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Príklad úspešnej praxe 

Company name:  LYKOTEX Slovakia, Ltd.  

Country: Slovakia 

1) Popis spoločnosti a jej spotreby energie: 

Spoločnosť LYKOTEX Slovakia, s.r.o. vyrába primárne a sekundárne 
textilné materiály a produkuje netkané textílie vyrábané mechanickou 
tvorbou rúna spevneného vpichovaním, termobondingom, kašírovaním 
a laminovaním. V roku 2009 sa do sortimentu zaradila aj výroba PES 
výplňových guličiek. Výrobné zariadenia umožňujú výrobu materiálov 
o plošnej hmotnosti 150–3000 g/m2, pri dosahovanej šírke výrobkov do 
4000 mm s možnosťou rezania menších šírok, zhotovovaním prírezov a 
výrezov. Na základe predloženej výkresovej dokumentácie je možné 

prevádzať rezanie vodným lúčom plošných členitých tvarov, maximálne o rozmeroch 2000×3000 mm. 
 
Spotreba plynu a elektriny (MWh) (pred auditom PINE) 

Spotreba elektrickej energie Plyn/palivo/potreba tepla (špecifikácia typu)   

897.709  MWh 374.452 MWh 

 
Firma LYKOTEX Slovakia, s.r.o. sa spontánne prihlásila do projektu na základe ponuky od Prešovskej 
regionálnej komory SOPK, ako jedného z partnerov v projekte PINE. Spolupráca a komunikácia s nimi bola 
od začiatku veľmi dobrá aj na základe osobnej angažovanosti konateľa firmy pána Ing. Kandalu. Už výsledky 
predauditu boli pre firmu veľmi poučné a otvorili internú diskusiu o potrebe lepšie hospodáriť 
s využívanými druhmi energie. Energetický audit presne určil slabé miesta v spotrebe zemného plynu a 
elektrickej energie najmä z hľadiska prevádzky budovy. Rekonštrukcia osvetľovacieho systému môže 
priniesť ročnú úsporu elektrickej energie až 52 800 kWh. Realizácia opatrenia 2 pri vykurovaní budovy môže 
firme ročne ušetriť až 92 158 kWh tepelnej energie získanej zo zemného plynu, čo je úspora 30 %. Všetky 
energetické úspory znamenajú, samozrejme, významné zníženie emisií CO2, čo presne kvantifikuje 
energetický audit. Návratnosť väčšiny navrhovaných opatrení je do 5 rokov a firma ich môže realizovať 
postupne podľa svojej finančnej kondície. 
 
2) Popis aktivít vykonaných spoločnosťou a navrhovaných opatrení šetriach energiu:  
Nasledujúce opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti, boli odporúčané LYKOTEXu Slovakia, s.r.o.: 

Opatrenie 1 
Priama náhrada existujúcich fluorescenčných trubíc T8 v svietidlách za energeticky úsporné trubice EKOlight 
tube (žiarivka v žiarivke) s integrovaným elektronickým predradníkom s výrazne zníženým elektrickým 
príkonom, s rovnakou svietivosťou a predĺženou životnosťou. Uvažuje sa s 50%-nou náhradou existujúcich 
trubíc za energeticky úsporné trubice, pri čom prevádzkovateľ priestoru takto môže priamo určiť svietidlá, 
ktoré budú určené k zámene trubíc. Vzhľadom na rozsiahlosť osvetľovacej sústavy a počet svietidiel je 
možné niektoré svietidlá vyradiť z činnosti (vymontovať trubice).  
- Energetická úspora:    52,800 kWh / rok (43%) 
- Finančná úspora:    7392 Euro / rok 
- Odhadovaná finančná úspora:    15 249 Euro 
- Návratnosť pri zohľadnení rastu cien energie:  1.33 roka 
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Opatrenie 2 
Kompletná rekonštrukcia osvetľovacej sústavy na základe požiadaviek pracovného prostredia z hľadiska 
úrovne intenzity osvetlenia v jednotlivých častiach priestorov halového objektu. Pri návrhu novej 
osvetľovacej sústavy je potrebné zvážiť a porovnať navrhované varianty z pohľadu vstupnej finančnej 
investície, prevádzkových nákladov, životnosti a návratnosti systému. Odporúčame kombinovať celkové 
osvetlenie priestorov haly (nižšia intenzita osvetlenosti) s lokálnym osvetlením na požadovaných 
pracoviskách (vyššia intenzita osvetlenosti). V súčasnosti populárne LED systémy charakteristické nízkym 
elektrickým príkonom častokrát predstavujú pomerne vyššie investičné náklady, z toho dôvodu v tejto časti 
energetického auditu odporúčame inštaláciu napr. indukčných svietidiel s elektronickým predradníkom. 
Tieto systémy môžu byť doplnené aj o stmievateľné predradníky, čím je možné dosiahnuť ešte vyššie 
energetické úspory. Taktiež je potrebné zvážiť požadovanú úroveň podania farieb a teplotu chromatičnosti 
novo navrhovanej osvetľovacej sústavy. V oblasti spotreby tepelnej energie (zemný plyn) navrhujeme 
nasledujúce opatrenia: Hydraulicky vyregulovať existujúcu vykurovaciu sústavu. Osadiť pred teplovzdušné 
jednotky regulátory prietoku v kombinácii s priestorovým termostatom. Nahradiť existujúce energeticky 
neefektívne (zastaralé) obehové čerpadlá za nové, energeticky úsporné s plynulou reguláciou prietoku. 
Inštalovať podstropné destratifikátory s cieľom znížiť teplotný gradient po výške haly. Vymeniť súčasné 
vstupné brány za nové, tepelne izolované (najlepšie roletové), doplnené o integrované jednokrídlové resp. 
dvojkrídlové dvere pre vstup pracovníkov do haly. Doplniť vstupné brány o protiprievanové lamelové 
priemyselné PVC clony.  
- Energetická úspora:      61,438 kWh / rok (20%) 
- Finančná úspora:      2457 Euro / rok 
- Odhadovaná fin. investícia (destratifikátory + brány):   21,724 Euro 
- Návratnosť pri zohľadnení rastu cien energie:    5 rokov 
 
Opatrenie 3 
Odstrániť existujúce teplovzdušné jednotky a doskové, resp. rebrované rúrkové vykurovacie telesá z 
priestorov haly. Inštalovať progresívne teplovodné jednotky s ventilátorom (napr. NIVOL AIR). Navrhované 
teplovodné jednotky napojiť na existujúcu distribučnú vykurovaciu sústavu, pričom je potrebné jednotlivé 
jednotky vzájomne hydraulicky vyregulovať. Nahradiť existujúce energeticky neefektívne (zastaralé) 
obehové čerpadlá za nové, energeticky úsporné s plynulou reguláciou prietoku. Vymeniť súčasné vstupné 
brány za nové, tepelne izolované (najlepšie roletové), doplnené o integrované jednokrídlové resp. 
dvojkrídlové dvere pre vstup pracovníkov do haly. Doplniť vstupné brány o protiprievanové lamelové 
priemyselné PVC clony.  
- Energetická úspora:      92,158 kWh / rok (30%) 
- Finančná úspora:      3686 Euro / rok 
- Odhadovaná fin. investícia (NivolAir + brány):    32,200 Euro 
- Návratnosť pri zohľadnení rastu cien energie:    5 rokov 
 
Opatrenie 4 
Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa. Tepelne izolovať strešný plášť, max. hodnota 
súčiniteľa prechodu tepla by mala spĺňať maximálne hodnotu 0,30 W/(m2.K). Tepelne izolovať obvodovú 
stenu, max. hodnota súčiniteľa prechodu tepla by mala spĺňať max. hodnotu 0,46 W/(m2.K). Vymeniť 
súčasné zasklenie v strešných svetlíkoch za nové (napr. polykarbonátové dutinkové dosky) s max. hodnotou 
súčiniteľa prechodu tepla 1,60 W/(m2.K). Súčasne vymeniť aj okenné otvory v obvodovej stene za 
polykarbonátové dosky s uvádzanou hodnotou súčiniteľa prechodu tepla. Odstrániť existujúce 
teplovzdušné jednotky a doskové, resp. rebrované rúrkové vykurovacie telesá z priestorov haly. Inštalovať 
progresívne teplovodné jednotky s ventilátorom (napr. NIVOL AIR). Navrhované teplovodné jednotky 
napojiť na existujúcu distribučnú vykurovaciu sústavu, pričom je potrebné jednotlivé jednotky vzájomne 
hydraulicky vyregulovať. Nahradiť existujúce energeticky neefektívne (zastaralé) obehové čerpadlá za nové, 
energeticky úsporné s plynulou reguláciou prietoku. Vymeniť súčasné vstupné brány za nové, tepelne 
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izolované (najlepšie roletové), 
doplnené o integrované jednokrídlové resp. dvojkrídlové dvere pre vstup pracovníkov do haly. Doplniť 
vstupné brány o protiprievanové lamelové priemyselné PVC clony. 
- Energetická úspora:      201 211 kWh / rok (65.5%) 
- Finančná úspora:      8048 Euro / rok 
- Odhadovaná fin. Investícia (zateplenie+ Nivol Air+ brány):   340,843 Euro 
- Návratnosť pri zohľadnení rastu cien energie:    26 rokov 

Projekt PINE nám poskytol nezávislý kvalifikovaný pohľad na spotrebu energií v našej spoločnosti. Výsledný 
report ukazuje, kde a za akých finančných podmienok môžeme realizovať konkrétne opatrenia a ušetriť tak 
prevádzkové náklady. Je to pre nás veľmi dôležité pre udržanie si konkurencieschopnosti. Chceme preto 
poďakovať za možnosť byť časťou projektu PINE a za podnetné myšlienky a nápady.  
Ing. Stanislav Kandala, konateľ 
 
3) Úspory: 
Spoločnosť plánuje zaviesť progresívne všetky opatrenia do troch rokov. 
Dosiahnuté energetické úspory po zavedení opatrení navrhovaných PINE audítorom.   
 

 Úspory elektrickej energie   Úspory plynu/ tepla   

Aktuálne úspory 000.000 MWh 000.000 MWh 

Budúce úspory (po 3 rokoch) 52.8 MWh/rok 92.2 MWh/rok 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 


