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Energetická efektívnosť

Racionálne používanie energie pri 
premene, prenose, preprave, distribúcii a 

spotrebe energie





Stratégia 20-20-20

• Zníženie emisií skleníkových plynov

• Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov 
energie na celkovej spotrebe energie 

• Zníženie spotreby energie



Základný legislatívny rámec v oblasti 
energetickej efektívnosti - EÚ

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej 
účinnosti konečného využitia energie a 
energetických službách, a ktorou sa zrušuje 
smernica Rady 93/76/EHS

2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej 
efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú
smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou 
sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES v 
platnom znení



Základný legislatívny rámec v oblasti 
energetickej efektívnosti - SR

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri 
používaní energie (zákon o energetickej 
efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona 
č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení
neskorších predpisov



Zákon č. 476/2008 Z. z.

• Účinnosť od 1. januára 2009

• 1. novela - zákon č. 136/2010 Z. z. o službách 
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

• 2. novela – zákon č. 69/2013 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. ...



1. Novela zákona (1)

V § 9 ods. 1 znie:

(1) Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických 
audítorov. Zoznam energetických audítorov vedie a na svojej internetovej 
adrese zverejňuje ministerstvo. Ak žiadateľ splnil podmienky podľa odseku 3, 
ministerstvo zapíše žiadateľa do zoznamu energetických audítorov najneskôr 
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a vydá energetickému audítorovi 
osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov do 15 dní odo dňa 
zápisu. Ak žiadateľ o zápis do zoznamu energetických audítorov splnil 
podmienky podľa odseku 3 a ministerstvo ho v lehote 30 dní nezapísalo do 
zoznamu energetických audítorov alebo nezamietlo žiadosť o zápis do 
zoznamu energetických audítorov, zápis sa považuje za vykonaný a potvrdenie 
o prijatí žiadosti o zápis do zoznamu energetických audítorov sa považuje za 
osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov až do vydania tohto 
osvedčenia.



1. Novela zákona (2)

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Činnosť energetického audítora možno vykonávať v 
pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo ako 
podnikanie podľa osobitného predpisu14a).

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.



1. Novela zákona (3)

• Bezúhonnosť – výpis z registra trestov sa 
vypúšťa

• Originál alebo úradne osvedčený odpis sa 
nahrádza kópiou



1. Novela zákona (4)

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

Na výkon činnosti energetického audítora, postup podávania 
žiadostí o zápis do zoznamu energetických audítorov, rozhodovanie 
o zápise do zoznamu energetických audítorov a výkon dozoru nad 
energetickými audítormi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia 
všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 19) ak tento 
zákon neustanovuje inak.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na 
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



2. Novela zákona (1)

• Novela z dôvodu aplikačnej praxe

• Doplnené nové definície a aktualizované
poznámky pod čiarou

• V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do 
celkovej spotreby energie sa nezapočíta 
spotreba energie pre motorové vozidlo a 
zvláštne motorové vozidlo.“



2. Novela zákona (2)

• § 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:                 
„(8) Spotrebiteľ energie v priemysle, spotrebiteľ
energie v pôdohospodárstve a výrobca elektriny 
je povinný na účel overenia postupu pri výkone 
energetického auditu podľa odseku 6 poskytnúť
prevádzkovateľovi monitorovacieho systému 
písomnú správu z energetického auditu 
najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej 
žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho 
systému na obdobie troch mesiacov.“



2. Novela zákona (3)

• V § 9 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, 
ktorý znie: „(12) Ministerstvo zapíše fyzickú
osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu 
energetických audítorov podľa odseku 11 
písm. b) druhého bodu alebo tretieho bodu, 
do zoznamu energetických audítorov po 
úspešnom opätovnom absolvovaní skúšky 
odbornej spôsobilosti.“



2. Novela zákona (4)

• V § 17 odsek 4 znie: „(4) Povinnosti podľa § 6 
ods. 1 je vlastník veľkej budovy alebo správca 
veľkej budovy podľa § 6 ods. 2 povinný splniť do 
31. decembra 2015. Ak vlastník veľkej budovy 
alebo správca veľkej budovy podľa § 6 ods. 2 
realizuje projekt opatrení na dosiahnutie 
efektívnosti pri používaní energie vo väčšom 
rozsahu, ako ustanovuje tento zákon alebo 
vymení rozvody tepla a teplej vody po dobe 
životnosti, je povinný splniť povinnosti podľa § 6 
ods. 1 do 31. decembra 2017.“



Vykonávacie predpisy (1)

• Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky     
č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone 
energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov 
na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

• Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky     
č. 587/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah žiadosti o 
absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 
energetického audítora, zriadenie a činnosť skúšobnej 
komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky, spôsob 
vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti



Vykonávacie predpisy (2)

• Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky     
č. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore 
údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

• Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky     
č. 428/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a 
spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej 
náročnosti



Vykonávacie predpisy (3)

• Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky     
č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 
na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

• Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky     
č. 337/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť
premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní
zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla



Pripravované zmeny ...

• Novela zákona o energetickej efektívnosti 
(jún 2014) – Transpozícia smernice o 
energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ)



Programovacie obdobie 2014 -
2020

• Operačný program Kvalita životného 
prostredia – v príprave



Ďakujem za pozornosť
Jozef Chudej

Sekcia energetiky
Ministerstvo hospodárstva SR

chudej@mhsr.sk


