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Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti - prehľad

• Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Novela zákonom č. 4/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony

• Novela zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 
zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – Čl. XXXIII– s účinnosťou od 21.07.2020

• Novela zákonom č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o 
energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
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Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

 Pôvodný zákon č. 321/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2014

 Novela zákonom č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o

energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa

menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01. 02. 2019

 Novela zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým

opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

COVID-19 – Čl. XXXIII – s účinnosťou od 21. 07. 2020

 Novela zákonom č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony – s účinnosťou od 01. 01. 2021

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti - prehľad
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 Aktuálne znenie:

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20210101.html

Účinnosť od 01. 01. 2021

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20210101.html
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j) energetickým auditom systematický postup na získanie dostatočných

informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie

potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností

úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v

obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných

služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený,

reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a

technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a

služieb,

o) opatrením na zlepšenie energetickej efektívnosti činnosť, ktorej

výsledkom je overiteľné a merateľné alebo odhadnuteľné zlepšenie

energetickej efektívnosti.

Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Základné pojmy § 2 - výber
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(3) Účinným vykurovaním a chladením sa na účely tohto zákona rozumie

spôsob vykurovania a chladenia, ktorým sa v porovnaní s vykurovaním

štandardným kotlom podľa osobitného predpisu26) a chladením

chladiacim systémom spĺňajúcim minimálne požiadavky na ekodizajn

podľa osobitného predpisu27) nákladovo efektívnym spôsobom

merateľne zvýši energetická účinnosť dodávky energie do systému,

pričom sa zohľadňuje energia potrebná na ťažbu, premenu, dopravu a

distribúciu dodanej energie.
26) § 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o

technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a

o postupoch posudzovania ich zhody.

27) Príloha I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových

ventilátorov (Ú. v. EÚ L 72, 10. 3. 2012).

Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Potenciál systémov centralizovaného zásobovania teplom § 6 - výber
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(4) Účinným individuálnym vykurovaním a chladením sa na účely tohto

zákona rozumie spôsob individuálneho vykurovania a chladenia, ktorým

sa v porovnaní s účinným centralizovaným zásobovaním teplom

merateľne zníži vstup primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov

energie, potrebný na dodanie jednej jednotky energie dodanej v rámci

príslušného vymedzenia systému alebo ktorý vyžaduje rovnaký vstup

primárnej energie na dodanie jednej jednotky energie z neobnoviteľných

zdrojov energie, avšak s nižšími nákladmi na ťažbu, premenu, dopravu a

distribúciu energie.

Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Potenciál systémov centralizovaného zásobovania teplom § 6 - výber
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(1) Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s

ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej

vody je povinný...

AUDIT

b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov

teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty

vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb52)

a v spoločných priestoroch budovy pri výmene zariadenia na výrobu

tepla alebo rozvod tepla, ak je to funkčne uskutočniteľné a technicky a

nákladovo primerané,

52) § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Spotreba energie v budovách § 11 - výber
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(8)

AUDIT

Ak je to funkčne uskutočniteľné a technicky a nákladovo primerané, vlastník

nebytovej budovy57a) s celkovým účinným menovitým tepelným

výkonom57b) vykurovacieho systému vyšším ako 290 kW a vlastník

nebytovej budovy s celkovým účinným menovitým chladiacim výkonom57c)

klimatizačného systému vyšším ako 290 kW, je povinný vybaviť nebytovú

budovu systémom automatizácie a riadenia budovy,K1) ktorý umožňuje ...
K1) do 1. januára 2025

57a) § 43c ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

57b) § 2 písm. e) zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a

o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v

znení zákona č. 419/2020 Z. z.

57c) § 2 písm. f) zákona č. 314/2012 Z. z. v znení zákona č. 419/2020 Z. z.

Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Spotreba energie v budovách § 11 - výber
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(8) ..., ktorý umožňuje

a) priebežne monitorovať, zaznamenávať, analyzovať a upravovať spotrebu

energie,

b) porovnávať energetickú efektívnosť nebytovej budovy s referenčnými

hodnotami energetickej efektívnosti budovy podľa § 25 písm. w), zisťovať straty

v energetickej účinnosti technických systémov nebytovej budovy a informovať o

možnostiach zvýšenia energetickej účinnosti a

c) zabezpečiť komunikáciu s prepojenými technickými systémami nebytovej

budovy a inými spotrebičmi v nebytovej budove a interoperabilitu s technickými

systémami nebytovej budovy zahŕňajúcimi rôzne typy výrobcom chránených

technológií a zariadení alebo technológie a zariadenia od rôznych výrobcov.

Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Spotreba energie v budovách § 11 - výber
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(9) Vyhodnotenie funkčnej uskutočniteľnosti a technickej a nákladovej primeranosti

podľa odseku 1 písm. b) a odseku 8 sa preukazuje energetickým auditom alebo

správou podľa osobitného predpisu.57d)

(10) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému

spotrebiteľovi, a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť

podľa osobitného predpisu70) a ktorá dodáva teplo pre budovu s celkovou

podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním, sú

povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla57e) boli

vybavené funkciou diaľkového odpočtu;K1) to neplatí, ak vlastník budovy preukáže,

že inštalácia funkcie diaľkového odpočtu nie je nákladovo primeraná alebo

technicky možná.

K1) do 1. januára 2027

57d) § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.

z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

57e) § 18 ods. 4 písm. a) prvý bod a druhý bod zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.

70) § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.

Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Spotreba energie v budovách § 11 - výber
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(1) Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname 

energetických audítorov.

(2) Ministerstvo alebo ním určená organizácia vedie, pravidelne aktualizuje a 

na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam energetických audítorov, 

ktorý obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

c) dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 

energetického audítora (ďalej len „skúška odbornej spôsobilosti“) alebo 

dátum zápisu do zoznamu energetických audítorov,

d) dátum vydania potvrdenia o zápise do zoznamu energetických audítorov,

e) dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(3) Na žiadosť energetického audítora ministerstvo alebo organizácia určená 

ministerstvom v zozname energetických audítorov zverejnenom podľa 

odseku 2 uvedie

a) adresu zamestnávateľa energetického audítora,

b) telefónne číslo energetického audítora alebo jeho zamestnávateľa,

c) adresu elektronickej pošty energetického audítora alebo jeho zamestnávateľa.

(4) Podmienkou na zápis do zoznamu energetických audítorov je úspešné 

absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo skúšky odbornej 

spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora v inom členskom 

štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore, ktorej rozsah zodpovedá rozsahu 

ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 31 ods. 1 

písm. f).
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(9) Ministerstvo alebo ním určená organizácia zapíše fyzickú osobu do zoznamu

energetických audítorov a vydá jej o tom potvrdenie do 30 dní odo dňa

a) úspešného absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 4,

b) doručenia žiadosti energetického audítora, ktorý bol vyčiarknutý zo

zoznamu energetických audítorov podľa odseku 13 písm. a), a v čase

podania žiadosti neuplynula lehota podľa odseku 10, alebo

c) ...
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(9) ...

c) doručenia žiadosti fyzickej osoby, ktorá predloží

1. doklad o ukončení vzdelania podľa odseku 6,

2. doklad o odbornej praxi podľa odseku 7 a

3. osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 8 alebo doklad o

úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon

činnosti energetického audítora v inom členskom štáte Európskej

únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom

hospodárskom priestore, ktorej rozsah zodpovedá rozsahu

ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom podľa §

31 ods. 1 písm. f).
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(10) Energetický audítor je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy

najneskôr v piatom kalendárnom rokuK1) odo dňa

a) vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

b) absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

K1) Termín absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy sa predĺžil na päť rokov a nie je presne

viazaný na konkrétny dátum v piatom roku, ale na akýkoľvek dátum v piatom kalendárnom

roku. Týmto je poskytnutá väčšia flexibilita pre organizovanie aktualizačnej odbornej prípravy.
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(11) Energetický audítor je povinný každoročne do 31. marca zaslať

prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre

monitorovací systém energetickej efektívnosti z každého ním vykonaného

a) energetického auditu na území Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1

a 9 za dva predchádzajúce kalendárne roky,K1)

b) energetického auditu, ktorý bol vykonaný na účel poskytnutia

príspevku z verejných prostriedkov alebo z podporných programov

financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií.

K1) Pri najbližšej novele sa tento text upraví. Z praktického hľadiska nie je dôvod predkladať

údaje dvakrát.
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(12) Energetický audítor je povinný vykonávať energetický audit riadne, s

náležitou odbornou starostlivosťou a postupom ustanoveným všeobecne

záväzným právnym predpisom podľa § 31 ods. 1 písm. g).

(13) Ministerstvo alebo ním určená organizácia vyčiarkne energetického audítora

zo zoznamu energetických audítorov do 30 dní, ak

a) energetický audítor o to písomne požiadal,

b) energetický audítor nesplnil povinnosť zúčastniť sa aktualizačnej

odbornej prípravy, a to ani v kalendárnom roku nasledujúcom po

uplynutí lehoty podľa odseku 10,

c) vyčiarknutie navrhol orgán dozoru podľa § 27 ods. 1 písm. e) a bolo

preukázané, že energetický audítor pri výkone energetického auditu

porušil povinnosti podľa odseku 12,
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(13) Ministerstvo alebo ním určená organizácia vyčiarkne energetického audítora

zo zoznamu energetických audítorov do 30 dní, ak

d) energetický audítor ani na výzvu prevádzkovateľa monitorovacieho

systému nezaslal súbor údajov pre monitorovací systém energetickej

efektívnosti podľa odseku 11,

e) energetický audítor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

(14) Ministerstvo alebo ním určená organizácia zapíše fyzickú osobu, ktorá bola

vyčiarknutá zo zoznamu energetických audítorov podľa odseku 13 písm. b)

alebo písm. c), do zoznamu energetických audítorov po úspešnom

opätovnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti.
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audítor § 12 - výber

(15) Porušenie povinností, na základe ktorého bola fyzická osoba vyčiarknutá zo

zoznamu energetických audítorov podľa odseku 13 písm. c), sa považuje za

osobitne závažné porušenie tohto zákona na účely zrušenia živnostenského

oprávnenia.58)

58) § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov.
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Výkon činnosti energetického audítora § 13 - výber

(3) Energetický audit môže vykonať aj osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na

výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného

členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou

Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tým nie je dotknuté

ustanovenie § 12 ods. 11.

(4) Energetický audit môže vykonať aj organizácia určená ministerstvom.

(5) Ak sa na vykonaní energetického auditu podieľajú viacerí energetickí

audítori, v písomnej správe z energetického auditu sa určí jeden

energetický audítor, ktorý zodpovedá za splnenie povinností podľa § 12

ods. 11 a 12.
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audit § 14 - výber

(1) Veľký podnik je povinnýK1)

a) zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky,

b) zaviesť certifikovaný systém energetického manažérstva60) alebo

c) zaviesť certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,61)

ktorého rozsah zodpovedá rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého

bodu.
60) Napríklad STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom

na používanie (ISO 50001) (38 0005).

61) Napríklad STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi

na použitie (ISO 14001) (83 9001).

K1) Veľký podnik si môže vybrať jednu z troch možností

• Každé štyri roky audit alebo

• Certifikovaný systém energetického manažérstva alebo

• Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audit § 14 - výber

(2) Výstupom z energetického auditu podľa odseku 1 písm. a) je písomná

správa z energetického auditu v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého

bodu a súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v

elektronickej podobe a v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) tretieho bodu.

(3) Veľký podnik, ktorý zaviedol certifikovaný systém podľa odseku 1 písm. b)

alebo písm. c), je povinný

a) oznámiť túto skutočnosť do jedného rokaK1) prevádzkovateľovi

monitorovacieho systému a

b) aspoň raz za štyri roky zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému

elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v

rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) štvrtého bodu.

K1) Veľký podnik, ktorý zaviedol systém podľa § 14 ods.1 písm. b) alebo písm. c) v znení

účinnom od 1. januára 2021 pred 1. januárom 2021, oznámi túto skutočnosť

prevádzkovateľovi monitorovacieho systému do 30. septembra 2021.
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Zákon č. 321/2014 Z. z. – aktuálne znenie 

Energetický audit § 14 - výber

(4) Pri energetickom audite musí byť dodržaný princíp prvoradosti energetickej

efektívnosti.

(5) Písomná správa z energetického auditu nesmie obsahovať ustanovenia

zamedzujúce jej poskytnutie poskytovateľovi energetickej služby.

(6) Veľký podnik je povinný uchovávať písomnú správu z energetického auditu

a podklady použité pri energetickom audite do vykonania ďalšieho

energetického auditu podľa odseku 1.

(7) Ak energetický audítor nezaslal prevádzkovateľovi monitorovacieho

systému súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti

podľa § 12 ods. 11, veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi

monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém

energetickej efektívnosti elektronicky do 30 dní od doručenia písomnej

žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému.
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Energetický audit § 14 - výber

(8) Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho

systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu

pri výkone energetického auditu a obsahu písomnej správy z energetického

auditu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa

monitorovacieho systému.

(10) Ministerstvo alebo ním určená organizácia posúdi postup pri výkone

energetického auditu a obsah písomnej správy z energetického auditu na

základe písomnej správy z energetického auditu poskytnutej

prevádzkovateľovi monitorovacieho systému podľa odseku 8 alebo odseku

9 písm. b). Informáciu o výsledku posúdenia zverejní ministerstvo alebo

ním určená organizácia na svojom webovom sídle.
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Energetický audit § 14 - výber

(11) Veľký podnik môže po uplynutí štyroch rokov od vykonania energetického

auditu podľa odseku 1 písm. a) požiadať ministerstvom určenú organizáciu,

aby mu vydala potvrdenie o vypracovaní energetického auditu formou

aktualizácie na obdobie nasledujúcich štyroch rokov, ak

a) realizáciou opatrení z energetického auditu preukázal úsporu energie

aspoň vo výške 8 % zo svojej konečnej energetickej spotreby za dané

štvorročné obdobie a

b) predložil ministerstvom určenej organizácii popis opatrení podľa

písmena a).
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Energetický audit § 14 - výber

(12) Ministerstvom určená organizácia do šiestich mesiacov od doručenia

žiadosti o vydanie potvrdenia podľa odseku 11 overí splnenie podmienok

podľa odseku 11 a ak sa preukáže splnenie podmienok, vydá potvrdenie o

vypracovaní energetického auditu formou aktualizácie na obdobie

nasledujúcich štyroch rokov. Veľký podnik je povinný poskytnúť

ministerstvom určenej organizácii súčinnosť potrebnú na účel overenia

splnenia podmienok podľa odseku 11.

(13) Ak ministerstvom určená organizácia postupom podľa odseku 12 zistí, že

veľký podnik nesplnil podmienku podľa odseku 11 písm. a) alebo písm. b),

určí primeranú lehotu na vykonanie energetického auditu podľa odseku 1.

(14) Veľký podnik, ktorého celková spotreba energie za posledné štyri roky bola

menšia ako 10 MWh, oznámi túto skutočnosť ministerstvom určenej

organizácii, ktorá mu vydá potvrdenie o splnení povinnosti podľa odseku 1

písm. a) do 30 dní od doručenia oznámenia.
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Poskytovateľ garantovanej energetickej služby § 19 - výber

(8) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej

energetickej služby je povinný zúčastňovať sa aktualizačnej odbornej

prípravy najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa

a) vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

b) absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.
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Poskytovateľ garantovanej energetickej služby § 19 - výber

(12) Ministerstvo alebo ním určená organizácia vedie, pravidelne aktualizuje a

na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam držiteľov osvedčenia o

odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby,

ktorý obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 

poskytovateľa garantovanej energetickej služby,

c) dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.
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Podporné činnosti energetickej efektívnosti § 25 - výber

(1) Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti (SLOVENSKÁ

INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA), ktorá

a) je prevádzkovateľom monitorovacieho systému podľa § 24,

b) vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti podľa § 12 ods. 8 a § 19 ods. 3,

c) vykonáva aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 12 ods. 10 a § 19 ods. 8,

e) vyhodnocuje súbory údajov o vykonaných energetických auditoch podľa §

12 ods. 11, overuje splnenie podmienok podľa § 14 ods. 11, vydáva 

potvrdenie o aktualizácii energetického auditu podľa § 14 ods. 12, určuje 

termín vykonania náhradného energetického auditu podľa § 14 ods. 13 a 

vydáva potvrdenie podľa § 14 ods. 14,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20200721.html#paragraf-12.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20200721.html#paragraf-14.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20200721.html#paragraf-14.odsek-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20200721.html#paragraf-14.odsek-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/321/20200721.html#paragraf-14.odsek-14
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