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Stupnica tried energetickej účinnosti od A++ po E → Stupnica tried energetickej účinnosti od A po G
→ QR kód umožňujúci prístup na stránku výrobku v databáze EPREL

QR kód

Trieda energetickej 
účinnosti výrobkuStupnica tried 

energetickej 
účinnosti od A po G

Spotreba energie 
na 1 000 h (kWh)



INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU – NOVÉ PRVKY
→ Predajcovia aj široká verejnosť budú môcť získať 

podrobnejšie informácie o výrobku v európskej 
databáze EPREL, ktorá bude k dispozícii 
po zavedení nových energetických štítkov.

→ Prístup priamo na stránku výrobku v databáze 
EPREL bude umožnený po načítaní QR kódu. 

→ Použitá technológia svetelného zdroja
→ Spotreba energie v režime ZAPNUTÉ 

(kWh/1 000 h)
→ Príkon v režime ZAPNUTÉ vo W
→ Sieťový pohotovostný režim pri CLS vo W

VZŤAH MEDZI STARÝM A NOVÝM OZNAČENÍM 
TRIED ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
→ Svetelné zdroje, ktoré boli doteraz zaradené do najvyšších tried na stupnici od A++ po E, budú na novom štítku 

zaradené do nižších tried na stupnici od A po G. Konkrétne technické parametre daného výrobku sa pritom 
nemenia, posun na stupnici je dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme zaraďovania výrobkov 
do tried energetickej účinnosti.

VIAC INFORMÁCIÍ
→ Dôvody pre nové štítky 

Doterajší systém energetických štítkov 
používal stupnicu od A++ po E, ktorá už nebola 
dostatočne prehľadná. Stupnica zahŕňala priveľa 
tried s označením „+“ a jasne nerozlišovala 
najúspornejšie výrobky, pretože väčšina patrila 
do 2-3 najvyšších tried. Pre spotrebiteľov bolo 
ťažké rozpoznať energeticky najúčinnejšie 
výrobky. Stupnica od A po G umožní jednoduchšie 
porovnanie. 

→ Dôležité upozornenie 
Energetický štítok pre svietidlá bol bez náhrady 
zrušený už k 25. decembru 2019.

→ Úspory energie
Existujúce predpisy týkajúce sa osvetlenia 
zabezpečujú v EÚ úspory elektrickej energie 
približne vo výške 93 TWh/rok. Také množstvo 
elektrickej energie spotrebuje Slovensko za tri 
a pol roka. 

→ Dvojité štítkovanie
Z dôvodu prechodu zo starého štítku na nový 
je možné, že spotrebiteľ nájde vo vnútri balenia 
výrobku starý aj nový štítok. Je dôležité vedieť, 
že oba štítky sú správne. Nový štítok začne 
oficiálne platiť a v predajni môže byť zobrazený 
od 1. septembra 2021.

Viac informácií o novom energetickom štítku 
je k dispozícii na www.energetickestitky.sk 
a www.theenergylabel.eu/sk

Kompletné legislatívne požiadavky nájdete 
v delegovanom nariadení Európskej komisie 
číslo 2019/2015
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