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VÝHODY NOVÉHO ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU 
Energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom 
už viac ako 20 rokov pri výbere energeticky 
úsporných výrobkov. 

Doterajší systém energetických štítkov 
používal stupnice, ktoré jasne nerozlišovali 
najúspornejšie výrobky, pretože väčšina 
patrila do 2-3 najvyšších tried. 

Európska komisia a členské štáty únie sa preto 
rozhodli prepracovať požiadavky na výrobky 
označované energetickými štítkami a pre 
všetky skupiny postupne zaviesť zmenenú 
stupnicu energetickej účinnosti od A po G.

Nové štítky umožnia jednoduchšie 
porovnávanie energeticky najúčinnejších 
výrobkov a výrobcov budú motivovať 
k vývoju stále účinnejších technológií. Okrem 
upravenej stupnice energetickej účinnosti 
nový štítok obsahuje aj QR kód. Po načítaní 
QR kódu sa zobrazí informačný list výrobku 
v databáze EPREL.

Od 1. marca 2021 budú mať štítky s novými 
triedami energetickej účinnosti od A po G 
práčky a práčky so sušičkou a tiež chladničky, 
mrazničky, chladničky na víno, umývačky 
riadu, televízory a elektronické displeje.

NOVÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTOK PRE PRÁČKY
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Trieda účinnosti 
odstreďovania

QR kód

Trieda energetickej 
účinnosti výrobku

Vážená spotreba vody
na cyklus (litre)

Trieda úrovne 
vydávaného hluku 
prenášaného 
vzduchom a hodnota 
(dB(A))

Stupnica tried 
energetickej 

účinnosti od A po G

Vážená 
spotreba energie

na 100 cyklov (kWh)

Menovitá kapacita 
programu ECO 
40 – 60 °C (kg)

Trvanie programu 
ECO 40 – 60 °C 
(hodiny a minúty)

Označenie tried 
v reklamných 
a marketingových 
materiáloch



UŽITOČNÉ RADY PRI VÝBERE
1  Vyššia kapacita práčky znamená aj vyššiu 

spotrebu energie a vody. Preto je dôležité 
zvoliť primeranú kapacitu práčky. Ak je to 
možné, vyhnite sa praniu pri čiastočnom 
naplnení práčky. 

2  Kedykoľvek je to možné, použite program 
ECO (40 – 60 °C), ktorý je vhodný pre 
štandardnú bielizeň. Ak je to vhodné, 
použite programy s nízkou teplotou 
(< 30 °C), ktoré sú energeticky 
úspornejšie. 

3  Samostatné práčky a sušičky zvyčajne 
pracujú energeticky efektívnejšie ako 
práčky so sušičkou. Pritom treba rátať 
s  tým, že práčky so sušičkou zvyčajne 
nedokážu vysušiť celý objem bielizne 
z plno naloženej práčky. 

4  Ak na sušenie bielizne používate sušičku, 
uprednostnite modely práčok s vysokou 
účinnosťou odstreďovania. Energiu aj čas 
pri sušení ušetria aj programy s vyššími 
otáčkami pri odstreďovaní.

NOVÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTOK PRE PRÁČKY SO SUŠIČKOU

Viac informácií o nových energetických štítkoch je k dispozícii na www.energetickestitky.sk

Po skončení životnosti  podliehajú elektrospotrebiče špeciálnym požiadavkám EÚ na recykláciu. 
Nevyhadzujte ich do bežného komunálneho odpadu, postupujte v súlade so zákonom 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Nové požiadavky na ekodizajn stanovujú výrobcom povinnosť zabezpečiť vybrané náhradné diely 
na opravu spotrebiča.
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Trieda energetickej 
účinnosti výrobku

cyklu prania a sušenia

Vážená 
spotreba energie

cyklu prania a sušenia 
na 100 cyklov (kWh)

Menovitá kapacita
cyklu prania a sušenia 

(kg)
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spotreba vody

cyklu prania a sušenia 
(litre)

Trvanie cyklu
pri menovitej kapacite 
cyklu prania a sušenia 
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Trieda účinnosti 
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Stupnica tried 
energetickej 
účinnosti od A po G 

Trieda energetickej 
účinnosti výrobku
pracieho cyklu

Vážená 
spotreba energie 
pracieho cyklu 
na 100 cyklov (kWh)

Menovitá kapacita
pracieho cyklu (kg)
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(hodiny a minúty)
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vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom
vo fáze odstreďovania 
programu ECO 40 – 60 °C 
a hodnota (dB(A)) 
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Bezplatné energetické poradenstvo  ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Banská Bystrica
poradenstvo.bb@siea.gov.sk
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Košice
poradenstvo.ke@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Žilina
poradenstvo.za@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Trenčín
poradenstvo.tn@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Bratislava
poradenstvo.ba@siea.gov.sk

www.siea.sk www.zitenergiou.sk

Pomôžeme vám získať užitočné informácie v správny čas

https://www.label2020.cz/
https://www.belt-project.eu/

