meranie 

teploty povrchu vykurovacieho telesá a druhé teploty miestnosti. Ak vykurovacie teleso 

nedostáva žiadne teplo z centrálneho systému vykurovania, nie je zaznamenávaná žiadna 

spotreba.  

Hlavnou výhodou elektronických 2-snímačových pomerových rozdeľovačov nákladov 

oproti odparovacím je to, že merač nezaznamenáva spotrebu spôsobenú inými zdrojmi 

(zaznamenanie spotreby mimo vykurovacej sezóny), ale indikuje iba skutočne odobraté 

množstvo tepla z vykurovacieho telesa. Uvedené skutočnosti sme si aj prakticky odsledovali v 

niektorých bytoch. K ďalším výhodám, ktoré sme zaznamenali z reakcií jednotlivých 

vlastníkov a nájomcov bytov patrí bezproblémový odpočet údajov z displeja merača, ktorý si 

každý vlastník a nájomca bytu vie kedykoľvek v priebehu roka odkontrolovať a zároveň nie je 

potrebná žiadna manipulácia s meračom.  

Odpočty digitálnych pomerových rozdeľovačov nákladov sa realizujú až po 31.12., 

pretože uvedený merač si vloží do pamäte stav k uvedenému dátumu.  

 

2.1. Digitálny pomerový rozdeľovač nákladov – rádiový odpočet 

Hlavnou výhodou oproti klasickému digitálnemu pomerovému rozdeľovaču je 

skutočnosť, že odpočty sa vykonávajú bez vstupovania do bytov. Uvedené pomerové 



 
rozdeľovače majú takisto displej ako klasické, t.j. hodnoty aktuálnej spotreby a spotreby za 

predchádzajúci rok si vie každý vlastník bytu kedykoľvek skontrolovať. 

V zmysle pripravovaných zmien v legislatíve EÚ doporučujeme výmeny iba za rádiovo 

odpočítavané EPRVN. 

Výdrž batérie aj u týchto EPRVN je 10 rokov. Po uvedenom čase je potrebné celý merač 

vymeniť. 

 Vyúčtovanie nákladov podľa digitálnych pomerových rozdeľovačov tepla sme 

vypracovávali už od roku 2009. Na uvedené vyúčtovania sme neobdŕžali žiadne opodstatnené 

reklamácie týkajúce sa spochybňovania správnosti indikovania spotreby. 

 V priebehu roku 2019 bol na SBD I. Košice zrealizovaný výber dodávateľa na realizáciu 

výmeny PRVN ( odparovacích resp. elektronických bez diaľkového odpočtu ), za elektronické 

s diaľkovým odpočtom, t.j. bez vstupovania do bytu. Zároveň bol zrealizovaný aj výber 

dodávateľa na výmenu klasických bytových vodomerov na SV a TÚV za vodomery 

s možnosťou diaľkového odpočtu. Pri uvedenom výbere boli oslovení poprední dodávatelia 

s najlepšími referenciami. 

Vzhľadom na pripravovanú zmenu legislatívy v spôsobe vykonávania odpočtov, ako aj 

na súčasnú situáciu spôsobenú (COVID-19), Vás týmto žiadame o zváženie výmeny 

uvedených meračov. 

Podmienkou na výmenu pomerových rozdeľovačov nákladov je súhlas všetkých 

bytových domov napojených na spoločný fakturačný merač od dodávateľa tepla. V prípade 

bytových vodomerov je možné si uvedenú výmenu odsúhlasiť aj v jednotlivých vchodoch, 

bez ohľadu na fakturačný merač od dodávateľa tepla. 

 

Postup pri výmene: 

V prípade ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky pre Váš bytový dom, 

kontaktujte energetické stredisko SBD I. Košice (Ing. Miron Simko) e-mailom na 

simko@sbd1ke.sk resp. osobne o predloženie cenovej ponuky. 

Uvedené výmeny musia byť odsúhlasené na schôdzi vlastníkov a nájomcov bytov, resp. 

písomným hlasovaním. 
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