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2 bývanie a energia

Každý z nás má svoj domov. Či je to byt alebo rodinný 
dom, vždy je preň podstatná spotreba energie a 

jej cena. V súčasnej dobe, keď ľudstvo z roka na rok 
enormne zvyšuje ťažbu fosílnych zdrojov energie a ceny 
za energie sa budú neustále zvyšovať, je potrebné si 
uvedomiť základné pravidlo: „Najlacnejšia energia je tá, 
ktorú vôbec nespotrebujeme – ušetrená!“ 

Ako by ste nakupovali elektrospotrebiče do domácnosti? 
Aké údaje a informácie by vás pri kúpe zaujímali?

Koľko percent energie ušetria energeticky úsporné 
žiarivky oproti klasickým? 

Nájdite vo vašej škole miesta, kde dochádza k plytvaniu 
energie. Zamerajte sa aj na spolužiakov, učiteľov, 
zamestnancov a návštevníkov školy, ich správanie, 
návyky. Vypracujte informačný panel, kde budú 
jednotlivé zistenia a výsledky prezentované (popísané, 
fotografie, kresby), na ďalšiu časť panela navrhnite 
riešenie, ako dané problémy odstrániť, vylepšiť tak, aby 
nedochádzalo k plytvaniu energie. 

 

  

Otázky:

 

Úlohy:

Šetriť energiou nie je až také zložité. Stačí sa len 
zamyslieť, čo je pre náš život nevyhnutné a bez čoho 

sa vieme zaobísť. Ďalšou podmienkou k úspešnému 
šetreniu je zmena niektorých našich návykov. Pri našich 
každodenných činnostiach treba mať neustále na pamäti 
základné pravidlo. Ak sa dá určitá činnosť urobiť s menšou 
spotrebou energie, avšak s rovnakým alebo podobným 
výsledkom, stojí za to urobiť všetko pre šetrnejšiu cestu. 

V domácnosti máme množstvo elektrospotrebičov, ktoré 
nám uľahčujú život. Výrobcovia dnes označujú spotrebiče 

prehľadnými štítkami, ktoré nás informujú o spotrebe energie 
a zaradení do energetickej triedy. Nájdeme tu aj informácie o 
celkovej ročnej spotrebe vody, či o hlučnosti výrobku (napr. pri 
práčkach). Pri nákupe je možné sa veľa dozvedieť, ako správne 
používať spotrebič, aby pracoval efektívne a úsporne zároveň. 

Šetrenie energiou

ÚSPORA ENERGIÍ  
V DOMÁCNOSTIACH 
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Ak spotrebujeme veľké množstvo elektrickej 
energie, budeme za ňu platiť veľké poplatky, tým 
nám ostane menej peňazí na ostatné životné 
náklady.

Pri varení je vhodné používať pokrievku. Ak 
varíme bez pokrievky, je spotreba energie vyššia o 
150–300 percent. Rovnako to platí pre elektrický i 
plynový sporák.

Veľké množstvo elektrickej energie sa spotrebuje 
aj vtedy, ak nechávate elektrické spotrebiče v 
režime „spánku“ (sleep, stand by). Najlepšie je 
po použití spotrebič vytiahnuť zo zásuvky alebo 
používať zásuvkovú lištu s vypínačom, vďaka 
ktorej vypnete zo siete jedným tlačidlom všetky 
zapojené prístroje. Bežný televízor pri stand by 
móde spotrebuje za rok okolo 73 kWh, počítač 
asi 162 kWh a satelit až 263 kWh. 

 Viete, že...?

Motto:
Kto šetrí, má za tri.

Šetriť energiou nie je až také zložité. Stačí sa len 
zamyslieť, čo je pre náš život nevyhnutné a bez čoho 

sa vieme zaobísť. Ďalšou podmienkou k úspešnému 
šetreniu je zmena niektorých našich návykov. Pri našich 
každodenných činnostiach treba mať neustále na pamäti 
základné pravidlo. Ak sa dá určitá činnosť urobiť s menšou 
spotrebou energie, avšak s rovnakým alebo podobným 
výsledkom, stojí za to urobiť všetko pre šetrnejšiu cestu. 

V domácnosti máme množstvo elektrospotrebičov, ktoré 
nám uľahčujú život. Výrobcovia dnes označujú spotrebiče 

prehľadnými štítkami, ktoré nás informujú o spotrebe energie 
a zaradení do energetickej triedy. Nájdeme tu aj informácie o 
celkovej ročnej spotrebe vody, či o hlučnosti výrobku (napr. pri 
práčkach). Pri nákupe je možné sa veľa dozvedieť, ako správne 
používať spotrebič, aby pracoval efektívne a úsporne zároveň. 

Úsporné spotrebiče

Štítok s energetickou triedou, ktorý uvádza nielen 
zaradenie do energetickej kategórie, ale aj ročnú 
spotrebu energie, vody, hlučnosť a pod.
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Pre viacčlenné rodiny sú vhodné zásobníkové ohrievače vody. Zohrievajú 

vodu vopred a uskladnia ju v zásobníku. Keď klesne teplota alebo hladina 

vody v zásobníku, dohrejú vodu pri minimálnej energetickej spotrebe. 

Efektívne a hospodárne pokryjú aj vysokú jednorazovú spotrebu vody. Pri 

výbere vhodnej veľkosti zásobníkového ohrievača je treba zohľadniť počet 

osôb v domácnosti a dĺžku rozvodov do jednotlivých miestností. Optimálna 

veľkosť je nesmierne dôležitá, pretože pri nadbytočnej veľkosti dochádza k 

zvyšovaniu nákladov na prípravu takého množstva vody, ktorú domácnosť 

ani nestačí spotrebovať. Rovnako dôležitá je aj kvalitná tepelná izolácia, 

ktorá ovplyvňuje rýchlosť vychladzovania vody. Aby sa optimalizovali 

tepelné straty, je vhodné umiestniť bojler čo najbližšie k miestu spotreby.

Zásobníkové ohrievače vody

O koľko percent menej energie 
spotrebujú pasívne domy?

Ako ovplyvňuje tvrdosť vody spotrebu 
energie?

Kto a kedy vynašiel žiarovku?

Počas jedného mesiaca sledujte vo vašej 
domácnosti (dom, byt) spotrebu energií. 
Nezabudnite, že každá domácnosť sa 
nachádza v iných podmienkach (poloha 
voči svetovým stranám, poloha bytu v 
bytovom dome, rozloha bytu a pod.), 
ktoré je potrebné uviesť v úvodnom 
opise. Starostlivo si robte poznámky, 
aké elektrospotrebiče používate (ako 
dlho sú v prevádzke, v režime spánku 
alebo zapnuté non-stop). Čím kúrite? 
Viete zistiť spotrebu paliva? Prípadne 
prepočítať, koľko peňazí stojí vašich 
rodičov jedna vykurovacia sezóna? Akú 
máte spotrebu vody? Údaje zapisujte 
do prehľadnej tabuľky. Vyhodnoťte ich 
a napíšte záverečnú správu, nakoniec 
navrhnite opatrenia na zníženie 
spotreby energií pre vašu domácnosť.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Na Slovensku približne tretinu spotreby energie v bytových 
domoch tvorí spotreba teplej vody. Šetrenie s teplou vodou 

je preto dôležité nielen z ekonomického, ale aj z ekologického 
hľadiska. Pozostáva z niekoľkých častí. Na začiatok je potrebné 
skontrolovať zaizolovanie jej rozvodov. Potom by sme sa mali 
zamerať na šetrné používanie vody (sprchovanie miesto kúpania) 
a spotrebičov. Za veľmi efektívne sú považované prietokové 
ohrievače vody. Zohrievajú len potrebné množstvo vody a dokážu 
ho zohriať takmer okamžite. Teplá voda tečie ihneď po otvorení 
kohútika, takže nie je potrebné odpúšťať množstvo studenej 
vody. Teplota vody navyše zostáva po celý čas konštantná. 

SPOTREBA ENERGIE  
A VODA 

LED žiarovky sú síce drahšie ako úsporné žiarivky, neobsahujú však ortuť a podľa niektorých výrobcov majú nižšiu 

spotrebu elektrickej energie ako žiarivky. Časté zapínanie a vypínanie neznižuje ich životnosť a po zapnutí svietia hneď 

na plný výkon, nie je potrebné čakať na postupné rozsvietenie sa.
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ŽIAROVKY  
A ŽIARIVKY 

Klasická žiarovka elektrickú energiu premieňa nielen sa svetlo, ale veľké množstvo spotrebovanej energie sa mení 
na nepotrebné teplo. To bol jeden z dôvodov, prečo Európska únia zakázala výrobu obyčajných žiaroviek a postupne 

ich sťahuje z predaja. Postupne sú teda nahrádzané úspornými svietidlami, ako sú žiarivky, halogénové svietidlá či LED 
svietidlá. Najviac používané sú úsporné žiarivky. Majú však nielen svojich zástancov, ale aj odporcov. Obsahujú viac ortuti 
v porovnaní s klasickými žiarovkami, preto vyvolávajú polemiku z hľadiska zdravia človeka. Najmä pokiaľ ide o malé deti a 
tehotné ženy. Proti sebe tak stoja ochrana životného prostredia a zdravie človeka. Nedávno bola životnosť žiariviek značne 
obmedzená. Dnešné žiarivky sú už konštruované tak, aby vydržali približne 15 rokov. To prekračuje hranicu životnosti 
bežných modelov na trhu. Znamená to, že žiarivky je možné používať aj v tých miestnostiach, kde rozsvecujeme svietidlo 

iba na krátku dobu - hoci i niekoľkokrát denne.

LED žiarovky sú síce drahšie ako úsporné žiarivky, neobsahujú však ortuť a podľa niektorých výrobcov majú nižšiu 

spotrebu elektrickej energie ako žiarivky. Časté zapínanie a vypínanie neznižuje ich životnosť a po zapnutí svietia hneď 

na plný výkon, nie je potrebné čakať na postupné rozsvietenie sa.

LED - najmodernejšie žiarovky

Zelená strecha je veľmi dobrý izolant. Hrúbka zeminy použitej na zelenej 
streche určuje, do akej miery bude strecha izolovať stavbu od vonkajších 
poveternostných vplyvov. Zemina v zime pôsobí ako „zateplenie“ strechy, v 
lete naopak tvorí „klimatizáciu“ a rozdiel medzi horúcim vzduchom vonku a 
v podkroví je až 10 °C.

V energeticky pasívnom dome sa na polovici z celkovo spotrebovanej 
energie podieľajú domáce spotrebiče. Zvyšnú polovicu tvorí energia 
spotrebovaná pri príprave teplej vody (2/3) a energia na vykurovanie (1/3).

 Viete, že...?
Čo si myslíte o umývačkách riadu? 
Všetci sa zhodneme, že šetria náš čas. 
No ako to je so šetrením energie a 
vody? Kedy sa ich oplatí používať?

Diskutujte v triede, v čom vidíte 
najväčšie problémy využívania energie 
dnešnou spoločnosťou. Zamyslite sa 
nad výhodami/nevýhodami rôznych 

druhov energie.

  

Úlohy:
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VYKUROVANIE 

Viac ako polovica celkovej spotreby energie 
sa v priemernej domácnosti na Slovensku 

spotrebuje na vykurovanie. Tento fakt vedie 
spotrebiteľov i odborníkov k hľadaniu cesty, ako 
znížiť spotrebu energie a pritom zachovať teplotné 
pohodlie bývania. Moderné trendy v stavebníctve 
postupne smerujú od zatepľovania starých budov 
k výstavbe nových nízkoenergetických domov 
(využívajúc orientáciu na určitú svetovú stranu) 
a k výstavbe energeticky pasívnych domov. Tie 
sú navrhnuté a skonštruované tak, že využívajú 
akýkoľvek zdroj energie bez najmenšej straty 
(dokonca aj teplo ľudského tela, či väčšieho psa v 
dome). Na to, aby sa ušetrilo čo najviac energie v 
akejkoľvek budove, je vhodné využiť aj jej okolie, 
napríklad riešenie záhrady a oddychových plôch. 
Vhodne vysadená zeleň, najmä stromy, poslúžia v 
zime ako „nárazová“ stena a chránia budovu pred 
nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako 
je studený vietor. Na druhej strane, počas horúcich 
letných dní vytvárajú tieň, zvlhčujú ovzdušie a 
prispievajú k ochladeniu blízkeho okolia domu.

1. Zatepľovanie – pokiaľ chceme dosiahnuť zníženie 
nákladov na vykurovanie, dôležitá je predovšetkým 
kvalita izolácie stien. Práve obvodovou stenou domu či 
paneláku môže totiž unikať až 35% tepla. Rovnako je 
potrebné zatepliť strechu, kadiaľ môže uniknúť až 20% 
a suterénne priestory, kadiaľ môže unikať približne 5% 
tepla. Dôležitá je aj izolácia teplovodného potrubia, 
napr. hliníkovou fóliou. Najmä vtedy, ak potrubie ide aj 
cez nevykúrené miestnosti (napr. pivnica). 
2. Výmena okien - staré okná je vhodné vymeniť za 
nové. Okná s dvojitými sklami znižujú stratu tepla o 
dvadsať percent. Ak ich nie je možné vymeniť, často 
pomôže aj ich utesnenie. Dá sa tak ušetriť 6 – 10 
percent vykurovacích nákladov. 
Zatepľovanie fasád a výmena okien však postupne 
priniesli aj svoje negatíva. Na niektorých miestach sa 
začali objavovať plesne, teplota v bytoch v lete stúpa, 
v zime je zasa niekde príliš suchý vzduch. Snaha o 
udržanie tepla v byte spôsobila, že cez zaizolované 

steny a utesnené okná byt „prestal dýchať“. Preto  
 

 

je nutné pravidelné dôkladné vetranie. Staré okná síce 
netesnili, no na druhej strane zabezpečovali neustále 
vetranie bytu. Nové, takmer úplne vzduchotesné okná, 
zabraňujú samovoľnej výmene vzduchu. 
3. Vetrať krátko a intenzívne - pri vetraní je lepšie 
vypnúť kúrenie a dokorán otvoriť okná na krátky 
čas. Vzduch v izbe sa tak rýchlo vymení a steny 
zostanú stále teplé. Vetranie cez pootvorené okno a 
súčasne prebiehajúce kúrenie predstavuje obrovské 
plytvanie. Taktiež nie je správne dlhodobé vetranie, 
kedy sa nadmerne vychladia miestnosti a steny bytu. 
Pre opätovné dosiahnutie požadovanej teploty je 
potrebná vyššia spotreba energie, čo nie je správne z 
ekonomického ani z ekologického hľadiska.
4. Kontrola radiátorov – v bytoch s vlastným kúrením 
je potrebné kontrolovať obehové čerpadlo a pravidelne 
odvzdušňovať radiátory, aby sa nestalo, že i napriek 
výraznému kúreniu budú radiátory stále studené. 
Nesprávne je aj zakrývanie radiátorov dlhými závesmi, 
kedy sa veľké množstvo tepla dostáva z priestoru medzi  

Niekoľko známych tipov, ako ušetriť energiu a peniaze:
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Na zatepľovanie budov je možné okrem klasických materiálov 
(polystyrén, penové sklo, sklenená a minerálna vata) použiť aj 
ekologické riešenia: slamu, konope, ovčiu vlnu či drevovláknitú 
izoláciu.

Hoci môžu byť kvalitné okná aj dvakrát drahšie ako bežné, pri 
správnej južnej orientácii vám počas slnečného zimného dňa 
dodajú toľko tepla, že kúrenie ani nezapnete.

Záclona siahajúca po parapetnú dosku usmerní prúdenie 
tepla do miestnosti a ušetrí až 25% energie. 

 Viete, že...?

Pre ktoré druhy živočíchov môže zatepľovanie budov predstavovať 
výrazné ohrozenie až smrť?

Spýtajte sa rodičov, aké elektrospotrebiče kupovali naposledy 
do domácnosti. Zaujímala ich pri kúpe aj energetická trieda? 
Aká energetická trieda na kúpených spotrebičoch u vás doma 

prevláda?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

 
záclonami a oknami priamo do vonkajšieho priestoru. 
Ideálna dĺžka záclon je len po parapetnú dosku, 
prípadne 5 cm nad radiátor. 
5. Regulovanie kúrenia - Zníženie izbovej teploty 
o jeden stupeň Celzia môže ušetriť až šesť percent 
energie. V obývacích izbách by nám malo stačiť 18-20 
stupňov, v detských izbách 20 stupňov, v kuchyniach 
16-18 a na chodbách 15 stupňov Celzia. Jednou z 
najčastejších chýb, ktorú ľudia zvyknú robiť je, že počas 
svojej neprítomnosti doma úplne vypínajú radiátory. Z 
krátkodobého hľadiska môžeme mať pocit, že šetríme, 
no z dlhodobého hľadiska je to škodlivé. Stavebné 
konštrukcie sa vychladzujú a opätovné vyhriatie 
izby na požadovanú teplotu trvá dlhší čas. Tým sa 
zbytočne zvyšuje spotreba tepla. Počas krátkodobej 
neprítomnosti je teda omnoho lepšie len zníženie 
teploty a nie úplné vypínanie kúrenia. 
6. Programovateľné termostaty - moderné termostaty 
dokážu nastaviť teplotu presne podľa potreby: keď 
sme doma na vyššiu, keď sme v práci či škole a v  

 
noci, keď spíme na nižšiu teplotu. Ich ovládanie je veľmi 
jednoduché, dajú sa naprogramovať na každodenný 
režim a pri tých najmodernejších je možné kúrenie 
zapínať a vypínať na diaľku pomocou mobilného 
telefóna či počítača.
7. Izolácia výklenkov radiátorov - účinná je aj reflexná 
hliníková fólia, ktorú treba vložiť do úzkej medzery 
medzi stenu a radiátor. Vďaka tomu sa lepšie odráža 
teplo späť do miestnosti a nebude sa tak zbytočne 
vyhrievať stena za radiátorom.

Niekoľko známych tipov, ako ušetriť energiu a peniaze:
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Už pri ohreve dvoch porcií 
spotrebuje mikrovlnka 
viac energie ako sporák. 
Aj rozmrazovanie v 
mikrovlnke míňa veľmi 
veľa energie - takže 
potraviny radšej vyberte z 
mrazničky dostatočne včas 
pred varením.

 Viete, že...?

Domy z hľadiska celkovej spotreby energie rozdeľujeme na klasický dom, nízkoenergetický dom a pasívny dom.  Rozhodná 
je pri tom hodnota, ktorá sa uvádza v kW (čítaj: kilo-Wattoch) za určitú časovú jednotku na určitú plochu použitého 

stavebného materiálu. Hovorí nám napríklad o tom, koľko energie musíme vynaložiť na to, aby sme vykúrili dom a udržali 
požadovanú teplotu určitý čas. Pre lepšiu predstavu  - pri klasických starších domoch je úroveň spotreby 200 až 300 kWh/
m2 (čítaj: kilo Watt hodín na meter štvorcový). Naproti tomu nízkoenergetický dom má spotrebu 15 až 50 kWh/m2 a 
pasívny dom 15 kWh/m2. 

NÍZKOENERGETICKÉ  
A PASÍVNE DOMY 

Ako by vyzeral tvoj deň, keby zrazu nebola elektrina? Čo 
všetko by sa zmenilo, čo by si musel robiť inak a ako?

Vykurovať dom sa dá rôznymi spôsobmi. Urobte nástenku 
mapy sveta a v jednotlivých častiach sveta (krajinách) 

vyznačte, čo je typickým palivom na vykurovanie. 

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Ročná spotreba energie na kúrenie (kWh/m2)

Výšku spotreby energie domu ovplyvňujú náklady 
na kúrenie, zohrievanie vody, pranie a celkové 

vnútorné vybavenie (elektrospotrebiče). Okrem toho 
výšku spotreby energie ovplyvňujú aj materiály použité 
pri výstavbe domu, jeho izolácie, spôsob odvetrávania 
a podobne.

Aby bol dom označený za nízkoenergetický, 
nestačí posudzovať len hrubú stavbu a použité 

stavebné materiály. Dôležité sú aj ďalšie prvky a  

 
technológie, napríklad typ vykurovania, odvetrávanie 
domu, slnečné alebo zemné kolektory a podobne. 

Pasívny dom je zjednodušene povedané 
nízkoenergetický dom, ktorý má ešte prísnejšie 
parametre spotreby energií. Presklené plochy sú v 
ňom prekryté zástenami, ktoré v lete tlmia nápory 
slnka. Nenájdete tu krbové vykurovanie, pretože môže 
dom nežiaduco odvetrávať. 

Spotreba energie domu

• na novú budovu a na obnovovanú existujúcu budovu (obnova sa týka väčších rekonštrukcií a prestavieb),
• na budovu predávanú alebo prenajímanú od 1. januára 2008.

Poznáme až 9 kategórií, v ktorých hodnotíme energetickú úspornosť. Nehodnotí sa iba stavba samotná, ale aj systémy 
a technológie, ktoré sa v nej nachádzajú (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie). 

Spomínanými kategóriami sú:
1. rodinné domy
2. bytové domy
3. administratívne budovy
4. budovy škôl a školských zariadení
5. budovy nemocníc
6. budovy hotelov a reštaurácií
7. športové haly a iné budovy určené na šport
8. budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
9. ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu
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ENERGETICKÁ 
CERTIFIKÁCIA

Už pri ohreve dvoch porcií 
spotrebuje mikrovlnka 
viac energie ako sporák. 
Aj rozmrazovanie v 
mikrovlnke míňa veľmi 
veľa energie - takže 
potraviny radšej vyberte z 
mrazničky dostatočne včas 
pred varením.

• na novú budovu a na obnovovanú existujúcu budovu (obnova sa týka väčších rekonštrukcií a prestavieb),
• na budovu predávanú alebo prenajímanú od 1. januára 2008.

Poznáme až 9 kategórií, v ktorých hodnotíme energetickú úspornosť. Nehodnotí sa iba stavba samotná, ale aj systémy 
a technológie, ktoré sa v nej nachádzajú (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie). 

Spomínanými kategóriami sú:
1. rodinné domy
2. bytové domy
3. administratívne budovy
4. budovy škôl a školských zariadení
5. budovy nemocníc
6. budovy hotelov a reštaurácií
7. športové haly a iné budovy určené na šport
8. budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
9. ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu

 

Budovy podobne ako chladničky či práčky sú zaradené do jednotlivých certifikovaných energetických tried úspornosti. 
Veľký význam to má či už pre záujemcov o kúpu (môžu si ľahko zistiť, ktorá budova je energeticky hospodárna), ale 

aj pre všetkých so záujmom o hospodárne využívanie energie.

Hovoríme o priamej energetickej hospodárnosti (alebo nehospodárnosti v niektorých prípadoch). Certifikát sa vystavuje 
pri lepších aj horších výsledkoch – s hodnotením. Z toho dôvodu má byť jeho súčasťou aj súbor odporúčaných opatrení. Tie 
hovoria o tom, aké možnosti pre zlepšenie existujú. Ak by sme chceli byť konkrétni, ide o tieto oblasti: stavebné konštrukcie 
a systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie. Hlavným cieľom tohto procesu je podpora 
výstavby budov s nízkou spotrebou energie. Je jasné, že nie je možné všetky už existujúce budovy zbúrať a postaviť na 
ich mieste nové. Faktom však je, že aj existujúce budovy so zlým hodnotením sa po vhodných stavebných úpravách vedia 

pretvoriť na budovy s primerane nízkou spotrebou energie. 

Povinnosť energetickej certifikácie:
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Každá budova, ktorá prejde procesom certifikácie, 
dostane/je jej pridelený energetický certifikát 

budovy, resp. energetický štítok. Tieto doklady 
dokumentujú nasledujúce vlastnosti budovy: energetickú 
hospodárnosť, zaradenie do energetickej triedy a možné 
opatrenia na zlepšenie momentálneho stavu. 

Energetický štítok je taktiež deklarácia, že budova spĺňa 
minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. 

V prípade veľkých budov, v ktorých sídlia orgány verejnej 
moci alebo právnické osoby poskytujúce služby veľkému 
počtu ľudí, vzniká povinnosť umiestniť energetický štítok 
na nápadnom a zreteľne viditeľnom mieste prístupnom 

návštevníkom budovy.

Ako vypočítať energetickú hospodárnosť?
Celú dobu hovoríme o množstve minutej energie, 
potrebnej k splneniu energetických potrieb súvisiacich 
s užívaním budovy. Prioritne sa zaujímame o množstvo 
energie potrebnej na teplú vodu, kúrenie, na chladenie a 
vetranie a na osvetlenie. Energia sa vyjadruje v číselných 
ukazovateľoch najmä v kWh/m2. 

Aká je platnosť energetického certifikátu?
Časom takmer všetko stráca svoje pôvodné vlastnosti, 
bohužiaľ skoro vždy k horšiemu. Z toho dôvodu je 
energetický certifikát platný maximálne 10 rokov. 

Kto vykonáva energetickú certifikáciu budov?
Osoba odborne spôsobilá na energetickú certifikáciu. 

Energetické triedy a ich význam
Základom energetickej certifikácie je zaradenie budovy 
do príslušnej kategórie a výpočet jej energetickej 
hospodárnosti. Na energetickom certifikáte je budova 
zatriedená podľa energetickej hospodárnosti a emisií 
oxidu uhličitého do energetickej triedy A až G. Budovy 
v triede A sú energeticky najhospodárnejšie, naopak, v 
triede G sú tie najmenej hospodárne, t. j. majú vysokú 
mernú spotrebu energie. Nová budova musí spĺňať 
minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť 
nových budov, t. j. musí byť zatriedená v triedach A alebo 
B. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova 
po uskutočnení jej významnej obnovy, ak je to technicky, 
funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

Nie všetky budovy majú povinnosť prechádzať takýmito testami a nechať si vyhotovovať certifikáty. Je vhodné teda 
spomenúť, o ktoré budovy sa jedná:

• chránené budovy a pamätníky, s architektonickou alebo historickou hodnotou (a to v prípade, že by dodržanie 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť a zmeny s tým súvisiace neprijateľne zmenili charakter alebo vzhľad 
týchto stavieb),

• kostoly a iné budovy používané na náboženské obrady či kultúrne podujatia,
• budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s časom užívania kratším ako 2 roky,
• priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou  

spotrebou energie,
• bytové budovy, ktoré sa využívajú menej než štyri mesiace v roku,
• samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Výsledok energetickej certifikácie
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Ako vypočítať energetickú hospodárnosť?
Celú dobu hovoríme o množstve minutej energie, 
potrebnej k splneniu energetických potrieb súvisiacich 
s užívaním budovy. Prioritne sa zaujímame o množstvo 
energie potrebnej na teplú vodu, kúrenie, na chladenie a 
vetranie a na osvetlenie. Energia sa vyjadruje v číselných 
ukazovateľoch najmä v kWh/m2. 

Aká je platnosť energetického certifikátu?
Časom takmer všetko stráca svoje pôvodné vlastnosti, 
bohužiaľ skoro vždy k horšiemu. Z toho dôvodu je 
energetický certifikát platný maximálne 10 rokov. 

Kto vykonáva energetickú certifikáciu budov?
Osoba odborne spôsobilá na energetickú certifikáciu. 

Energetické triedy a ich význam
Základom energetickej certifikácie je zaradenie budovy 
do príslušnej kategórie a výpočet jej energetickej 
hospodárnosti. Na energetickom certifikáte je budova 
zatriedená podľa energetickej hospodárnosti a emisií 
oxidu uhličitého do energetickej triedy A až G. Budovy 
v triede A sú energeticky najhospodárnejšie, naopak, v 
triede G sú tie najmenej hospodárne, t. j. majú vysokú 
mernú spotrebu energie. Nová budova musí spĺňať 
minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť 
nových budov, t. j. musí byť zatriedená v triedach A alebo 
B. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova 
po uskutočnení jej významnej obnovy, ak je to technicky, 
funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

Nie všetky budovy majú povinnosť prechádzať takýmito testami a nechať si vyhotovovať certifikáty. Je vhodné teda 
spomenúť, o ktoré budovy sa jedná:

• chránené budovy a pamätníky, s architektonickou alebo historickou hodnotou (a to v prípade, že by dodržanie 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť a zmeny s tým súvisiace neprijateľne zmenili charakter alebo vzhľad 
týchto stavieb),

• kostoly a iné budovy používané na náboženské obrady či kultúrne podujatia,
• budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s časom užívania kratším ako 2 roky,
• priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou  

spotrebou energie,
• bytové budovy, ktoré sa využívajú menej než štyri mesiace v roku,
• samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Výnimky energetickej certifikácie

Výsledok energetickej certifikácie

V priemernej domácnosti sa 60 až 80% z 
celkovej potreby energie spotrebuje na 
vykurovanie. V nižšie položených regiónoch 
Slovenska sa vykuruje 6-7 mesiacov v roku, 
v horských oblastiach 8-9 mesiacov.

 Viete, že...?
Má budova vašej školy spravenú energetickú certifikáciu? Do ktorej 
triedy bola zaradená a aké opatrenia na zlepšenie boli odporúčané?

Ktorého prístroja využívajúceho elektrickú energiu by ste sa vedeli 
vzdať? Skúste to aspoň na týždeň!

 

 

 

Úlohy:

 

Otázky:
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Zistite, koľko budov vo vašej samospráve má udelený energetický certifikát. Pomôžte si internetovou stránkou 
http://www.inforeg.sk/inforeg/ecb_vyhladavanie.aspx, kde sa po zadaní názvu obce zobrazí zoznam budov 
a kategória, do ktorej sú zaradené (rodinný dom, administratívna budova a pod.), energetická trieda a iné. 
Taktiež môžete využiť filter na zobrazenie len konkrétnej kategórie budov, konkrétnej energetickej triedy a 
pod. Údaje spracujte za celé obdobie certifikácie, teda za všetky roky (od 2009). Minimálny počet hodnotených 
budov je 10.

Následne zistené hodnoty zapíšte do záznamovej karty. Zrátajte celkové počty budov podľa kategórií, aj podľa 
energetických tried hospodárnosti.

Štatisticky spracujte celkový počet budov v skupinách energetických tried hospodárnosti:
- energeticky úsporné budovy (triedy A), 
- energeticky menej úsporné budovy (triedy B,C), 
- energeticky neúsporné budovy (triedy D až G).

Lokálny bioindikátor
Percentuálne zastúpenie energeticky úsporných budov

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: ENERGETICKÉ TRIEDY BUDOV 

http://www.inforeg.sk/inforeg/ecb_vyhladavanie.aspx
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Výsledné dosiahnuté % vypočítate nasledovne: 
(počet budov skupiny tried / celkový počet certifikovaných budov) x 100 = %

Spoločne diskutujte o dosiahnutých výsledkoch. Aké sú podľa vás výhody takejto certifikácie? 

Záznamová karta

POUŽITÉ ZDROJE:

http://mojdom.zoznam.sk/cl/100509/1320973/Energeticka-certifikacia-budov

http://www.nizkoenergetickedomy.sk
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