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Čo sa zmenilo
Tento štítok sa zmenil najvýznamnejšie. Na energetickom 
štítku je okrem iného uvedená spotreba energie a vody na 100 
cyklov (pôvodne na jeden cyklus), úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom iba vo fáze odstreďovania (pôvodne aj 
pri praní) a pribudla príslušná trieda hluku, trvanie cyklu prania 
a sušenia, trvanie pracieho cyklu a nové sú aj všetky symboly.

PRÁČKY SO SUŠIČKOU

Nový energetický štítok 
pre práčky so sušičkou
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Insert here 
product  QR code

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

2019/2014

B

XYZ kWh

XY LX:YZ

ABCD

XYdB

100

XY,Z kg

ABCDEFG

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)

Čo sa zmenilo
Na energetickom štítku sa uvádza spotreba energie ako vážená 
spotreba na 100 cyklov (pôvodne za rok), vážená spotreba 
vody na cyklus (pôvodne za rok), úroveň vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom iba vo fáze odstreďovania (pôvodne 
aj pri praní) a pribudla trieda hluku a trvanie programu ECO 
40 – 60 °C.

Nový energetický štítok 
pre práčky
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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)

Vážená 
spotreba vody

cyklu prania 
a sušenia (litre)

Trvanie cyklu
pri menovitej 

kapacite cyklu 
prania a sušenia 

(hodiny a minúty)

Trieda účinnosti 
odstreďovania

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)

Vážená 
spotreba vody
pracieho cyklu 
(litre)

Trvanie cyklu
pri menovitej 
kapacite pracieho 
cyklu (hodiny 
a minúty)

Trieda úrovne vydávaného hluku 
prenášaného vzduchom
vo fáze odstreďovania programu 
ECO 40 – 60 °C a hodnota (dB(A))

QR kód

Bezplatná poradenská linka 0800 199 399

Pomôžeme vám získať užitočné informácie v správny čas

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
Trenčín
poradenstvo.tn@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
Bratislava
poradenstvo.ba@siea.gov.sk

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

www.siea.sk www.zitenergiou.sk

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


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. 

Nové štítky budú mať od 1. marca 2021 umývačky riadu, 
práčky, práčky so sušičkou, chladničky, mrazničky, chladničky 
na víno, televízory a elektronické displeje. Od 1. septembra 
2021 budú mať nové štítky aj svetelné zdroje.

Aké sú hlavné rozdiely?
1  Jednotná stupnica energetickej účinnosti od A po G.

2  QR kód, ktorý umožní prístup k ďalším informáciám 
o výrobku v európskej databáze EPREL.

3  Spotreba energie umývačiek, práčok a práčok 
so sušičkou sa neuvádza za rok, ale na 100 cyklov.

4  Nové symboly, napríklad trvanie programu pri umývačkách 
riadu a práčkach, spotreba energie pre televízory 
pri prehrávaní v HDR.

Sú informácie na starom a novom štítku 
porovnateľné?
Informácie na starom a novom štítku nie je vhodné 
porovnávať. Mnohé z výrobkov budú presunuté do nižších 
tried energetickej účinnosti, ale konkrétne technické 
parametre výrobkov sa nemenia. Posun na stupnici je 
dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme 
zaraďovania výrobkov do tried energetickej účinnosti 
a upravených spôsobov merania a výpočtu spotreby energie, 
ktoré sa viac približujú reálnym podmienkam.

CHLADIACE SPOTREBIČE

Čo sa zmenilo
Na energetickom štítku pribudlo označenie triedy úrovne 
vydávaného hluku prenášaného vzduchom.
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Trieda energetickej 
účinnosti výrobku

Súčet objemov 
oddelení 
na uchovávanie 
rýchlo sa kaziacich 
potravín 
a nemraziacich 
oddelení
(litre)

Stupnica tried 
energetickej 

účinnosti od A po G

Ročná 
spotreba energie

(kWh/rok)

Súčet objemov 
mraziacich 

oddelení
(litre)

Nový energetický štítok 
pre chladničky a mrazničky

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

Čo sa zmenilo
Na energetickom štítku je uvedená spotreba energie 
programu ECO na 100 cyklov (pôvodne za rok), spotreba vody 
v programe ECO na cyklus (pôvodne za rok), trvanie programu 
ECO, nový symbol pre menovitú kapacitu a pribudla trieda 
úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom.

UMÝVAČKY RIADU
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2019/2017

A
B
C
D
E
F
G

XYZ kWh
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100

QR kód

Trieda energetickej 
účinnosti výrobku

Spotreba vody 
programu ECO 
na cyklus
(litre)

Stupnica tried 
energetickej 

účinnosti od A po G

Spotreba energie
programu ECO 

na 100 cyklov (kWh)

Menovitá kapacita
ako počet súprav 

prestierania 
stolového riadu 

v programe ECO

Trvanie 
programu ECO 

(hodiny a minúty)

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

Čo sa zmenilo
Na energetickom štítku je uvádzaná spotreba energie 
na 1 000 hodín (pôvodne za rok) a pribudla spotreba energie 
na 1 000 hodín pri prehrávaní vo vysokom dynamickom 
rozsahu (HDR). Už sa neuvádza príkon (W).

TELEVÍZORY 
A ELEKTRONICKÉ DISPLEJE
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SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

2019/2013

XYZ kWh/1000h
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XYZ kWh/1000h
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QR kód

Trieda energetickej 
účinnosti výrobku

Spotreba energie 
pri vysokom 
dynamickom 
rozsahu (HDR)
na 1 000 h (kWh)

Stupnica tried 
energetickej 

účinnosti od A po G

Spotreba energie 
pri štandardnom 

dynamickom 
rozsahu (SDR)

na 1 000 h (kWh)

Uhlopriečka obrazovky 
(cm, palce), horizontálne 
a vertikálne rozlíšenie (pixel) 

Nový energetický štítok 
pre umývačky riadu

Nový energetický štítok 
pre televízory a elektronické displeje

Nové označenie tried 
v reklamných a marketingových materiáloch
pre všetky skupiny výrobkov


