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Harmonogram úloh (1) 
do 28. februára 

(každoročne) 

Z 

poskytovať údaje SIEA na monitorovanie energetickej 

náročnosti verejných budov v ich správe, ktoré boli 

významne obnovené (t-1) 

do 28. februára 

(každoročne) 

 

 

UV(Z) 

priebežne obstarávať v prípade nadlimitných zákaziek 

energeticky významné výrobky iba v najvyššej triede 

energetickej efektívnosti 

 

+ informovať ministra hospodárstva (t-1) 

do 31. marca 

(každoročne) 

 

Z 

poskytovatelia údajov (ÚOŠS, obce, mestá, VÚC a 

vlastníci/správcovia budov) sú povinní sledovať, 

vyhodnocovať a zasielať súbor údajov o svojej 

celkovej spotrebe energie (t-1) 

Priebežne 

Kontrola: 15.3. 

 

UV (3AP) 

poskytovať vstupné údaje pre vyhodnocovanie úspor 

energie a vynaložených finančných prostriedkov na 

opatrenia energetickej efektívnosti (po projektoch) - 

SIEA 



Harmonogram úloh (2) 

do 15.mája  

(každoročne) 

Z 

poskytovať SIEA detailnejšie údaje o verejných 

budovách v správe ÚOŠS, ktoré boli významne 

obnovené (t-1) 

Priebežne 

Kontrola: 30.11. 

 

UV (3AP) 

každoročne verifikovať údaje zaslané jednotlivými 

rezortmi a spracované v monitorovacej správe 

energetickej efektívnosti 

do 31. decembra 

2015 

 

UV (3AP) 

 

zabezpečiť posilnenie existujúcich organizačných 

štruktúr pracovníkmi zodpovednými za monitorovanie, 

analýzu, navrhovanie a realizáciu opatrení v oblasti 

energetickej efektívnosti v rámci limitu počtu 

zamestnancov a schválených limitov miezd, platov, 

služobných príjmov a ostaných osobných vyrovnaní 

jednotlivých rezortov; 



Harmonogram úloh (3) 

Priebežne  

Kontrola: 31.12. 

UV (3AP) 

zabezpečiť realizáciu opatrení vyplývajúcich z 3AP 

Priebežne 

Kontrola: 30.11. 

 

UV (3AP) 

na požiadanie prevádzkovateľa monitorovacieho systému 

energetickej efektívnosti každoročne zabezpečiť 

poskytnutie elektronickej informácie o obnove budov 

v pôsobnosti rezortu 

do 31. decembra 

2018 

 

UV (3AP) 

zabezpečiť prepojenie monitorovania všetkých 

podporných mechanizmov s vplyvom na úsporu energie 

v pôsobnosti rezortu s monitorovacím systémom 

energetickej efektívnosti; 

90 dní od požiadania 

Kontrola: priebežne 

Z  

Vlastník budovy  (>1000 m2): poskytnúť prevádzkovateľovi 

monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov 

o celkovej spotrebe energie a o opatreniach 



Hlavné skupiny opatrení 

a) Obnova budov 

b) Vyhodnotenie opatrení energetickej efektívnosti  

a návrh nových a pokračujúcich opatrení 

c) Iné:  

- Verejné obstarávanie 

- Poskytovanie údajov o celkovej spotrebe energie (ÚOŠS, obce, mestá, 

VÚC a vlastníci/správcovia budov)  

- - ...   



Budovy - sumár 

28.februára: 

poskytovať údaje SIEA na monitorovanie energetickej náročnosti verejných 

budov v ich správe, ktoré boli významne obnovené (t-1) 

15. mája: 

poskytovať SIEA detailnejšie údaje o verejných budovách v ich správe, ktoré 

boli významne obnovené (t-1) 

priebežne: 

na požiadanie prevádzkovateľa monitorovacieho systému energetickej 

efektívnosti každoročne zabezpečiť poskytnutie elektronickej informácie 

o obnove budov v pôsobnosti rezortu 

priebežne: 

Vlastník budovy  (>1000 m2): poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho 

systému elektronicky súbor údajov o celkovej spotrebe energie 

a o opatreniach energetickej efektívnosti   



Vyhodnocovanie opatrení ee 

priebežne: 

Kontrola: 15.3. 

poskytovať vstupné údaje pre vyhodnocovanie úspor energie a vynaložených 

finančných prostriedkov na opatrenia energetickej efektívnosti (po projektoch) - 

SIEA 

priebežne: 

Kontrola: 30.11. 

každoročne verifikovať údaje zaslané rezortom a spracované v monitorovacej 

správe energetickej efektívnosti 

Priebežne: 

Kontrola: 31.12. 

zabezpečiť realizáciu opatrení vyplývajúcich z 3AP 

31.12.2018: 

zabezpečiť prepojenie monitorovania všetkých podporných mechanizmov 

s vplyvom na úsporu energie v pôsobnosti rezortu s monitorovacím systémom 

energetickej efektívnosti; 



Pripravujeme 

• Odporučenie k uzneseniam 

• Odporučenie k poskytovaniu údajov na 
monitorovanie energetickej náročnosti verejných 
budov 

• Odporučenie k poskytovaniu údajov do MSEE pre 
oblasť budov 

• Odporučenie ohľadom údajov pre 
vyhodnocovanie opatrení energetickej 
efektívnosti 

• Odporučenie ohľadom obstarávania  

  energeticky najnáročnejších výrobkov 



Ďakujeme za pozornosť! 

Ing. Katarína Korytárová, PhD. 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Mierova 19,  

827 15 Bratislava 212 

  

Tel: +421 2 4854 1941 

E:korytarova@mhsr.sk 

Ing. Ivan Knapko 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania 

Rudlovská cesta 53 

974 28 Banská Bystrica 

 

Tel.: +421 48 414 2546 

E: ivan.knapko@siea.gov.sk  
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