
 

NeoEnergia s.r.o. 
Tel: +421 907 461 916 

Mail: info@neoenergia.sk 

 

  

  

ÚČELOVÝ ENERGETICKÝ AUDIT 

pre súbor objektov 

 

projekt:  

„Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej 
úrovni – územie mesta Košice“ 

  

 

 

 

 

 

Jún 2021  



 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

OBSAH 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE........................................................................................................................... 1 

2. PREDMET ÚČELOVÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU ................................................................................. 2 

2.1 Účel spracovania účelového energetického auditu ........................................................................ 2 

2.2 Identifikácia analyzovaných objektov ............................................................................................ 3 

2.3 Úvod do garantovanej energetickej služby .................................................................................... 4 

2.4 Použité podkladové materiály pre spracovanie energetického auditu ............................................ 5 

2.5 Miestne a normalizované klimatické podmienky ........................................................................... 6 

3. ENERGETICKÁ BILANCIA BUDOV ........................................................................................................... 8 

4. SPRÁVA VEREJNÉHO CINTORÍNA ......................................................................................................... 10 

4.1 Opis súčasného stavu .................................................................................................................. 10 

4.1.1 Stavebné konštrukcie .............................................................................................................. 11 

4.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV .................................................................................................... 12 

4.1.3 Osvetlenie ............................................................................................................................... 12 

4.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie ........................................................... 13 

4.1.5 Vetranie a vzduchotechnika .................................................................................................... 13 

4.1.6 Chladenie ................................................................................................................................ 13 

4.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001.................................... 13 

4.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch ................................................................ 14 

4.2.1 Spotreba elektriny ................................................................................................................... 14 

4.2.1 Spotreba zemného plynu ......................................................................................................... 17 

4.2.2 Spotreba vody ......................................................................................................................... 17 

4.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál ..................................................... 18 

4.4 Vlastné zdroje energie ................................................................................................................. 19 

4.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu ............................................................. 20 

4.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií ..................................................................... 20 

4.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav ............................................................... 21 

4.7 Vyhodnotenie súčasného stavu – Verejný cintorín ....................................................................... 24 

4.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV ........................................................................................... 24 

4.7.2 Osvetlenie ............................................................................................................................... 24 

4.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov............................................................ 25 

4.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav............................................ 25 

4.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti ......................................................... 27 

4.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa ....................................................................................... 27 

4.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie...................................................................................... 29 

4.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo ..................................................................... 30 

4.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení ................................................................................ 32 

4.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia .......................................................... 34 

4.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov ................................................ 36 

4.8.1 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche ..................................................................... 38 



 

  

 

   

4.9 Identifikácia iných opatrení ......................................................................................................... 39 

4.9.1 D - Inštalácia inteligentného online merania - IoT.................................................................... 39 

4.9.2 E - Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla ...................................................... 39 

4.9.3 F - Nastavenie rezervovanej kapacity ...................................................................................... 39 

4.10 Súhrn navrhovaných opatrení ...................................................................................................... 41 

4.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – Verejný cintorín .................................................................. 43 

4.11.1 Východiskové podmienky .................................................................................................... 43 

4.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory .............................................................................. 43 

4.11.3 Modelový príklad ................................................................................................................ 44 

4.12 Environmentálne hodnotenie ...................................................................................................... 45 

4.13 Zhodnotenie – Verejný cintorín .................................................................................................... 47 

5. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2 - RASTISLAVOVA 79 ........................................................................... 48 

5.1 Opis súčasného stavu .................................................................................................................. 48 

5.1.1 Stavebné konštrukcie .............................................................................................................. 49 

5.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV .................................................................................................... 49 

5.1.3 Osvetlenie ............................................................................................................................... 50 

5.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie ........................................................... 50 

5.1.5 Vetranie a vzduchotechnika .................................................................................................... 50 

5.1.6 Chladenie ................................................................................................................................ 50 

5.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001.................................... 51 

5.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch ................................................................ 51 

5.2.1 Spotreba elektriny ................................................................................................................... 51 

5.2.2 Spotreba zemného plynu ......................................................................................................... 55 

5.2.3 Spotreba vody ......................................................................................................................... 57 

5.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál ..................................................... 58 

5.4 Vlastné zdroje energie ................................................................................................................. 59 

5.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu ............................................................. 60 

5.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií ..................................................................... 60 

5.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav ............................................................... 61 

5.7 Vyhodnotenie súčasného stavu AB 2 ........................................................................................... 65 

5.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV ........................................................................................... 65 

5.7.2 Osvetlenie ............................................................................................................................... 65 

5.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov............................................................ 65 

5.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav............................................ 66 

5.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti ......................................................... 67 

5.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa ....................................................................................... 67 

5.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie...................................................................................... 69 

5.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo ..................................................................... 70 

5.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení ................................................................................ 72 

5.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia .......................................................... 74 

5.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov ................................................ 76 

5.9 Identifikácia iných opatrení ......................................................................................................... 78 

5.9.1 C - Inštalácia inteligentného online merania - IoT .................................................................... 78 



 

  

 

   

5.9.2 D- Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla ....................................................... 78 

5.10 Súhrn navrhovaných opatrení ...................................................................................................... 79 

5.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – AB2 .................................................................................... 80 

5.11.1 Východiskové podmienky .................................................................................................... 80 

5.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory .............................................................................. 80 

5.11.3 Modelový príklad ................................................................................................................ 81 

5.12 Environmentálne hodnotenie ...................................................................................................... 82 

5.13 Zhodnotenie – Administratívna budova 2 .................................................................................... 84 

6. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 3 - RASTISLAVOVA 79 ........................................................................... 85 

6.1 Opis súčasného stavu .................................................................................................................. 85 

6.1.1 Stavebné konštrukcie .............................................................................................................. 86 

6.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV .................................................................................................... 86 

6.1.3 Osvetlenie ............................................................................................................................... 87 

6.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie ........................................................... 88 

6.1.5 Vetranie a vzduchotechnika .................................................................................................... 88 

6.1.6 Chladenie ................................................................................................................................ 88 

6.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001.................................... 88 

6.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch ................................................................ 88 

6.2.1 Spotreba elektriny ................................................................................................................... 88 

6.2.2 Spotreba zemného plynu ......................................................................................................... 92 

6.2.3 Spotreba vody ......................................................................................................................... 94 

6.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál ..................................................... 95 

6.4 Vlastné zdroje energie ................................................................................................................. 96 

6.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu ............................................................. 97 

6.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií ..................................................................... 97 

6.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav ............................................................... 98 

6.7 Vyhodnotenie súčasného stavu AB 3 ......................................................................................... 102 

6.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV ......................................................................................... 102 

6.7.2 Osvetlenie ............................................................................................................................. 102 

6.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov.......................................................... 102 

6.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav.......................................... 103 

6.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti ....................................................... 105 

6.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa ..................................................................................... 105 

6.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie.................................................................................... 107 

6.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo ................................................................... 108 

6.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení .............................................................................. 110 

6.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia ........................................................ 112 

6.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov .............................................. 114 

6.8.7 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche ................................................................... 115 

6.9 Identifikácia iných opatrení ....................................................................................................... 117 

6.9.1 C - Inštalácia inteligentného online merania - IoT .................................................................. 117 

6.9.2 D- Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla ..................................................... 117 



 

  

 

   

6.10 Súhrn navrhovaných opatrení .................................................................................................... 118 

6.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – AB3 .................................................................................. 119 

6.11.1 Východiskové podmienky .................................................................................................. 119 

6.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory ............................................................................ 119 

6.11.3 Modelový príklad .............................................................................................................. 120 

6.12 Environmentálne hodnotenie .................................................................................................... 121 

6.13 Zhodnotenie – Administratívna budova 3 .................................................................................. 123 

7. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BERNÁTOVCE ...................................................................................... 124 

7.1 Opis súčasného stavu ................................................................................................................ 124 

7.1.1 Stavebné konštrukcie ............................................................................................................ 125 

7.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV .................................................................................................. 125 

7.1.3 Osvetlenie ............................................................................................................................. 126 

7.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie ......................................................... 126 

7.1.5 Vetranie a vzduchotechnika .................................................................................................. 126 

7.1.6 Chladenie .............................................................................................................................. 126 

7.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001.................................. 127 

7.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch .............................................................. 127 

7.2.1 Spotreba elektriny ................................................................................................................. 127 

7.2.2 Spotreba zemného plynu ....................................................................................................... 131 

7.2.3 Spotreba vody ....................................................................................................................... 134 

7.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál ................................................... 135 

7.4 Vlastné zdroje energie ............................................................................................................... 136 

7.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu ........................................................... 137 

7.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií ................................................................... 137 

7.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav ............................................................. 138 

7.7 Vyhodnotenie súčasného stavu AB Bernátovce .......................................................................... 142 

7.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV ......................................................................................... 142 

7.7.2 Osvetlenie ............................................................................................................................. 142 

7.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov.......................................................... 142 

7.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav.......................................... 143 

7.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti ....................................................... 145 

7.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa ..................................................................................... 145 

7.8.2 A 1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo ................................................................... 147 

7.8.3 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení .............................................................................. 148 

7.8.4 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia ........................................................ 150 

7.8.5 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov .............................................. 153 

7.8.1 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche ................................................................... 154 

7.9 Identifikácia iných opatrení ....................................................................................................... 156 

7.9.1 D - Inštalácia inteligentného online merania - IoT.................................................................. 156 

7.10 Súhrn navrhovaných opatrení .................................................................................................... 157 

7.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – AB Bernátovce .................................................................. 158 

7.11.1 Východiskové podmienky .................................................................................................. 158 



 

  

 

   

7.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory ............................................................................ 158 

7.11.3 Modelový príklad .............................................................................................................. 159 

7.12 Environmentálne hodnotenie .................................................................................................... 160 

7.13 Zhodnotenie – Administratívna budova Bernátovce................................................................... 162 

8. PREVÁDZKOVÁ BUDOVA - KREMATÓRIUM....................................................................................... 163 

8.1 Opis súčasného stavu ................................................................................................................ 164 

8.1.1 Stavebné konštrukcie ............................................................................................................ 164 

8.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV .................................................................................................. 165 

8.1.3 Osvetlenie ............................................................................................................................. 165 

8.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie a zemného plynu .............................. 166 

8.1.5 Vetranie a vzduchotechnika .................................................................................................. 167 

8.1.6 Chladenie .............................................................................................................................. 167 

8.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001.................................. 167 

8.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch .............................................................. 168 

8.2.1 Spotreba elektriny ................................................................................................................. 168 

8.2.2 Spotreba zemného plynu ....................................................................................................... 170 

8.2.3 Spotreba vody ....................................................................................................................... 172 

8.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál ................................................... 172 

8.4 Vlastné zdroje energie ............................................................................................................... 173 

8.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu ........................................................... 174 

8.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií ................................................................... 175 

8.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav ............................................................. 175 

8.7 Vyhodnotenie súčasného stavu – Krematórium ......................................................................... 179 

8.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV ......................................................................................... 179 

8.7.2 Osvetlenie ............................................................................................................................. 179 

8.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov.......................................................... 179 

8.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav.......................................... 180 

8.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti ....................................................... 181 

8.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa ..................................................................................... 181 

8.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie.................................................................................... 183 

8.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo ................................................................... 184 

8.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení .............................................................................. 186 

8.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia ........................................................ 188 

8.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov .............................................. 190 

8.8.7 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche ................................................................... 192 

8.9 Identifikácia iných opatrení ....................................................................................................... 193 

8.9.1 D - Inštalácia inteligentného online merania - IoT.................................................................. 193 

8.9.2 E - Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla .................................................... 194 

8.9.3 F - Nastavenie rezervovanej kapacity .................................................................................... 194 

8.10 Súhrn navrhovaných opatrení .................................................................................................... 195 

8.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – Krematórium .................................................................... 197 

8.11.1 Východiskové podmienky .................................................................................................. 197 

8.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory ............................................................................ 197 



 

  

 

   

8.11.3 Modelový príklad .............................................................................................................. 198 

8.12 Environmentálne hodnotenie .................................................................................................... 199 

8.13 Zhodnotenie – Krematórium ...................................................................................................... 201 

9. ZÁVER ................................................................................................................................................ 202 

10. SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ SYSTÉM ................................................................................. 204 

Príloha 1 – fotodokumentácia ................................................................................................................ 205 

Príloha 2 – Súčinitele prechodu tepla...................................................................................................... 217 

 

 

 



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 1  

 

   

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Správca budov a objednávateľ účelového energetického auditu 

Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach 

Sídlo: Rastislavova 79, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. Marta Popríková, riaditeľka 

IČO:  17078202 

DIČ: 2021157556 

IČ DPH: SK2021157556 

Zodpovedná osoba: Ing. Marta Popríková, Mgr. Petra Macejková 

Telefón: 055/7263 408, 055/72634 01 

e-mail  macejkova@smsz.sk, smsz@smsz.sk 

 

 

Spracovateľ účelového energetického auditu 

Názov spoločnosti: NeoEnergia s.r.o. 

Sídlo: Palkovičova 222/7, 040 01 Košice  

Kancelária: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice 

IČO: 52 756 459 

DIČ: 2121130088 

IČ DPH: Neplatca DPH 

V zastúpení: Ing. Ivan Hovorka, PhD. - konateľ  

Telefón: +421 907 461 916 

E-mail: info@neoenergia.sk 

Údaje z obchodného registra: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice I, oddiel Sro, Vložka č. 47679/V 

Energetický audítor: Ing. Ivan Hovorka, PhD. - registračné číslo 476/2008 - 0060. 
Zapísaný v zozname Energetických audítorov na základe 
rozhodnutia MHSR č. 2448/2013-4100. 
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2. PREDMET ÚČELOVÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU 

2.1 Účel spracovania účelového energetického auditu  

Predložená správa z účelového energetického auditu (ÚEA)  je spracovaná na základe zámeru efektivizácie 

spotreby energie vybraných budov v správe Správy mestskej zelene v Košiciach zlepšením tepelno-

technických vlastností stavebných konštrukcií, posúdením spotreby energie súčasných technických systémov 

budov s návrhom na ich zlepšenie, inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ako aj iných vyžadovaných 

opatrení prostredníctvom realizácie garantovanej energetickej služby (GES). Výsledkom je stanovenie 

potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.  

Predložená správa z energetického auditu je primerane spracovaná podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o 

energetickej efektívnosti a vyhlášky č. 179/2015 Z.z.  Je spracovaná v rozsahu a podľa doporučeného obsahu 

s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť energetickú hospodárnosť v budovách.  

Účelový energetický audit je určený pre prevádzkovateľa objektov, pre potreby jeho rozhodovania o 

možnostiach implementácie navrhnutých opatrení a odporúčaní na zlepšenie energetickej efektívnosti 

prevádzky. Ďalej  je spracovaný za účelom aktivity prostredníctvom výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53: 

„Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“ smerujúcej k podpore  a motivácii 

samosprávy k zavádzaniu realizácie opatrení financovateľných cez GES. 

Cieľom auditu nie je definovať konkrétne technické riešenie ale určiť vypočítaný a minimálny objem 

dosiahnuteľných úspor, určiť odhadované náklady. Navrhované opatrenia definujú minimálne požadované 

hrúbky izolácii aby boli splnené požiadavky STN 73 0540, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky 

uskutočniteľné.   

Energetickým auditom je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave 

technických zariadení a budov určených na používanie energie auditovaného spotrebiteľa energie a 

identifikácia a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z daného energetického 

auditu je táto písomná správa. 

Všetky cenové údaje, investície, náklady a pod. sú uvedené bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. 
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2.2 Identifikácia analyzovaných objektov 

Jedná sa o budovy, ktoré sú zverené do správy Správy mestskej zelene v Košiciach, kde vlastníkom je Mesto 

Košice.   Posudzované objekty sa nachádzajú v intraviláne i extraviláne mesta Košice.  

Predmet ÚEA je tvorený piatimi objektmi. Všetky objekty sú vykurované, budovy sú využívané na 

administratívnu prevádzku okrem budov Verejného cintorína a krematória, kde sa poskytujú služby. 

Tabuľka 1 Zoznam riešených budov  

 

 

Správa Verejného cintorína sa nachádza na ulici Rastislavova 83/B v Košiciach. Jedná sa o prevádzkovú 
budovu verejného cintorína. Predmetná budova so súpisným číslom 1607 sa nachádza v katastrálnom území 
Južné Mesto, obec Košice – Juh na parcele č. 433/4. Na základe katastra nie je chránenou nehnuteľnosťou. 
Predmetná stavba je nepravidelného pôdorysu, jednopodlažná, bez podpivničenia. 

Administratívna budova 2 so súpisným číslom 1617 sa nachádza v katastrálnom území Južné Mesto, na 
parcele č. 427/33  v uzavretom areáli na Rastislavovej 79 v Košiciach. Je obdĺžnikového pôdorysu, 
dvojpodlažná, bez podpivničenia. 

Administratívna budova 3 s rovnakým súpisným číslom ako AB 2 sa nachádza na parcele č. 427/30 na ulici 

Rastislavova 83/B v Košiciach v uzavretom areáli. Dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu bez 

podpivničenia už bola čiastočne rekonštruovaná. Na 1. NP nachádzajú garáže s dielňou a zázemím, na 2. NP 

sú kancelárie a sociálne zariadenia.  

AB Bernátovce sa nachádza v extraviláne mesta v areáli Záhrady Bernátovce. Budova obdĺžnikového 

pôdorysu, prízemná, bez podpivničenia so súpisným číslom 779 sa nachádza v katastrálnom území Barca, na 

parcelách č. 2697/1 a 2697/2. Budova rekonštruovaná približne v rokoch 2008, resp. 2009 slúži ako sociálno-

prevádzkový objekt, v ktorom sú umiestnené kancelárie a šatne s umyvárňami a WC pre zamestnancov. 

Krematórium je situované na Zelenom dvore 2702/1 v Košiciach – mestskej časti Sídlisko Ťahanovce, v 

severovýchodnej časti katastra Košíc na parcele č. 2279.  Objekt s významnou architektúrou je 

nepravidelného tvaru, má dve nadzemné podlažia a jedno čiastočne zapustené podlažie. 

 

 

 

 

Označenie Názov Prenájom Vykurovanie Temperovanie Parcela Súpisné číslo 
Pam. rezervácia / 

Hist. pamiatka 

1 
Správa Verejného 
cintorína 

NIE ÁNO NIE 433/4 1607 NIE /  NIE 

2 AB 2 – Rastislavova 79 NIE ÁNO NIE 427/33 1617 NIE /  NIE 

3 AB 3 – Rastislavova 79 ČASŤ ÁNO NIE 427/30 1617 NIE /  NIE 

4 AB Bernátovce NIE ÁNO NIE 2697/1, 2697/2 779 NIE /  NIE 

5 Krematórium NIE ÁNO NIE 2279 2702 NIE /  NIE 
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2.3 Úvod do garantovanej energetickej služby 

Garantovaná energetická služba pochádza z anglického výrazu Energy Performance Contracting (EPC), je 

forma zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom GES (zaužívaný anglický výraz je Energy Service Company, 

ESCO) a prijímateľom tejto služby. 

Podstatou GES je poskytovanie služby najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom 

energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve prijímateľa služby, začo poskytovateľovi GES prináleží 

dohodnutá odplata. To znamená, že poskytovateľovi GES za to, že umožní prijímateľovi služby dosiahnuť 

zníženie jeho spotreby energie (a nepriamo tak aj úsporu na nákladoch na tieto energie) na vopred stanovenú 

hodnotu, ktorá je zmluvne dohodnutá a garantovaná zo strany poskytovateľa GES počas celej doby trvania 

zmluvy o energetickej efektívnosti (zmluvy o GES), prináleží dohodnutá odplata. ESCO zabezpečuje 

plánovanie, financovanie, implementáciu a údržbu technologických opatrení počas celej dĺžky zmluvného 

vzťahu. 

Energetickým zhodnotením sa myslí implementácia opatrení, ktoré vedú k úsporám energie na vopred 

stanovenú hodnotu a zodpovedajú kapitálovým výdavkom poskytovateľa GES. V prípade nedosiahnutia 

dohodnutého garantovaného zníženia spotreby energie platí, že poskytovateľ GES je prijímateľovi služby 

povinný kompenzovať rozdiel medzi skutočnými nákladmi na energiu (upravenými o zmenu v cene energie) 

a výškou nákladov, ktoré by prijímateľovi vznikli v prípade dosiahnutia garantovanej hodnoty energetických 

úspor (t. j. medzi garantovanou a skutočnou úsporou energie) za predpokladu, že zmluvné strany dodržiavali 

dohodnuté zmluvné podmienky. 

V prostredí slovenskej legislatívy poskytovanie garantovanej energetickej služby upravuje Zákon č. 321/2014 

Z.z. o energetickej efektívnosti (§ 17, § 18 a § 19). GES v zmysle § 17 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 

efektívnosti v znení neskorších predpisov predstavuje komplexnú službu od spracovania energetickej analýzy, 

návrhu a realizácie opatrení na dosiahnutie úspor energie, cez prevádzkovanie energetických zariadení až po 

pravidelné vyhodnocovanie dosiahnutej úspory. 

Garantovanou energetickou službou je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej 

efektívnosti s garantovanou úsporou energie (ďalej len „zmluva o energetickej efektívnosti“). Zmluva o 

energetickej efektívnosti, ktorej prijímateľom garantovanej energetickej služby je verejný subjekt, je zmluvou 

o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (§18). Predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre 

verejný sektor je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia. Zmluva o energetickej 

efektívnosti pre verejný sektor nemôže mať dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike 

platnej pre Európsku úniu. 

Vo verejnom obstarávaní GES subjekt obstaráva dosiahnutie energetických úspor ako takých, čiže obstaráva 

„výsledok“ (t. j. službu), nie konkrétne technické riešenie, ktorým sa má výsledok dosiahnuť. Podklady pre 

verejné obstarávanie môžu špecifikovať rozsah obnovy, ale nemali by príliš detailne špecifikovať technické 

riešenia, pretože by mohlo dôjsť k vylúčeniu iných a efektívnejších riešení. 

V ÚEA sú investičné výdavky a garantované úspory nákladov na energiu vyčíslené bez DPH, čo priamo 

ovplyvňuje výšku platieb za GES. Celkové garantované úspory sú vyčíslené v stálych cenách základného 

obdobia bez zohľadnenia inflácie. Odmena za služby je v modelových príkladoch stanovená vo výške 25% z 

platby za GES. Úspory energie sú dosahované presne vo výške minimálnej hodnoty úspory energie. 

Predpokladaná hodnota zákazky je zhodná s kumulatívnou hodnotou platieb za GES. Do výpočtov vstupujú 

minimálne hodnoty úspory energie stanovené ako 80% z vypočítaných úspor energie v energetickom 
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2.4 Použité podkladové materiály pre spracovanie energetického auditu 

- Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 321/2014 Z. z.“). 

- Vyhláška č. 179/2015 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite z 6. 
júla 2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Vyhláška 324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

- STN EN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov.  

- STN EN ISO 13790: Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie. 

- STN EN ISO 13370: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou.  

- STN EN ISO 13789: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a 
vetraním. 

- STN EN 128 31 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. 

- STN 73 0550 – Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach. 

- STN EN ISO 13790/NA: Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie. 
Národná príloha. 

- Metodické usmernenie MVaRR SR k uplatneniu vyhlášky č. 311/2009 Z. z., ktorou sa spresňuje určenie 
primárnej energie a emisií CO2. 

- Faktúry za dodávku elektriny za roky 2018– 2020. 

- Faktúry za teplo a zemný plyn 2018 – 2020. 

- Faktúry za vodu 2018 – 2020. 

- Ústne informácie o prevádzke budov. 

- Obhliadka budovy, zameranie a vlastná fotodokumentácia. 
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2.5 Miestne a normalizované klimatické podmienky 

Pre výpočet potreby tepla na krytie strát prechodom a vetraním bola použitá dennostupňová metóda. 
V nasledovnom uvádzame prehľad klimatických údajov pre oblasť Košice.  

Tabuľka 2 Prehľad klimatických údajov za 4roky pre oblasť Košice 

 

 

Obrázok 1 Priebeh dennostupňov s vyznačením priemernej hodnoty 

Pre výpočet potreby tepla na vykurovanie normalizovaným hodnotením boli použité normalizované vstupné 

údaje o vonkajších klimatických podmienkach a vnútornom prostredí budovy. Normalizované hodnotenie 

bolo použité len pri porovnaní merných potrieb tepla objektu podľa STN 73 0540-2. Nasledujúca tabuľka 

definuje počet dennostupňov za tri analyzované roky 2018 – 2012. 

Tabuľka 3 Klimatické podmienky lokality 

 

Pri riešení  predmetného tepelnotechnického posudku boli uvažované nasledovné okrajové podmienky, 
podľa STN 73 0540 - 3, lokalita Košice 

 

Kalendárny rok 2017 2018 2019 2020

Počet vykurovacích dní 224 160 189 198

Priemerná vonkajšia teplota (°C) 6,20 5,92 7,17 6,64

Počet dennostupňov 3 353,2 2 344,9 2 391,3 2 620,8

NH UH

Vonkajšia výpočtová teplota  qe  (°C) -12 -13

Veterná oblasť, rýchlosť vetra  v  (m/s)  - do 2

Vnútorná výpočtová teplota  qi  (°C) 20 18,4

Priemerná vonkajšia teplota vykurovacieho obdobia  qae  (°C)  3,86  6,48

Priemerný počet vykurovacích dní d  212  193

Priemerný počet dennostupňov D 3422 2788

NH - Normalizované hodnotenie

UH - Upravené hodnotenie
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Obrázok 2 Rozdelenie SR do teplotných oblastí 
 
 

Hodnotenie aktuálneho stavu stavebných konštrukcií je spracované na základe zamerania stavby, technickej 

obhliadky, odborného odhadu a informácií, ktoré poskytol objednávateľ. 
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3. ENERGETICKÁ BILANCIA BUDOV  

Najdôležitejšou časťou energetického auditu je spracovanie analýzy súčasného stavu, sumarizáciu a analýzu 

bilancie spotreby jednotlivých médií za každú riešenú budovu. Správa mestskej zelene v Košiciach ako 

príspevková organizácia mesta Košice, prevzala v polovici novembra 2019 do svojej správy  verejný cintorín a 

krematórium. Od decembra 2019 boli prepísané odberné miesta elektriny aj plynu na nového odberateľa. 

Touto zmenou, Správa mestskej zelene v Košiciach nedisponuje faktúrami za odobratú energiu pred týmto 

dátumom. Teda jediným relevantným rokom, z pohľadu budov ako celku, zohľadňujúci reálnu spotrebu 

v budovách je rok 2020. V rámci zhodnotenia spotreby energie sme ku každej budove na základe dostupných 

a relevantných dát použiteľných vo výpočtoch pristupovali individuálne. Objekty, ktoré sú predmetom 

účelového energetického auditu spotrebovali za analyzované roky 2018-2020 nasledovné množstvo energie 

a vody. 

 Z poskytnutých faktúr od každej budovy, resp. z dát z podružných meraní sú v základnej bilancii 

v nasledujúcej tabuľke uvedené množstvá spotrebovaného zemného plynu, elektriny a vody.  

Tabuľka 4 Sumárna bilancia spotreby a nákladov  

 

Spotreba elektriny je v administratívnych budovách na Rastislavovej ulici a v Bernátovciach  meraná jedným 

fakturačným meradlom v rámci celého areálu. V riešenom objekte v Bernátovciach bol inštalovaný podružný 

elektromer 9.4.2021 a na základe jeho dvojmesačnej spotreby a posúdení prevádzkového režimu sme určili 

odborným odhadom spotrebu za celý rok. V AB2 a AB3 na Rastislavovej ulici je spotreba meraná podružnými 

elektromermi za posledné dva roky. 

Tabuľka 5 Spotreba a náklady na elektrinu za riešené objekty 

 

    

Obrázok 3 Spotreba a náklady na elektrinu za riešené objekty 

kWh € bez DPH kWh € bez DPH m 3 € bez DPH

2018 12 295 1 774 € 425 120 15 041 € 357 568 € 17 383 € 20 860 €

2019 16 261 2 518 € 511 275 22 229 € 460 614 € 25 361 € 30 434 €

2020 154 145 27 593 € 483 870 23 823 € 930 1 131 € 52 547 € 63 056 €

Spolu s DPHrok
EE Zemný plyn Voda

Spolu bez DPH

kWh € kWh € kWh €

Správa Verejného cintorína 0 0 € 1 425 263 € 18 900 3 764 €

AB 2 – Rastislavova 79 0 0 € 2 570 391 € 2 765 451 €

AB 3 – Rastislavova 79 12 295 1 774 € 12 266 1 864 € 12 479 2 037 €

AB Bernátovce 0 0 € 0 0 € 17 137 2 948 €

Krematórium 0 0 € 0 0 € 102 864 18 393 €

Spolu 12 295 1 774 € 16 261 2 518 € 154 145 27 593 €

Objekt
2018 2019 2020
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Spotreba zemného plynu rovnako ako pri elektrine je meraná podružnými plynomermi. Len v prevádzkovej 

budove Verejného cintorína je fakturačné meradlo  zohľadňujúce spotrebu daného objektu. 

Tabuľka 6 Spotreba a náklady na zemný plyn za riešené objekty 

 

   

Obrázok 4 Spotreba a náklady na zemný plyn za riešené objekty 
 
 

Uvedené náklady na pitnú vodu sú vrátane stočného (ak relevantné), bez započítania zrážkovej vody, ktorú 

užívatelia ovplyvniť nevedia. V areáli na Rastislavovej sa nachádza jedno odberné miesto pitnej vody, AB2 

nemá podružné meranie. 

Tabuľka 7 Spotreba a náklady na vodu za riešené objekty 

 

  

    Obrázok 5 Spotreba a náklady na vodu za riešené objekty 

kWh € kWh € kWh €

Správa Verejného cintorína 0 0 € 108 886 6 403 € 99 810 6 196 €

AB 2 – Rastislavova 79 202 729 7 101 € 188 122 7 371 € 133 228 5 753 €

AB 3 – Rastislavova 79 75 306 € 2 638 € 69 781 € 2 734 € 75 317 € 3 252 €

AB Bernátovce 147 085 5 302 144 485 5 721 71 680 3 312

Krematórium 0 0 0 0 103 834 5 310

Spolu 425 120 15 041 € 511 275 22 229 € 483 870 23 823

Objekt
2018 2019 2020

m3 € m3 € m3 €

Správa Verejného cintorína 0 0 0 0 75 127 €

AB 2 – Rastislavova 79 0 0 0 0 0 0 €

AB 3 – Rastislavova 79 121 162 121 162 123 164

AB Bernátovce 236 361 242 323 236 176

Krematórium 0 46 97 130 496 663

Spolu 357 568 € 460 614 € 930 1 131 €

Objekt
2018 2019 2020
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4. SPRÁVA VEREJNÉHO CINTORÍNA 

Správa mestskej zelene v Košiciach je správcom Verejného cintorína a Krematória. Prevádzková budova 

Verejného cintorína sa nachádza na ulici Rastislavova 83/B v Košiciach. Verejný cintorín je na území mesta 

najväčším pietnym miestom. Má rozlohu 32 hektárov a vrátane kolumbárií, krýpt a hrobiek je tam asi 30-tisíc 

hrobových miest. 

  

Obrázok 6 Pohľad na budovu 

Predmetná budova so súpisným číslom 1607 sa nachádza v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice – 

Juh, okres Košice IV na parcele č. 433/4 vedenej na LV 11650. Vlastníkom je  Mesto Košice, v správe Správy 

mestskej zelene v Košiciach. Na základe katastra nie je chránenou nehnuteľnosťou. 

V budove sa nachádzajú v prednej časti z ulice predajné priestory a kancelárie pre poskytovanie služieb, ďalej 

dve obradné sály a iné priestory. 

4.1 Opis súčasného stavu 

Využitie budovy. Administratívna budova, budova pre služby. 

Hodnotená budova je nepravidelného pôdorysu, jednopodlažná, bez podpivničenia, čiastočne s plytkou 

sedlovou strechou a čiastočne s plochou strechou. Rozmery budovy sú cca 41,33 x 29,04 m. Svetlá výška v 

prednej časti je cca 2,90 m a v zadnej časti, kde je obradná sála má svetlú výšku 3,00 m, 4,40 m a 5,65 m. 

Nosnú konštrukciu prednej časti pravdepodobne tvoria nosné múry, na ktorých je strešná konštrukcia z 

väzníkov. Nosnú konštrukciu zadnej časti (obradnej sály) tvorí železobetónový skelet, tvorený zo 

železobetónových stĺpov a prievlakov s výplňovým murivom z keramických tehál. Strecha je zhotovená zo 

železobetónovej stropnej dosky. 

V roku 2010 boli rekonštruované obradné sály položením novej podlahy, omietok a drevených obkladov na 

steny interiéru, výmenu okien, dverí, nové osvetlenie, obnovenie vonkajšieho vstupného schodišťa zo žuly,   

podlahové kúrenie, oprava strechy. Ostatní časť budovy je v pôvodnom stave bez významnejších opráv. 
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Obrázok 7 Pôdorys budovy – Verejný cintorín 

Merná podlahová plocha (vykurovaná) budovy je 1 221,55 m2, faktor tvaru budovy je 0,69. 

 

4.1.1 Stavebné konštrukcie  

Obvodová stena 

Obvodová stena prednej časti OBS1 je vymurovaná z keramických tehál hr. 450-600 mm, ktorá je obojstranne 

omietnutá. Obvodová stena zadnej časti OBS2 je vymurovaná z keramických tehál hr. 450 mm, ktorá je 

obojstranne omietnutá, miestami s betónovou monierkou. 

Strecha/strop  

V prednej časti je strecha tvorená väzníkmi sedlového tvaru a čiastočne pultovou strechou, v zadnej časti sú 

prevažne ploché strechy, nad východnou časťou bolo realizované prestrešenie.  

Strop do podstrešného priestoru S1 v prednej časti pravdepodobne tvorí trapézový plech, na ktorom je 

parozábrana a minerálna vlna hr. 100 mm. Strop do podstrešného priestoru S2 v prednej časti pravdepodobne 

tvorí omietka, šáš, drevené debnenie, minerálna vlna hr. 100 mm medzi drevenými trámami. Strop do 

podstrešného priestoru S3 v zadnej časti pravdepodobne tvorí železobetónová stropná doska hr. 150 mm, na 

ktorej je parozábrana a tepelnoizolačné dosky Polsid hr. 100 mm. Plochú strechu S4 v zadnej časti 

pravdepodobne tvorí železobetónová stropná doska hr. 150 mm, na ktorej je parozábrana a tepelnoizolačné 

dosky Polsid hr. 100 mm a hydroizolácia. 

Podlaha 

Podlahu na teréne PT1 v zadnej časti pravdepodobne tvoria tepelnoizolačné dosky hr. 30 mm, betónová 

mazanina hr. 60 mm, lepidlo a nášľapná vrstva podľa využitia miestnosti. Podlahu na teréne PT2 v prednej 

časti pravdepodobne tvorí betónová mazanina hr. 70 mm, cementový poter hr. 15 mm a nášľapná vrstva 

podľa využitia miestnosti.  

Otvorové konštrukcie 

Výplňové konštrukcie sú z prevažnej časti z PVC profilov s izolačným dvojsklom, dvere a vráta sú oceľové a 

drevené. V zadnej časti na severnej fasáde obradnej sály sú osadené presklené steny z hliníkových profilov s 

izolačným dvojsklom. Časť otvorových konštrukcií tvoria pôvodné drevené zdvojené okná a sklobetón. 
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4.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV   

Vykurovanie v budove je nástenným kondenzačným kotlom zn. Junkers  ZBR 

42-3 A s nom. výkonom 9,5 – 39,2 kW. Cirkuláciu pre ÚK zabezpečuje 

elektronické obehové čerpadlo GRUNDFOS UPS S15-50.  

Vykurovacia sústava sa rozdeľuje na dve vetvy: 1. vetva je ÚK celého objektu, 

2. vetva je pre podlahové vykurovanie obradných sál. Vykurovacia sústava je 

teplovodná dvojrúrková. Hlavný rozvod je vedený pod stropom voľne popri 

stene. Odovzdávanie tepla do priestoru zabezpečuje podsystém 

radiátorového vykurovania.  V jednotlivých miestnostiach sú osadené 

prevažne oceľové panelové vykurovacie telesá s regulačnými ventilmi a 

termostatickými hlavicami. Uzatváracie armatúry - guľové ventily sú funkčné.  

Regulácia  systému vykurovania v objekte je vyhovujúca, ekvitermická.  

Teplá voda sa pripravuje v umyvárni v zadnej časti budovy v elektrickom zásobníku Tatramat EOV 150 s 

objemom 150l (2kW)  a prietokovým ohrievačom Tatramat EO 5N (2kW) v kuchynke pri kanceláriách. 

 

4.1.3 Osvetlenie  

Osvetlenie je v budove riešené klasickými žiarovkami s príkonom 60W, niekde LED žiarovkami, ďalej 

lineárnymi dvojtrubicovými,  štvortrubicovými svietidlami s príkonom jednej trubice 36W, resp. 18 W. Vo 

veľkej obradnej sále sú LED pásy umiestnené za dreveným obložením. Používané svetelné zdroje sú okrem 

obradných sál neefektívne, sústava je zastaralá z hľadiska osvetlenosti, intenzity osvetlenia, svetelno-

technických nárokov na osvetlenie podľa súčasne platných noriem.  Ovládanie osvetľovacích sústav je ručné 

systémom zapnuté/vypnuté.   

Podrobný popis svietidiel je v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 8 Sumárne údaje o osvetľovacích telesách v budove 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na základe  určenej dĺžky svietenia je predpokladaná spotreba elektriny na 

osvetlenie podľa daného prevádzkového režimu sumárne  3 289,2 kWh/rok, pri vypočítaných nákladoch cca 

655€. 

 

 

Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W
+ predradnik  

vo W (Pi)
 hod/deň deň/rok  kWh/rok

žiarovka 60W 23 23 60 4 250 1380,00

žiarovka LED 1 6 8 4 250 48,00

LED svietidlo 15 15 10 4 250 150,00

neon dvojtrubicový   T8 72W 9 18 72 82,8 4 250 745,20

neon trojtrubicový   T5 84W 4 12 84 96,6 4 250 386,40

neon štvorjtrubicový    72W 7 28 72 82,8 4 250 579,60

Spolu 59 102 3289,20

Počet (ks) Príkon 

3289,2

Spotrebič

Doba prevádzky
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Tabuľka 9 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia 

Príkon osvetlenia 3,289 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 4 111,3 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 3 289,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 818,8 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 655,0 € 

 

4.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie 

Na ostatnej spotrebe elektrickej energie sa podieľajú rôzne elektrické spotrebiče nachádzajúce sa v 

priestoroch budovy, ktoré súvisia s jej prevádzkou. Ich spotreba je nevyhnutná a z pohľadu optimalizácie 

spotreby technickými opatreniami nepravdepodobná. Úsporu je možné dosiahnuť racionálnym a efektívnym 

užívaním personálu. Z toho dôvodu nie je predmetom energetického auditu. 

4.1.5 Vetranie a vzduchotechnika 

Vetranie objektu je prirodzené, pomocou otváravých okien, dverí a špárovou infiltráciou. 

4.1.6 Chladenie 

Chladenie je riešené lokálne v určených priestoroch v administratívnej časti taktiež  chladiaci box pre 

pohrebné účely. V administratívnej časti zabezpečuje chladenia klimatizačná jednotka  SENCOR SAC 09CH 

s príkonom chladenia 0,77 kW, výkonom 2,6 kW. Druhá jednotka je SAMSUNG bez označenia. Vonkajšie 

klimatizačné jednotky sú umiestnené na streche. Chladenie boxu s truhlami zabezpečuje klimatizačná 

jednotka  LUVE SHA 79 E50 (5,5kW). 

 

4.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001 

Systém managementu hospodárenia s energiami podľa STN EN ISO 50001 nie je vytvorený.  
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4.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch 

Objekt  je zásobovaný: 

 elektrická energia 

 zemný plyn 

 voda 

V predmetnej budove dochádza len k energetickým vstupom a k spotrebe energie, energetické výstupy sa 

nerealizujú. Objekt je napojený na distribučnú sieť Východoslovenskej distribučnej, a.s., elektrinu nakupuje 

od dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., zemný plyn od 1.12.2020 SPP a.s, dodávateľom pitnej vody 

je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.   

Správa mestskej zelene v Košiciach ako príspevková organizácia mesta Košice, prevzala v polovici 

novembra 2019 do svojej správy  verejný cintorín a krematórium. Od decembra 2019 boli prepísané 

odberné miesta elektriny aj plynu na nového odberateľa. Touto zmenou, Správa mestskej zelene 

v Košiciach nedisponuje faktúrami za odobratú energiu pred týmto dátumom.  Z toho dôvodu,  spracovateľ 

ÚEA vychádzal nasledujúcich bilanciách iba z dostupných dát. 

 

4.2.1 Spotreba elektriny 

Spotreba elektriny je meraná jedným fakturačným meradlom na základe odpočtu v rámci vysokého  a 

nízkeho tarifu priebehovým elektromerom (ITMS), čím dodávateľ elektriny fakturuje za reálnu spotrebu na 

mesačnej periodicite. S tým je však spojené prípadné spoplatnenie za nedodržanie stanovených technických 

parametrov odberu, napr. nedodržanie účinníka, prekročenie rezervovanej kapacity, atď.. Výhodou je však 

definovanie mesačnej spotreby a údaj nameraného maximálneho príkonu (meranie štvrťhodinového 

elektrického činného výkonu) za daný mesiac.  

Prívod elektrickej energie je vykonaný do hlavého rozvádzača R1 káblom AYKY 4B x 50mm2  (hl. istič JRU 145A). 

Z neho sú vývody do rozvádzačov RSM, R2, R-MO, RSM Chladiareň a RMO G1. Rozvádzač R2 vedľa R1, 

napojený káblom AYKY 4B x 16mm2 (hl. vypínač J2MR 60A). Rozvádzač R-MO pre obradnú sieň sa nachádza 

na začiatku chodby vpravo pri vstupe z obradnej siene, privedený káblom CYKY –J 5 x 16mm2 ( OEZ B40A). 

Rozvádzač RMO-G1 sa nachádza na chodbe pred kanceláriou, napojený káblom CYKY 4B x 10mm2 (hl. vypínač 

J21U 50A). Rozvádzač RMO-G sa nachádza na pred vstupom na zadnú chodbu, privedený káblom AYKY 4B x 

16mm2 (J21U 40A). Vonkajší rozvádzač R pre chladničku sa nachádza vonku vo dvore, prívod  je káblom AYKY 

4B x 10mm2 (J21U 50A). 

V objekte je elektrina spotrebovávaná na bežný chod prevádzky. Zohľadnením prevádzkového režimu 

konštatujeme, že spotreba elektriny  je adekvátna. 
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Tabuľka 10 Súhrnné údaje o spotrebe elektriny 

 

 

V roku 2020 bola spotreba elektriny 18,9 MWh/rok, čo pri priemernej cene 199,16 €/MWh predstavuje ročné 

náklady na elektrinu priemerne 3 764,01€.  Keďže nemáme spotrebu za staršie obdobie, nemôžeme porovnať 

jej trend. Priebeh taríf je ilustrovaný na nasledujúcom grafe.  

    

Obrázok 8 Prehľad spotreby po mesiacoch v r. 2020 

 

Obrázok 9 Priebeh spotreby jednotlivých taríf po mesiacoch v r. 2020 

Nasledujúci obrázok ilustruje priebeh max. príkonu za rok 2020. Počas tohto obdobia dosiahol max. príkon 

skoro 28 A v závere roka. Hodnota maximálnej rezervovanej kapacity - istenia je  50 A, čím je vzhľadom na 

ČOM 118312 Rastislavova 83

EIC 24ZVS0000026477T 90A VSE

Rok
Spotreba  VT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

VT  (€/kWh)

Spotreba  ST             

(kWh) 

Cena za 

jednotku ST  

(€/kWh)

Spotreba  NT             

(kWh) 

Cena za jednotku NT  

(€/kWh)

Spotreba SPOLU            

(kWh) 
Platba za Istič            (€)

Náklady spolu              

(€) 

Ročný priemer 18 900 3 764,0

0 0,00000 263,3

3 764,00,07625

0,05059

0,103360

0,07305

0,06297

0 0

0,09068

0,0

0

0

0,04305

0,00000 0,0

1 034 391 1 425

13 697 5 203 18 900

30,4

408,42020

2018

12/2019

0

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 0,0 0,0 0,00000

12/2019 1 425,0 263,3 0,18479

2020 18 900,0 3 764,0 0,19916

Priemer 18 900,0 3 764,0 0,19916



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 16  

 

   

reálny príkon mierne predimenzovaný, čo znamená, že  sa platí zbytočne veľa za kapacitu na sieti, ktorú 

prevádzka nie je schopná využiť. V súčasnosti je potenciál na miernej zníženie rezervovanej kapacity (RK). 

 

 

Obrázok 10 Porovnanie nastavenej RK a nameraného max. príkonu v r. 2020 

 

Konštatujeme, že uvedené platby vzhľadom na spotrebu na odbernom mieste sú adekvátne. Pri pohľade na 

nasledujúcu tabuľku je zrejmé, že pomer distribučných poplatkov a dodávky silovej elektriny je vyrovnaný 

v roku 2020.  

Tabuľka 11 Percentuálne vyjadrenie platieb za Dodávku silovej elektriny a distribúciu 

 

Nasledujúca tabuľka ilustruje skladbu v cenovej štruktúre poplatkov za odberné miesto  v roku 2020. Okrem 

Prístupu do distribučnej sústavy (poplatok za istič) vo výške 0,6807 €/A/mes., sú jednotlivé položky závislé od 

spotreby energie v kWh. 

Tabuľka 12 Skladba v štruktúre poplatkov za elektrickú energiu 

Variabilná / spotrebná zložka cena za MJ (€/kWh) 

Silová elektrina (VT+ST+NT)  (€/kWh) 0,10336 

Spotrebná daň (€/kWh) 0,00132 

Tarifa za systémové služby (€/kWh) 0,00594 

Tarifa za prevádzkovanie systému (€/kWh) 0,02362 

Tarifa za distrib. vr. prenosu el. (€/kWh) 0,03270 

Distribučné straty (€/kWh) 0,00877 

Odvod do NJF (€/kWh) 0,00327 

Priemerná cena za variabilné položky 0,178985 € 

Fixná zložka cena za MJ (€/A) 

Tarifa za prístup do DS (€/A/mes) 0,6807 

  

 

 

 

 

rok Dodávka sil el. Distribúcia % podiel distribúcie

12/2019 125,2654 138,0624 52,4%

2020 1 897,3987 1 866,6405 49,6%

118312
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4.2.1 Spotreba zemného plynu 

Zemný  plyn je odoberaný jedným fakturačnými odberným miestom (POD: SKSPPDIS000910800657, OM: 

4100040997), pričom zemný plyn je využívaný len na vykurovanie priestorov.  Zemný plyn je od 1.12. 2020 

nakupovaný od spoločnosti SPP a.s., predtým od innogy Slovensko s.r.o.  

Nasledujúca tabuľka uvádza celkové ročné spotreby zemného plynu za obdobie 2019 – 2020 vychádzajúce 

z predložených podkladov prevádzkovateľa. Spotrebu a náklad za prvých 11 mesiacov roku 2019 sme určili na 

základe cien z vyúčtovacej faktúry za december 2019. 

 

Tabuľka 13 Prehľad celkovej spotreby zemného plynu vrátane nákladov 

Priemerná spotreba plynu za posledné dva roky je na úrovni 104,35 MWh/rok za priemernú cenu 60,21 

€/MWh vrátane variabilných a fixných  zložiek.  

Vývoj nákladov za zemný plyn za dva roky je znázornený v nasledujúcom grafe. 

   

Obrázok 11 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na ZP  

 

4.2.2 Spotreba vody 

Dodávateľom pitnej vody je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  Jedná sa o spotrebu vody 

v objekte. 

Tabuľka 14 Prehľad celkovej spotreby vody a stočného 

  

 
 

Rok Spotreba               (kWh) 
Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 0 0,00 € 0,0000

2019 108 886 6 402,55 € 0,0588

2020 99 810 6 196,12 € 0,0621

Priemer 104 348 6 299,33 € 0,06037

Zrážky (paušál) Spolu náklady 
Pomer 

spotreba/zrážky 

m3 € € € %

2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 75 127,5 0,0 127,5 1,0

Vodné + stočné
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 Tabuľka 15 Jednotkové ceny vody 

 

 

4.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál  

Podľa predložených faktúr je z hľadiska  spotreby výrazne prevažovaná spotreba zemného plynu – na úrovni 

85 %, avšak z hľadiska platieb, náklady na elektrinu predstavujú už 37% z celkových nákladov.  

 

Tabuľka 16 Údaje o energetických vstupoch 

 

    

Obrázok 12 Grafické znázornenie rozloženia spotreby a platieb za energie 

V nasledujúcej tabuľke je zdokumentovaná merná cena energetických médií. Jediným 

relevantným rokom, kde máme úplné dáta podložené vyúčtovacími faktúrami je rok 2020 . 

Cenové údaje vychádzajú z predložených podkladov a sú bez DPH. Ide o celkové priemerné merné 

ceny za odobranú energiu. 

 

Tabuľka 17 Merná cena  energetických médií 

 

 

 €/m3 2017 2018 2019 2020

Vodné 1,310 € 1,336 € 1,336 € 1,336 €

Stočné 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €

Zrážky 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €

Vstupy palív a energie Jednotka Množstvo
Výhrevnosť    

MWh/jedn.

Obsah energie 

[MWh]

Ročné náklady        

[euro]

Nákup elektrickej energie MWh 18,90 18,90 3 764,04

Nákup tepla MWh 0,00 0,00 0,00

Zemný plyn MWh 104,35 104,35 6 299,33

Celkom vstupy palív a energie 123,25 10 063,37

Elektrina ZP

€/MWh €/MWh

2020 199,1555 62,0792

Priemer 199,1555 60,3685

Obdobie
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4.4 Vlastné zdroje energie 

V nasledujúcej tabuľke je uvedená súhrnná základná ročná bilancia premeny energie vo vlastných 

zdrojoch. Výpočet uvažuje s   premenou energie v zemnom plyne na energiu tepelnú pre 

stanovený  výkon a účinnosť zdroja. 

Zdrojom tepla  na výrobu tepla v budove je jeden závesný kondenzačný kotol na spaľovanie zemného plynu  

Junkers  ZBR 42-3 As výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2020.  

Technická špecifikácia zdroja je uvedená v tabuľke 7. 

Tabuľka 18 Základné technické údaje zdroja 

 

Údaje o celkovej energetickej účinnosti si pomáhajú vytvoriť celkový obraz o stave energetického 

hospodárstva. Nakoľko sa teplo vyrába len na vykurovanie budovy, posúdenie tepelného 

hospodárstva bolo vyhotovené z hľadiska strát pri výrobe tepla. Účinnosť výroby tepla  je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 19 Základná ročná bilancia premeny energie 

 

 

 

 

Účinnosť

Max Min

ks [W] %

Junkers  ZBR 42-3 A23 2021 1 39,2 9,5 90 92

[kW]

Elektrický 

príkon

Výkon

Zdroj tepla
Rok výroby Počet

Riadok Ukazovateľ Jednotka Hodnota

1 Inštalovaný elektrický výkon celkom MW 0

2 Inštalovaný tepelný výkon celkom MW 0,039

3 Dosiahnuteľný elektrický výkon celkom MW 0

4 Pohotový elektrický výkon celkom MW 0

5 Výroba elektriny MWh 0

6 Predaj elektriny z výroby elektriny MWh 0

7 Vlastná spotreba elektriny MWh 0,598

8 Spotreba energie na výrobu elektriny MWh 0,00

9 Výroba využiteľného tepla MWh 94,96

10 Predaj vyrobeného využiteľného tepla MWh 0

11 Spotreba energie na výrobu využiteľného tepla MWh 104,35

12 Spotreba energie celkom (riadok 8 + riadok 11) MWh 104,35

13 Ročná energetická účinnosť zdroja [(riadok 5 + riadok 9)/riadok 12] 0,91

14 Ročná energetická účinnosť výroby elektriny (riadok 5/riadok 8) -

15 Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla  (riadok 9/riadok 11) 0,91

16 Špecifická spotreba energie na výrobu elektriny (riadok 8/riadok 5) MWh/MWh -

17 Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného tepla (riadok 11 /riadok 9) MWh/MWh 1,10

18 Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 1) h/r -

19 Ročné využitie dosiahnuteľného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 3) h/r -

20 Ročné využitie pohotového elektrického výkonu (riadok 5/riadok 4) h/r -

21 Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu (riadok 9/riadok 2) h/r 2 422,37

bezrozmerné 

číslo alebo %
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4.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu  

Určenie referenčnej spotreby je dôležité pri následnom vyhodnocovaní úspor každého navrhovaného 

opatrenia v rámci objektu. V nasledujúcich výpočtoch úspor energie budeme vychádzať z týchto spotrieb. 

V rámci komplexného návrhu súboru opatrení vychádzame z celkovej referenčnej spotreby zemného plynu 

na vykurovanie a elektriny na osvetlenie.   

Tabuľka 20 Referenčná spotreba  

 Priemer (kWh) 

Spotreba ZP na ÚK  104 348 

Spotreba elektriny za celú budovu 18 900 

Spotreba elektriny na osvetlenie 3 289 

 

Tabuľka 21 Merné ceny energie do projektu  

 
EE ZP 

€/MWh €/MWh 

Priemer 199,16 62,10 

 

4.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií 

Normy a literatúra 

-  [1] STN 73 0540-1 - Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 1: Terminológia: 2002. 

- [2] STN 73 0540-2 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky: júl 2012. 

- [3] STN 73 0540-3 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia: júl 2012. 

- [4] STN EN ISO 13790 - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. 

- [5] STN EN ISO 13790/NA - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. Národná príloha. 

Právne predpisy : 

- Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Vyhláška 324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012Z.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. 

Literatúra : 

- I. Chmúrny a kol.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov. 
- Z. Sternová a kol.: Atlas tepelných mostov. Vydavateľstvo Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2006. 
- Z. Sternová a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Vydavateľstvo 

Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2010. 
 



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 21  

 

   

4.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav 

Pri tepelnotechnických výpočtoch boli použité a vypočítané základné parametre budovy uvedené v tabuľke. 

 
Tabuľka 22 Technické a geometrické parametre budovy 

 

V nasledovnom je uvedený podrobný výpočet tepelnotechnického posúdenia aktuálneho stavu budovy 

s popisom stavebných konštrukcií, otvorových výplní a pod. Pri čiastkových výpočtoch je uvedené, či daná 

položka vyhovuje aktuálne platným predpisom a kritériám energetickej hospodárnosti budov. 

Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje  2 572,9 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 0,504 W.m-2.K-1 do  1,428 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú 

vedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 

1 379,3 W/K, čo predstavuje 72,2 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 

 

Tabuľka 23 Podiel konštrukcií na celkovej mernej tepelnej strate – súčasný stav 

 

 
Tabuľka 24 Zoznam pevných stavebných konštrukcií – súčasný stav 

 

 

 

A 1066,87

p 124,013

Vb 3901,46

Ab 1221,55

∑Ai 2703,50

∑Ai/Vb 0,69

1-2

hk,pr 3,19

Faktor tvaru budovy [1/m]

Počet nadzemných podlaží

Priemerná konštrukčná výška podlažia [m]

Celková zastavaná plocha [m2
]

Obvod zastavanej plochy [m]

Obostavaný vykurovaný objem [m3
]

Merná plocha [m2
]

Ochladzovaná obalová konštrukcia [m2
]

Plocha Tep.strata Podiel

(m
2
) (W/K) (%)

Obvodové steny nad terénom 439,2 568,2 29,76

Strecha plochá/strop 1066,9 529,2 27,72

Otvorové konštrukcie 130,6 259,4 13,59

Podlaha na teréne/strop 1066,9 281,9 14,76

Vplyv tepelných mostov  - 270,4 14,16

Suma 2703,5 1909,1 100,0

Pevné konštr. 2572,9 1379,3 72,2

Položka

 Plocha U Umax UN Ur1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

OBS1_hr. 450-600 mm 145,81 1,024 0,46 0,32 0,22 Nevyhovuje

OBS2_hr. 450 mm 293,35 1,428 0,46 0,32 0,22 Nevyhovuje

 Zvislé steny nad terénom  

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

 Plocha U Umax UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

S1_Strop do podstrešného priestoru 164,97 0,614 0,35 0,25 0,20 Nevyhovuje

S2_Strop do podstrešného priestoru 494,90 0,632 0,35 0,25 0,20 Nevyhovuje

S3_Strop do podstrešného priestoru 114,48 0,504 0,35 0,25 0,20 Nevyhovuje

S4_Plochá strecha 292,52 0,519 0,30 0,20 0,15 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Strešné konštrukcie
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Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 130,6 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 1,20W.m-2.K-1. do 5,0 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 259,4 W.K-1, čo 

predstavuje 13,59 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. Výplňové konštrukcie sú z prevažnej časti 

z PVC profilov s izolačným dvojsklom, dvere a vráta sú oceľové a drevené. V zadnej časti na severnej fasáde 

obradnej sály sú osadené presklené steny z hliníkových profilov s izolačným dvojsklom. Časť otvorových 

konštrukcií tvoria pôvodné drevené zdvojené okná a sklobetón. 

 

Tabuľka 25 Zoznam otvorových konštrukcií  

 

 

Celková plocha obalových konštrukcií je  2 703,5m2. Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane 

mernej tepelnej straty vplyvom tepelných mostov je 1 379,3 W.K-1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných 

mostov je 270,4 W.K-1. Splnenie minimálnej požiadavky priemerného súčiniteľa prechodu tepla všetkých 

obalových konštrukcií budovy podľa STN 73 0540-2 je uvedené v tabuľke.  

 

Tabuľka 26 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 

 

 
 

Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedený 

v nasledujúcom grafe. 

 
 
 
 
 
 
 

 Plocha R Rmin RN RR1

(m
2
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
)

PT1_podlaha na teréne 407,00 0,496 1,5 2,3 2,5 Nevyhovuje

PT2_podlaha na teréne 659,87 0,085 1,5 2,3 2,5 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Podlaha na teréne

 Plocha U
Merná tep. 

strata
UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

Okná a dvere PVC iz.2sklo 57,25 1,42 81,12 1,4 0,85 Nevyhovuje

Oveľové dvere a vráta 13,07 5,00 65,35 1,4 0,85 Nevyhovuje

Drevené dvere 11,42 2,90 33,13 1,4 0,85 Nevyhovuje

Dvere z PVC 6,72 1,20 8,06 1,4 0,85 Vyhovuje

Hliníková presklená stena 37,61 1,57 58,98 1,4 0,85 Nevyhovuje

Sklobetón 1,063 3,2 3,40 1,4 0,85 Nevyhovuje

Drevené zdvojené 3,463 2,7 9,35 1,4 0,85 Nevyhovuje

 Otvorová konštrukcia  Hodnotenie

Priemerný súčiniteľ 

prechodu tepla

Normalizovaná 

hodnota

Odporúčaná 

hodnota

Cieľová 

odporúčaná 

hodnota

UPriem UW,N UW,R1 UW,R1,Cieľ

(W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

)

0,693 0,706 0,44 0,30 0,21 Nevyhovuje

 Faktor tvaru 

budovy  

Hodnotenie 

podľa STN 

73 0540-2
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Obrázok 13 Rozdelenie celkovej tepelnej straty budovy 

 
 
 
Potreba tepla na vykurovanie 
 
Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát prechodom tepla 

konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné 106 529,6 kWh.  

 
Tabuľka 27 Potreba tepla na vykurovanie a príslušné výsledky výpočtov 

 

 
Porovnanie vypočítanej a reálnej spotreby tepla na vykurovanie je uvedené v grafe. Z grafu je zrejmé, že 
reálna spotreba zemného plynu  bola za roky 2019 -2020  mierne nižšia ako je určená potreba energie na 
vykurovanie, ktorá bola stanovená zohľadnením strát pri výrobe tepla, pomerovo  o 11,7%. To znamená, že 
objekt je mierne nedokurovaný. 
 

 
 

Obrázok 14 Porovnanie nameranej a vypočítanej spotreby tepla na vykurovanie 
 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 270,35

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 638,74

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 909,09

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,17

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 950,73

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 514,99

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 424,08

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 37 291,54

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 4 252,86

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 41 544,40

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 139 582,10

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 37 653,46

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 106 529,60
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Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov z hľadiska splnenia minimálnej 

požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2  
 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy 

podľa STN 73 0540-2 (merná potreba tepla) boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a 

zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v kategórii 

budov – Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby. Hodnotenie slúži na vzájomné 

porovnanie projektového riešenia budov zohľadnením vplyvu osadenia budov vzhľadom na svetové strany a 

tepelnotechnické kvality stavebných konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v 

konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu využívania budovy. 

Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla 

na vykurovanie: 

QEP ≤ Qr1,EP 

 

Tabuľka 28 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2  

 

 
 

Hodnotená budova nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti z hľadiska potreby 
tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2:2012 pre normalizované ani odporúčané 

hodnoty 

 
 
 

4.7 Vyhodnotenie súčasného stavu – Verejný cintorín 

4.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV 

Vykurovanie  v budove je ústredné. Zdroj tepla je nástenný kondenzačný kotol zn. Junkers  ZBR 42-3 A s nom. 

výkonom 9,5 – 39,2 kW. Vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková, s núteným obehom vykurovacej 

vody.  Cirkuláciu pre ÚK zabezpečuje nové elektronické obehové čerpadlo GRUNDFOS UPS S15-50. 

Vykurovacia sústava sa rozdeľuje na dve vetvy: 1. vetva je ÚK celého objektu, 2. vetva je pre podlahové 

vykurovanie obradných sál. Hlavný rozvod je vedený pod stropom voľne popri stene. Všetky vykurovacie 

telesá sú osadené regulačnými ventilmi a termostatickými hlavicami.  

Potenciál úspory je minimálny, významnejšie opodstatnenie by mala celková rekonštrukcia rozvodov 

vykurovacieho systému. Samotný zdroj tepla je moderný, energeticky efektívny a riadený ekvitemicky. 

4.7.2 Osvetlenie 

V priestoroch objektu je vnútorné osvetlenie riešené klasickými žiarovkami s príkonom 60W, niekde LED 

žiarovkami, ďalej lineárnymi dvojtrubicovými,  štvortrubicovými svietidlami s príkonom jednej trubice 36W, 

resp. 18 W. Vo veľkej obradnej sále sú LED pásy umiestnené za dreveným obložením. Používané svetelné 

(kWh) 106529,60

(kWh/m2) 87,21

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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zdroje sú okrem obradných sál neefektívne, sústava je zastaralá z hľadiska osvetlenosti, intenzity osvetlenia, 

svetelno-technických nárokov na osvetlenie podľa súčasne platných noriem. Ovládanie osvetlenia je lokálne, 

manuálne, bez možnosti ovládania menších celkov a pod. Niektoré sú nefunkčné.  

4.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov 

Pre lepšiu orientáciu v spotrebovanej energii bola zostavená nasledujúca bilancia. Vstupné údaje do výpočtov 

vychádzajú z priemerných spotrieb a nákladov za hodnotené obdobie určených odborným odhadom pre 

auditovanú budovu vychádzajúc z podružných meradiel a  fakturačných údajov odberných miest.  

Stanovenie spotreby energie jednotlivých spotrebičov je vykonané technickým odhadom spravidla s ohľadom 

na inštalované príkony spotrebičov a ich predpokladané časové využitie. 

Tabuľka 29 Percentuálny podiel na spotrebe a platbách za energie (vypočítané) 

 

Z grafov nižšie je zrejmé, že spotreba  energie pre vykurovanie objektu tvorí skoro celú časť celkovej spotreby 

energie, ktorá je skoro 85%.  

     

Obrázok 15 Rozdelenie celkovej spotreby a nákladov na energie v budove 
  

4.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav 

 
Vyhodnotenie je vykonané pre kategóriu budov: Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby, 
pre systém vykurovania, prípravu TV, osvetlenia, celkovú potrebu energie v budove a celkovú primárnu 
energiu. 

Do vyhodnotenia celkovej potreby energie a celkovej primárnej energie nie je zahrnutá energia pre ostatné 

procesy, rovnako tak ako aj zostávajúca energia potrebná pre systémy budovy, pre ktoré nie je stanovená 

čiastková požiadavka a nie sú teda v rámci zatriedenia hodnotené.  

Budova v súčasnom stave spĺňa energetické kritérium a v rámci systému vykurovania, prípravy teplej vody 
a osvetlenia sa v celkovej potrebe energie dostane do kategórie B a v spotrebe primárnej energie sa budova  
dostane do triedy B. 
 

[MWh/rok] [%] [€] [%]

ZP - Vykurovanie 104,3 84,7 6 299,3 62,6

EE - Príprava TV 1,3 1,0 253,9 2,5

EE - Osvetlenie 3,3 2,7 655,0 6,5

EE - Ostatné elektrické spotrebiče 14,34 11,6 2 855,1 28,4

Celkom 123,25 100,0 10 063,4 100,0

Spotreba energie Platby za energie
Účel spotreby
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Záver z teplotechnického  posúdenia súčasného stavu objektu 

Okrem obradných siení je budova v pôvodnom stave. Výplňové konštrukcie sú z prevažnej časti z PVC profilov 

s izolačným dvojsklom, dvere a vráta sú oceľové a drevené. Na severnej fasáde obradnej sály sú osadené 

presklené steny z hliníkových profilov s izolačným dvojsklom. Fasáda je v pôvodnom stave doposiaľ neprešla 

žiadnou obnovou.  Stavebno - technický stav budovy je nevyhovujúci, objekt vykazuje značné tepelné straty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kWh) 127 835,52

(kWh/m2) 104,697

(kWh/m2) 65,00

Nevyhovuje

(kWh) 7 399,26

(kWh/m2) 6,060

(kWh/m2) 9,00

Vyhovuje

(kWh) 12 234,42

(kWh/m2) 10,020

(kWh/m2) 74,00

Nehodnotí sa

(kWh) 135 234,78

(kWh/m2) 110,757

(kWh/m2) 148,00

Vyhovuje

(kWh) 175 673,98

(kWh/m2) 143,88

(kWh/m2) 243,00

Vyhovuje

Potreba energie na UK QUK

D
Merná potreba energie na vykurovanie QUK

Normalizovaná hodnota QN,UK

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QUK ≤ QN,UK

Potreba energie na prípravu TV QTV

B
Merná potreba energie na prípravu TV QTV

Normalizovaná hodnota QN,TV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QTV ≤ QN,TV

Potreba energie na osvetlenie QOSV

A
Merná potreba energie na osvetlenie QOSV

Normalizovaná hodnota QN,OSV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QOSV ≤ QN,OSV

Potreba energie celková QC

B
Merná potreba energie celková QC

Normalizovaná hodnota QN,C

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QC ≤ QN,C

Potreba energie celková primárna QCprim

B
Merná potreba energie celková primárna QCprim

Normalizovaná hodnota QN,Cprim

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QCprim ≤ QN,Cprim
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4.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti 

Na zvýšenie energetickej efektívnosti riešeného objektu, ktorá je predmetom ÚEA, boli navrhnuté nižšie 

uvedené opatrenia. Pri návrhu opatrení boli brané do úvahy výsledky energetických a ekonomických 

výpočtov, ale aj zohľadnenie prevádzkových parametrov budovy, jej spôsobu a času využívania. Pri hodnotení 

zníženia spotreby energie je uvažované s percentuálnou mierou zníženia energetickej náročnosti budovy 

určenou výpočtom vztiahnutou na reálnu spotrebu energie doteraz používanou technológiou. Hodnoty úspor 

energie v peňažnom vyjadrení vstupujú do výpočtov návratnosti. Všetky opatrenia sú energeticky 

a ekonomicky vyhodnotené na základe priemerných hodnôt energetickej a ekonomickej náročnosti 

prevádzkovania budov za rok 2020 pri elektrine a 2019-2020 pri zemnom plyne. Reálna diskontná miera, so 

zohľadnením ročnej miery inflácie, bola stanovená na úroveň 2,0 %. Výška investičných nákladov bola 

stanovená na základe odhadovaných cenníkových cien a na základe obvyklých cien navrhovaných zariadení 

a prác.  

   

4.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa 

 

Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom z tepelnoizolačných 
dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm. 

Tabuľka 30 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 31 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 202,76

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 149,58

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 352,34

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,5

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,170

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,5

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 951

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 514,99

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 867,33

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 37 291,54

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 4 252,86

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 41 544,40

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 98 875,62

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 37 653,46

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 72 931,99

(kWh) 72931,99

(kWh/m2) 59,70

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 31,5 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 32,9 MWh tepla. 

Tabuľka 32 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.1   

 

 

Tabuľka 33 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.1 

 

Tabuľka 34 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.1 

 

Tabuľka 35 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.1  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

 

 

 

 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 65 874,51

Ročná úspora energie (kWh/rok) 32 909,58

Ročná úspora energie (%) 31,5%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1986,70

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 33,16

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -11,41

Vnútorná miera výnosnosti (%) 0,76

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 104,348 71,438 32,910 1,987 65,875 33,158

32,91 1,99 65,87 33,16Celkom

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 104,348 78,020 26,328 1,589

26,33 1,59Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 41,45 65 875 65 874,51 65 874,51 16 468,63 132,45

41,45 65 874,51 65 874,51 65 874,51 16 468,63 132,45

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Celkom

Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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4.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie 

Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropných konštrukciách v podstrešnom priestore sa 

navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 400 mm, alternatívne 

je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 400 mm. Plochú strechu navrhujeme zatepliť tepelnoizolačnými 

doskami z penového polystyrénu hr. 400 mm a prekryť hydroizoláciou. 

 

Tabuľka 36 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 37 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 28,4 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 29,6 MWh tepla. 

Tabuľka 38 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.2   

 

Tabuľka 39 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.2 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 202,76

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 205,83

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 408,59

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,5

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,170

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,5

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 951

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 514,99

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 923,59

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 37 291,54

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 4 252,86

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 41 544,40

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 102 988,66

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 37 653,46

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 76 308,96

(kWh) 76308,96

(kWh/m2) 62,47

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 160 030,42

Ročná úspora energie (kWh/rok) 29 601,77

Ročná úspora energie (%) 28,4%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1787,01

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 89,55

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -111,04

Vnútorná miera výnosnosti (%) -4,64
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Tabuľka 40 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.2 

 

Tabuľka 41 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.2  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

4.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové otvorové 

konštrukcie z plastových PVC profilov, prípadne hliníkových profilov s izolačným trojsklom. Plné dvere a 

vráta navrhujeme nahradiť za nové s tepelnoizolačnou výplňou. 

Tabuľka 42 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.2 Zateplenie strešnej a stropnej konštrukcie 104,348 74,746 29,602 1,787 160,030 89,552

29,60 1,79 160,03 89,55

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej a stropnej konštrukcie 104,348 80,667 23,681 1,430

23,68 1,43

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Celkom

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej a stropnej konštrukcie 111,94 160 030 160 030,42 160 030,42 40 007,61 119,13

111,94 160 030,42 160 030,42 160 030,42 40 007,61 119,13

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

opatrenie Názov

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 270,35

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 490,32

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 760,67

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,5

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,170

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,5

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 951

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 514,99

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 275,66

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 37 291,54

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 3 175,47

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 40 467,01

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 128 730,74

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 37 653,46

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 99 951,10
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Tabuľka 43 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.3 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 6,2 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 6,4 MWh tepla. 

 

Tabuľka 44 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.3  

  

 

Tabuľka 45 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.3 

 

Tabuľka 46 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.3 

 

Tabuľka 47 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.3  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

(kWh) 99951,10

(kWh/m2) 81,82

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 55 679,85

Ročná úspora energie (kWh/rok) 6 443,78

Ročná úspora energie (%) 6,2%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 389,00

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 143,14

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -45,02

Vnútorná miera výnosnosti (%) -6,78

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 104,348 97,904 6,444 0,389 55,680 143,135

6,44 0,39 55,68 143,14Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 104,348 99,193 5,155 0,311

5,16 0,31

Ročné úspory

Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 178,92 55 680 55 679,85 55 679,85 13 919,96 25,93

178,92 55 679,85 55 679,85 55 679,85 13 919,96 25,93

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Kumulatívna hodnota
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4.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení  

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení: 

 Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom z 
tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm. 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropných konštrukciách v podstrešnom 

priestore sa navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 

400 mm, alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 400 mm. Plochú strechu navrhujeme 

zatepliť tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 400 mm a prekryť hydroizoláciou. 

 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov, prípadne hliníkových profilov s izolačným 

trojsklom. Plné dvere a vráta navrhujeme nahradiť za nové s tepelnoizolačnou výplňou. 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 48 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A1 

 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 135,18

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 568,25

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 703,43

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,5

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,170

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,5

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 951

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 514,99

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 218,42

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 37 291,54

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 3 175,47

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 40 467,01

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 51 430,82

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 37 653,46

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 36 991,67
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Tabuľka 49 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A1 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 65,3 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 68,1 MWh tepla. 

Tabuľka 50 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A1  

 

 

Tabuľka 51 Referenčná hodnota spotreby energie- A1 

 

Tabuľka 52 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1 

 

Tabuľka 53 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

(kWh) 36991,67

(kWh/m2) 30,28

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Vyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 281 584,78

Ročná úspora energie (kWh/rok) 68 113,90

Ročná úspora energie (%) 65,3%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 4111,93

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 68,48

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -168,86

Vnútorná miera výnosnosti (%) -3,31

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 104,348 36,234 68,114 4,112 281,585 68,480

68,11 4,11 281,58 68,48Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Jednoduchá 

návratnosť

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 104,348 49,857 54,491 3,290

54,49 3,29

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 85,60 281 585 281 584,78 281 584,78 70 396,20 274,13

85,60 281 584,78 281 584,78 281 584,78 70 396,20 274,13Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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4.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia 

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení s doplnené o jednotku spätného získavania 

tepla: 

 Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom z 
tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm. 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropných konštrukciách v podstrešnom 

priestore sa navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 

400 mm, alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 400 mm. Plochú strechu navrhujeme 

zatepliť tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 400 mm a prekryť hydroizoláciou. 

 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov, prípadne hliníkových profilov s izolačným 

trojsklom. Plné dvere a vráta navrhujeme nahradiť za nové s tepelnoizolačnou výplňou. 

 

 Navrhuje sa osadenie centrálnych rekuperačných podstropných vzduchotenických jednotiek so 

spätným získavaním tepla s prietokom vzduchu min. 1 500 m3/hod a účinnosťou min. 85 %. 

 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 54 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A2 

 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 135,18

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 568,25

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 703,43

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,295749518

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,170

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,295749518

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 154

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 304,62

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 008,05

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 37 291,54

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 3 175,47

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 40 467,01

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 51 430,82

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 22 271,99

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 25 237,86
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Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 55 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A2 

 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 76,3 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 79,6 MWh tepla. 

Tabuľka 56 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A2  

 

 

Tabuľka 57 Referenčná hodnota spotreby energie- A2 

 

Tabuľka 58 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A2 

 

Tabuľka 59 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A2 

(kWh) 25237,86

(kWh/m2) 20,66

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Vyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 356 584,78

Ročná úspora energie (kWh/rok) 79 627,01

Ročná úspora energie (%) 76,3%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 4806,96

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 74,18

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -224,81

Vnútorná miera výnosnosti (%) -3,72

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 104,348 24,721 79,627 4,807 356,585 74,181

79,63 4,81 356,58 74,18

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 104,348 40,646 63,702 3,846

63,70 3,85

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom
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Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

4.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov 

V tomto opatrení navrhujeme výmenu svietidiel, ktoré sú v súčasnosti technicky zastarané. Svietidlá sa 

vyznačujú častou poruchovosťou a nedostatočnou svietivosťou. Osvetlenie niektorých vnútorných 

pracovných miest nie je dostatočné. Z toho dôvodu je potrebné identifikovať, akými opatreniami sa dosiahne 

náprava k zabezpečeniu optimálnych požiadaviek na osvetlenie. Ideálnym riešením je v procese projektovej 

dokumentácie osvetlenia realizovať svetelnotechnický výpočet zohľadňujúci druh činnosti daného 

osvetleného miesta s navrhnutím optimálneho počtu svietidiel s určitou svietivosťou, resp. príkonom  tak, 

aby boli splnené požiadavky z hľadiska intenzity osvetlenia v zmysle STN EN 12 464-1.  

V tomto opatrení pre ilustráciu dosiahnutia úspor elektrickej energie  navrhujeme výmenu všetkých 

svietidiel, ktoré nie sú v súčasnosti v technicky dobrom stave. Svietidlá sa vyznačujú častou poruchovosťou. 

Navrhujeme nahradiť aktuálne používané žiarovky s nízkou svetelnou účinnosťou za energeticky efektívne 

LED svietidlá. Súčasné 60 W žiarovky a lineárne svietidlá je možné nahradiť LED svietidlami s príkonom 20W, 

resp. 40W, pričom svetelný tok sa podstatne zlepší. 

V prípade potreby je nutné doplniť chýbajúce svietidlá podľa požiadaviek na zabezpečenie vyššieho 

osvetlenia pracovnej plochy alebo vymeniť jestvujúcu osvetľovaciu sústavu, navyše za energeticky úspornú, 

čím sa dosiahne zabezpečenie pracovnej pohody pri maximalizácii energetických úspor. Konečný presný 

počet sa môže líšiť (doplnenie svietidiel a pod.) Orientačný počet nových svietidiel, ako aj prínosy 

navrhovaného opatrenia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Týmto opatrením sa navyše zníži  inštalovaný príkon  osvetlenia o 1,29 kW. 

Tabuľka 60 Navrhované zmeny svetelných zdrojov 

 

 

 

 

 

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 92,73 356 585 356 584,78 356 584,78 89 146,20 320,46

92,73 356 584,78 356 584,78 356 584,78 89 146,20 320,46

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

Príkon Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W  hod/deň deň/rok  kWh/rok

LED svietidlo 20W 39 39 20 4 250 780

LED svietidlo 40W 20 20 40 4 250 800

Spolu 2000 1857,2

Zníženie 1289 1432,0

Spotrebič
Počet (ks) Doba prevádzky
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Tabuľka 61 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia – nový stav 

Príkon osvetlenia 2 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 2 500,0 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 1 857,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 497,9 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 369,8 € 

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné výmenou svetelných zdrojov na osvetlení reálne 

ušetriť 43,5 % spotrebovanej elektrickej energie na osvetlenie, čo predstavuje 1,43 MWh elektriny ročne.   

 

Tabuľka 62 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia B 

 

 

Tabuľka 63 Referenčná hodnota spotreby energie- B 

 

Tabuľka 64 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – B 

 

Tabuľka 65 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – B 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

reálna úspora výpočet 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€)

Ročná úspora energie (kWh/rok) 1 432,00 1 611,25

Ročná úspora energie (%) 43,5% 39,2%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 285,19 €      320,89 €      

Životnosť opatrenia (roky) 5 5

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 26,93 23,93

7 680,00

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,289 1,857 1,432 0,285 7,680 26,929

1,43 0,29 7,68 26,93

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,289 2,143 1,146 0,228

1,15 0,23Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 33,66 7 680 7 680,00 7 680,00 1 920,00 19,01

33,66 7 680,00 7 680,00 7 680,00 1 920,00 19,01Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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4.8.1 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche 

Cieľom tohto opatrenia je výroba elektriny pre vlastnú spotrebu v rámci objektu. Východiskovým kritériom 

pre návrh inštalovaného výkonu fotovoltických (FV) panelov je ročná spotreba elektriny v administratívnej 

budove.  Na základe uvedeného je potenciál na uvedenú plochu inštalovať cca 10 kWp. Ročná výroba elektriny 

na takomto zariadení, orientácii a sklone strechy predstavuje približne 9 954 kWh. Výpočet bol určený  

pomocou online nástroja PV GIS.  

V prípade, ak budeme uvažovať s využiteľnosťou vyrobenej elektriny na úrovni 75% z celkovej vyrobenej 

FV systémom, tak reálna využitie je 7 465 kWh.  

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné vyrobiť = na odbere ušetriť 39,5 %  celkovej 

spotreby elektrickej energie pre riešený objekt. 

Tabuľka 66 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia C 

 

 

Tabuľka 67 Referenčná hodnota spotreby energie- C 

 

Tabuľka 68 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – C 

 

Tabuľka 69 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – C 

 

V zmysle Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe SR je možné 

prostredníctvom GES realizovať aj opatrenia na OZE, ktorých však výška kapitálových výdavkov na 

realizáciu nepresiahne 50% z celkových nákladov na vybudovanie energetického zhodnotenia. Realizácia 

100% výdavkov na opatrenie v tomto prípade možná nie je. 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 15 000,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 7 465,50

Ročná úspora energie (%) 39,5%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1 486,80

Životnosť opatrenia (roky) 25,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 10,09

Diskontovaná doba návratnosti (roky) 11,00

Čistá súčasná hodnota (€) 19,38

Vnútorná miera výnosnosti (%) 10,12

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 0,000 0,000 7,466 1,487 15,000 10,089

7,47 1,49 15,00 10,09Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 18,900 12,928 5,972 1,189

5,97 1,19Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 12,61 15 000 15 000,00 15 000,00 3 750,00 99,12

12,61 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3 750,00 99,12

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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4.9 Identifikácia iných opatrení 

4.9.1 D - Inštalácia inteligentného online merania - IoT 

Implementácia inteligentných systémov pomáha chrániť zdroje energie, dokáže efektívne manažovať súčasné 

energetické toky ako aj monitorovať a riadiť svoju spotrebu energie a médií s cieľom ušetriť peniaze. 

Inteligentný systém merania obsahuje samotné snímače energie na zber dát, zariadenie zabezpečujúce 

prenos dát do cloudu a SW na spracovanie, vizualizáciu a prácu s dátami. 

Takýto systém merania a vyhodnocovania je dôležitý pre správny a efektívny energetický manažment. 

Energetický manažment je súbor opatrení a činností, ktorých cieľom je efektívne riadenie znižovanie spotreby 

energie. Teda cieľom zavedenia energetického manažmentu (EM) je riadenie spotreby energie za účelom 

dlhodobého zníženia prevádzkových energetických spotrieb, ako aj nákladov, ktorého významným efektom 

je vplyv na životné prostredie. Až v spojení s opatreniami, ako je napríklad prispôsobenie technologických 

zariadení prevádzky novému stavu budov a zavedením energetického manažmentu je možné tento optimálny 

stav zabezpečiť. 

Je dôležité, aby dáta zo systému inteligentných meračov  s diaľkovým odpočtom  boli kompatibilné s 

grafickým užívateľským rozhraním s možnosťou prístupu povereného pracovníka, aby mal možnosť získať 

spätnú väzbu o energetickej hospodárnosti. Systém využíva meranie energie v reálnom čase a poskytne 

spätnú väzbu používateľom, ktorá ovplyvní aspekty ľudského správania. 

Odporúčame zaviesť sieť snímačov na  pripájacie miesta elektrickej energie, zemného plynu a vody.  

 

4.9.2 E - Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla 

Odporúčame aby sa pri rekonštrukcii objektu zabezpečila celková hydraulická stabilita vykurovacej sústavy. 

Zateplením objektu sa menia teplotechnické vlastnosti a preto je dôležité tomu prispôsobiť výkon nových 

vykurovacích telies.  Nutná je aj výmena všetkých rozvodov vykurovacej sústavy. Odporúčame rozdeliť systém 

na zóny podľa potreby, prinajmenšom na dve vetvy a to pre západnú a východnú stranu budovy. S tým súvisí 

inštalácia rozdeľovača-zberača  ku kotlom. Následne realizovať kompletné hydraulické vyregulovanie sústavy. 

 

4.9.3 F - Nastavenie rezervovanej kapacity 

K dnešnému dňu sa v budove nachádza hlavné odberné miesto (OM) s nasadeným inteligentným meracím 

systémom (IMS) s priebehovým meraním. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, elektrina meraná priebehovým elektromerom, čím dodávateľ elektriny 

fakturuje za reálnu spotrebu na mesačnej periodicite, s tým je však spojené prípadné spoplatnenie za 

nedodržanie stanovených technických parametrov odberu, napr. nedodržanie účinníka, dodávka spätnej 

jalovej energie,  prekročenie rezervovanej kapacity (RK), atď. Výhodou je však definovanie mesačnej spotreby 

a údaj nameraného maximálneho príkonu (meranie štvrťhodinového elektrického činného výkonu) za daný 

mesiac. 
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Nasledujúci obrázok ilustruje priebeh max. príkonu za rok 2020. Počas tohto obdobia dosiahol max. príkon 

skoro 28 A v závere roka. Hodnota maximálnej rezervovanej kapacity - istenia je  50 A, čím je vzhľadom na 

reálny príkon mierne predimenzovaný, čo znamená, že  sa platí zbytočne veľa za kapacitu na sieti, ktorú 

prevádzka nie je schopná využiť.  

Z toho dôvodu navrhujeme RK znížiť zo 35 A na  Takýmto opatrením  sa dosiahne finančná úspora 10,21 € 

mesačne, resp. 122,53€/rok. Výhodou je, že zmena nastane od nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti 

o zmenu RK.  

 

Obrázok 16 Návrh zmeny rezervovanej kapacity 

Pri takomto neinvestičnom opatrení platí: Pri riešených odberných miestach s inteligentným meraním je 

možné zmeniť RK pri ponechaní MRK, tzn. netreba meniť istič, len  sa zmení RK:  „Hodnota rezervovanej 

kapacity na napäťovej úrovni NN je MRK stanovená ampérickou hodnotou ističa pred elektromerom alebo 

prepočítaná kilowattová hodnota MRK na prúd v ampéroch. MRK je dohodnutá v zmluve o pripojení alebo 

určená v pripojovacích podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pre odberné miesta vybavené 

určeným meradlom s meraním štvrťhodinového elektrického činného výkonu s mesačným odpočtom môže 

byť hodnota rezervovanej kapacity zmluvne dojednaná v intervale 20 až 100% MRK a nemusí byť viazaná 

na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom “. 
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4.10 Súhrn navrhovaných opatrení 

Z jednotlivých opatrení bol zostavený energeticky úsporný projekt. Energeticky úporný projekt obsahuje 

výpočet energetických a ekonomických úspor so zohľadnením synergického efektu kombinácie opatrení.  

Navrhnutý energeticky úsporný projekt je nižšie podrobený ekonomickej analýze a bude vyhodnotený tiež z 

hľadiska vplyvu na životné prostredie. Kombinácia opatrení navrhnutá do energeticky úsporného projektu je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Uvedené úspory sú vztiahnuté voči pôvodnej, referenčnej spotrebe zemného plynu na vykurovanie 104 348 

kWh, elektriny na osvetlenie 3 289 kWh. Pri inštalácii fotovoltiky z referenčnej spotreby celkovej  elektriny  

18 900 kWh. 

Celková úspora energie nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do variantu. Pri určení 

celkovej úspory variantu je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. V medzisúčtoch 

nákladov po realizácií je v niektorých prípadoch možná odchýlka spôsobená zaokrúhľovaním. 

Z podstaty zatepľovania je nutné, z dôvodu obmedzenia možných tepelných mostov, výsledného 

architektonického výrazu objektu a pod., zatepliť aj konštrukcie nad rámec ochladzovanej obálky budovy 

podľa STN 73 0540 (tzv. pridružené konštrukcie). Ako pridružené konštrukcie sú uvažované napr. sokel, atika, 

podhľady pri streche a pod. 

Tabuľka 70 Navrhované opatrenia energeticky úsporného projektu 

 

Pozn: Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok 
nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n. 

Výška úspor je zohľadnená v upravenej energetickej bilancii, ktorá upravuje spotreby energií na dlhodobý 
priemer. Úspory energií tak môžu v jednotlivých rokoch kolísať. Výpočet úspor tak isto predpokladá dodržanie 
existujúceho režimu vykurovania, počtu osôb a pod., pokiaľ toto nemení samotné opatrenia navrhnuté v 
energetickom audite je odporučené k realizácií. 

Vo výpočte hodnoty úspory pri aplikácií tohto súboru opatrení bolo uvažované s „energetickou 
disciplinovanosťou“ užívateľov budovy a správnym užívaním regulačných prvkov. Ide teda o hodnotu 

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 104,348 71,438 32,910 1,987 65,875 33,16 >30

A1.2 Zateplenie strešnej a stropnej konštrukcie 104,348 74,746 29,602 1,787 160,030 89,55 >30

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 104,348 97,904 6,444 0,389 55,680 143,14 >30

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 104,348 36,234 68,114 4,112 281,585 68,48 >30

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 104,348 24,721 79,627 4,807 356,585 74,18 >30

104,348 24,721 79,627 4,807 356,585 74,181

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,2890 1,86 1,43 0,29 7,68 26,93 >5

3,2890 1,857 1,432 0,285 7,680 26,929

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 7,466 1,487 15,000 10,09 11,00

7,466 1,487 15,000 10,09

88,52 6,5789 379,265 57,65

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00 3,6000 - -

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,000 0,0000

F Nastavenie rezervovanej kapacity 0,00 0,12 0,0000

0,00 0,25 3,6000

88,5245 6,8240 382,8648 56,11

Diskontovaná 

návratnosť

ÚSPORY NA TEPLE

VÝROBA ELEKTRINY

ÚSPORY NA ELEKTRINE

Iné opatrenia

Celkom

Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Investícia
Ročné úspory
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maximálnej dosiahnuteľnej úspory. Jej dosiahnutie závisí vo veľkej miere na chovaní užívateľov budovy, čo 
však je v reálnych podmienkach veľmi ťažko dosiahnuteľné. 

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté upravené energetické bilancie navrhovaného energeticky úsporného 

projektu pred a po jeho realizácii a to ako v bilanciách energií (MWh/rok), tak aj vo finančných tokoch 

(tis.€/rok). Ceny energií sú  bez DPH. 

Z dôvodu prehľadného porovnania je energetická bilancia nového stavu pri max. úspore porovnaná s 

pôvodným resp. súčasným tvarom energetickej bilancie.  

Tabuľka 71 Energetická bilancia po realizácii opatrení 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Zmena 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r % 

Energetické vstupy   123,25 10,06 34,72 3,36 71,83 

Konečná spotreba energie  
elektrina 3,76 10,00 1,87 3,76 47,08 

teplo 104,35 6,30 24,72 1,49 76,31 

 

Realizáciou navrhovaných opatrení je možné ušetriť max. 71,8 %  z celkovej spotreby energie. Významným 

podielom pomáha aj fotovoltika, ktorou vyrobená elektrina zabezpečí zníženie odberu zo siete a to sa 

pozitívne prejaví na znížených účtoch za odber. 
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4.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – Verejný cintorín 

4.11.1 Východiskové podmienky 

Investičné výdavky a garantované úspory nákladov na energiu sú vyčíslené bez DPH, čo priamo ovplyvňuje 

výšku platieb za GES. Celkové garantované úspory sú vyčíslené v stálych cenách základného obdobia  bez 

zohľadnenia inflácie. Odmena za služby je v modelovom príklade stanovená vo výške 25% z platby za GES. 

Úspory energie sú dosahované presne vo výške minimálnej hodnoty úspory energie. Predpokladaná hodnota 

zákazky je zhodná s kumulatívnou hodnotou platieb za GES. 

4.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory 

Minimálne hodnoty úspory energie boli stanovené ako 80% z vypočítaných úspor energie v energetickom 

audite.  

Tabuľka 72 Definícia minimálnych požadovaných úspor 

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 104,3480 78,02038 26,328 1,589

A1.2 Zateplenie strešnej a stropnej konštrukcie 104,3480 80,66663 23,681 1,430

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 104,3480 99,19301 5,155 0,311

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 104,3480 49,85692 54,491 3,290

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 104,3480 40,64643 63,702 3,846

104,3480 40,64643 63,702 3,846

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,2890 2,14340 1,146 0,228

3,2890 2,14340 1,146 0,228

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 18,90000 12,92760 5,972 1,189

5,972 1,189

70,82 5,26

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00

F Nastavenie rezervovanej kapacity 0,00 0,00

0,00 0,00

70,8196 5,2632

VÝROBA ELEKTRINY

Celkom

Celkom

opatrenie Názov

Ročné úspory
Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

ÚSPORY NA ELEKTRINE

ÚSPORY NA TEPLE
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4.11.3 Modelový príklad  

 

 

Tabuľka 73 Pomer investície a úspory 

Ukazovateľ Investícia Celkové úspory Pomer úspor 

Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 356 584,78 356 584,78 94% 

Energeticky efektívnejšie svietidlá 7 680,00 7 680,00 2% 

Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 15 000,00 15 000,00 4% 

Súbor opatrení 379 264,78 379 264,78 1,00 

 

Tabuľka 74 Energetická bilancia po realizácii opatrení – min. úspory 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Plánovaný stav  
pri min. úspore 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r MWh/r 
tisíc 

eur/r 

Energetické vstupy   123,25 10,06 34,72 3,36 52,43 4,80 

Konečná spotreba energie  
elektrina 3,76 10,00 1,87 3,76 11,78 2,35 

ZP 104,35 6,30 24,72 1,49 40,65 2,45 

 

 

 

 

 

 

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 41,45 65 875 65 874,51 65 874,51 16 468,63 132,45

A1.2 Zateplenie strešnej a stropnej konštrukcie 111,94 160 030 160 030,42 160 030,42 40 007,61 119,13

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 178,92 55 680 55 679,85 55 679,85 13 919,96 25,93

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 85,60 281 585 281 584,78 281 584,78 70 396,20 274,13

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 92,73 356 585 356 584,78 356 584,78 89 146,20 320,46

ÚSPORY NA TEPLE 92,73 356 585 356 585 356 585 89 146,20 320,46

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 33,66 7 680,0 7 680,00 7 680,00 1 920,00 19,01

ÚSPORY NA ELEKTRINE 33,66 7 680,00 7 680,00 7 680,00 1 920,00 19,01

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 12,61 15 000 15 000,00 15 000,00 3 750,00 99,12

VÝROBA ELEKTRINY 12,61 15 000,00 15 000,000 15 000,000 3 750,000 99,12

72,06 379 264,78 379 264,78 379 264,78 94 816,20 438,60

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 3 600,00 0,00 3 600,00 900,00

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00 0,00 0,00

F Nastavenie rezervovanej kapacity 0,00 0,00 0,00 0,00

3 600,00 0,00 3 600,00 900,0000

72,74 382 864,78 382 864,78 382 864,78 95 716,20 438,60

Kumulatívna hodnota

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Mesačná platba 

za GES

Celkom

Celkom

Investícia Celkové úspory



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 45  

 

   

4.12 Environmentálne hodnotenie 

Ekologické účinky posudzovaného energeticky úsporného projektu sú vyhodnotené porovnávaním emisií vo 

východiskovom stave a po realizácii súboru energeticky úsporných opatrení vychádzajú. Pre ilustráciu 

množstva produkovaných emisií vychádzame z celkovej spotreby energie za celý areál. Emisie CO2 pre zdroj 

tepla boli vypočítané z emisných faktorov podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Keďže je v objekte spotrebovávaná 

elektrina, ktorá je vyrábaná mimo budovy, tak je v tabuľkách pri elektrine vyjadrená produkcia emisií 

systémových elektrárni na území SR. Pre výpočet emisií boli použité všeobecné emisné faktory pre spaľovanie 

zemného plynu a elektriny.  

Tabuľka 75 Emisné faktory a faktory platné pre budovu 

Energetický nosič 
 Znečisťujúca látka 

CO2 TZL SO2 Nox CO 

  kg/MWh g/MWh g/MWh g/MWh g/MWh 

zemný plyn 220 8 1 164 66 

elektrina 167 178 890 978 450 

 

Tabuľka 76 Produkcia emisií pri východiskovom stave a navrhovaného stavu pre min. úspore 

 

 

 

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 104,35 18,90 123,25 40,65 11,78 52,43 70,82 -57,5

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,96 3,16 26,11 8,94 1,97 10,91 15,20 -58,2

CO kg/r 6,90 8,51 15,41 2,69 5,30 7,99 7,42 -48,1

TZL kg/r 0,88 3,36 4,24 0,34 2,10 2,44 1,80 -42,5

SO2 kg/r 0,11 16,82 16,93 0,04 10,49 10,53 6,40 -37,8

NOx kg/r 17,10 18,48 35,58 6,66 11,52 18,18 17,40 -48,9

Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav

Súbor odporúčaných opatrení

A1.1

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 104,35 18,90 123,25 78,02 18,90 96,92 26,33 -21,4

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,96 3,16 26,11 17,16 3,16 20,32 5,79 -22,2

CO kg/r 6,90 8,51 15,41 5,16 8,51 13,67 1,74 -11,3

TZL kg/r 0,88 3,36 4,24 0,66 3,36 4,02 0,22 -5,2

SO2 kg/r 0,11 16,82 16,93 0,08 16,82 16,90 0,03 -0,2

NOx kg/r 17,10 18,48 35,58 12,78 18,48 31,27 4,31 -12,1

Zateplenie obvodového plášťa 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

A1.2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 104,35 18,90 123,25 80,67 18,90 99,57 23,68 -19,2

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,96 3,16 26,11 17,75 3,16 20,90 5,21 -20,0

CO kg/r 6,90 8,51 15,41 5,34 8,51 13,84 1,57 -10,2

TZL kg/r 0,88 3,36 4,24 0,68 3,36 4,04 0,20 -4,7

SO2 kg/r 0,11 16,82 16,93 0,08 16,82 16,90 0,02 -0,1

NOx kg/r 17,10 18,48 35,58 13,22 18,48 31,70 3,88 -10,9

Zateplenie strešnej a stropnej konštrukcie

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ
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A1.3

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 104,35 18,90 123,25 99,19 18,90 118,09 5,16 -4,2

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,96 3,16 26,11 21,82 3,16 24,98 1,13 -4,3

CO kg/r 6,90 8,51 15,41 6,56 8,51 15,07 0,34 -2,2

TZL kg/r 0,88 3,36 4,24 0,83 3,36 4,20 0,04 -1,0

SO2 kg/r 0,11 16,82 16,93 0,10 16,82 16,92 0,01 0,0

NOx kg/r 17,10 18,48 35,58 16,25 18,48 34,73 0,84 -2,4

Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo

Zmena %
Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

A2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 104,35 18,90 123,25 40,65 18,90 59,55 63,70 -51,7

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,96 3,16 26,11 8,94 3,16 12,10 14,01 -53,7

CO kg/r 6,90 8,51 15,41 2,69 8,51 11,19 4,21 -27,4

TZL kg/r 0,88 3,36 4,24 0,34 3,36 3,71 0,54 -12,6

SO2 kg/r 0,11 16,82 16,93 0,04 16,82 16,86 0,06 -0,4

NOx kg/r 17,10 18,48 35,58 6,66 18,48 25,14 10,44 -29,3

Zmena %
Súčasný stav Po opatreniach 

Variant 1                Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia

B Energeticky efektívnejšie svietidlá

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 104,35 18,90 123,25 104,35 17,75 122,10 1,15 -0,9

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,96 3,16 26,11 22,96 2,96 25,92 0,19 -0,7

CO kg/r 6,90 8,51 15,41 6,90 7,99 14,89 0,52 -3,3

TZL kg/r 0,88 3,36 4,24 0,88 3,16 4,04 0,20 -4,8

SO2 kg/r 0,11 16,82 16,93 0,11 15,80 15,91 1,02 -6,0

NOx kg/r 17,10 18,48 35,58 17,10 17,36 34,46 1,12 -3,1

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

C

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 104,35 18,90 123,25 104,35 12,93 117,28 5,97 -4,8

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,96 3,16 26,11 22,96 2,16 25,12 1,00 -3,8

CO kg/r 6,90 8,51 15,41 6,90 5,82 12,72 2,69 -17,4

TZL kg/r 0,88 3,36 4,24 0,88 2,30 3,18 1,06 -25,1

SO2 kg/r 0,11 16,82 16,93 0,11 11,51 11,61 5,32 -31,4

NOx kg/r 17,10 18,48 35,58 17,10 12,64 29,74 5,84 -16,4

Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 
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4.13 Zhodnotenie – Verejný cintorín  

Okrem obradných siení je budova v pôvodnom stave. Výplňové konštrukcie sú z prevažnej časti z PVC profilov 

s izolačným dvojsklom, dvere a vráta sú oceľové a drevené. Na severnej fasáde obradnej sály sú osadené 

presklené steny z hliníkových profilov s izolačným dvojsklom. Fasáda je v pôvodnom stave, doposiaľ neprešla 

žiadnou obnovou.  Stavebno - technický stav budovy je nevyhovujúci, objekt vykazuje značné tepelné straty. 

Zdroj tepla je nový, regulácia  systému vykurovania v objekte je vyhovujúca, ekvitermická.  

V predložených výpočtoch  sme vyčíslili, že realizáciou 76,3 % v porovnaní s referenčnou spotrebou zemného 

plynu.  Predpokladaná úspora elektriny na osvetlenie je 43,5% voči referenčnej spotrebe elektriny na 

osvetlenie. Inštaláciou FV systému je možné vyrobiť 7,5 MWh elektriny pre vlastnú spotrebu.  

Teda celková maximálna úspora energie je 105,8 MWh ročne, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 5 263€.  

Predpokladaná výška investície na opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti priamo 

podieľajúce sa na úspore energie je 379 265 € s jednoduchou návratnosťou 57,6 roka. 

V energetickom audite sme taktiež analyzovali aj opatrenia, ktoré primárne nie sú zamerané na úsporu 

energie. Ďalším opatrením je optimalizácia rezervovanej kapacity na odbernom mieste elektriny 

s potenciálom finančných úspor cca 122€ ročne. Odporúčame, aby boli všetky meradlá snímané online na 

získanie presných dát spotreby v reálnom čase aby sa predišlo ich fyzickému odpisovaniu. 

V rámci posúdenia možnosti financovania projektu prostredníctvom garantovanej energetickej služby sme 

určili minimálne požiadavky dosahovania úspor na teple a elektrine na 80% z výpočtových, maximálnych 

hodnôt. Minimálna úspora tepla na vykurovanie je potom 63,7 MWh, min. úspora elektriny  1,1 MWh 

a min. výroba FV systému 5,9MWh. Tým sa predĺži doba návratnosti celkového súboru opatrení na 72 rokov. 

Odmenu pre poskytovateľa GES sme v tomto audite modelovo určili na 25%.  

V prípade záujmu realizovať uvedený projekt uplatnením §18 Zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez Zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, kde 

nedochádza k zvyšovaniu dlhu, nevidíme priestor, nakoľko je dôležité dodržať podmienku aby garantované 

úspory boli väčšie alebo rovné ako je platba za GES a pri návratnosti 72 rokov je uplatnenie nereálne.  
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5. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 2 - RASTISLAVOVA 79 

Administratívna budova s označením 2 sa nachádza v uzavretom 

areáli na Rastislavovej 79 v Košiciach. Súčasťou areálu sú 

administratívne budovy vyčlenené pre vedenie a odborných 

pracovníkov Správy mestskej zelene v Košiciach ako aj garáže 

a technické dielne. 

Predmetná budova so súpisným číslom 1617 sa nachádza v 

katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice 

IV na parcele č. 427/33 vedenej na LV 14465. Vlastníkom je  Mesto Košice, v správe Správy mestskej zelene 

v Košiciach. Na základe katastra nie je chránenou nehnuteľnosťou. 

V administratívnej budove č. 2 sa na 1. NP sú šatne a sociálne zariadenia pre pracovníkov v teréne, ktorý sa 

tu zdržiavajú minimálne. Na 2. NP sú kancelárie.  

5.1 Opis súčasného stavu 

Využitie budovy. Administratívna budova 

Administratívna budova je obdĺžnikového pôdorysu, dvojpodlažná, bez podpivničenia, s plytkou sedlovou 

strechou. Rozmery budovy sú cca 45,70 x 15,33 m. Svetlá výška na 1.NP cca 2,98 m na 2.NP cca 2,63 m. 

Nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet - oceľové stĺpy a prievlaky s výplňovým murivom z keramických tehál. 

Strecha je zhotovená z oceľových väzníkov. 

Budova je v pôvodnom stave bez významnejších opráv. 

 

 

Obrázok 17 Pôdorys AB 2 

Merná podlahová plocha (vykurovaná) budovy je 1 401,16 m2, faktor tvaru budovy je 0,51. 
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5.1.1 Stavebné konštrukcie  

Obvodová stena 

Obvodová stena OBS1 je vymurovaná z keramických tehál hr. 350 mm, z interiérovej strany je 

vápennocementová omietka, z exteriérovej strany je brizolit. Soklová časť je z časti obložená keramickým 

obkladom 

Strecha/strop  

Strecha je plytká sedlová s oceľovým väzníkom. Strop do podstrešného priestoru S1 pravdepodobne tvorí 

trapézový plech s betónovou zálievkou hr. 100 mm, na ktorom sú tepelnoizolačné dosky hr. 50 mm. Zo strany 

interiéru je sadrokartónový podhľad. 

Podlaha 

Podlahu na teréne pravdepodobne tvoria tepelnoizolačné dosky hr. 20 mm, betónová mazanina hr. 70 mm, 

lepidlo a nášľapná vrstva podľa využitia miestnosti - keramická dlažba, alebo PVC. 

Otvorové konštrukcie 

Výplňové konštrukcie sú z prevažnej časti pôvodné, tvoria ich oceľovohliníkové okná a dvere, a z menšej časti 

sú osadené okná a dvere z PVC profilov s izolačným dvojsklom a sklobetónové výplne.  

 

 

5.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV   

Vykurovanie je zabezpečené 2 ks nástennými kondenzačnými kotlami na 

spaľovanie zemného plynu Junkers  ZBR 42-3 A s nom. výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok 

výroby 2020. Cirkuláciu pre ÚK zabezpečuje elektronické obehové čerpadlo Wilo 

Yonos PARA RS 25/6 -RKC.  

Vykurovacia sústava sa rozdeľuje na tri vetvy: 1 vetva je ÚK celého objektu, 2. vetva 

je vykurovanie sušiarne vo vedľajšej miestnosti a 3 vetva ide do zásobníka TÚV. 

Vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková. Hlavný rozvod je vedený pri 

podlahe voľne popri stene, odkiaľ sa rozvetvuje k stúpačkám na 2.NP.  

Odovzdávanie tepla do priestoru zabezpečuje podsystém radiátorového 

vykurovania. V jednotlivých miestnostiach sú osadené oceľové článkové, panelové vykurovacie telesá s 

regulačnými ventilmi a termostatickými hlavicami. Uzatváracie armatúry - guľové ventily sú funkčné.  

Regulácia  systému vykurovania v objekte je vyhovujúca, ekvitermická.  

Teplá voda sa pripravuje v zásobníku ACV typ HL E 240 s objemom 200litrov napojeného na kotol. Rozvody 

PPR sú izolované. Teplá voda sa využíva v celom objekte v sociálnych zariadeniach a sprchách.  
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5.1.3 Osvetlenie  

Osvetlenie je v budove riešené klasickými žiarovkami s príkonom 60W, niekde LED žiarovkami, ďalej 

lineárnymi jednotrubicovými, dvojtrubicovými a štvortrubicovými svietidlami s príkonom jednej trubice 36W, 

resp. 18 W. Používané svetelné zdroje sú neefektívne, sústava je zastaralá z hľadiska osvetlenosti, intenzity 

osvetlenia, svetelno-technických nárokov na osvetlenie podľa súčasne platných noriem.  Ovládanie 

osvetľovacích sústav je ručné systémom zapnuté/vypnuté.   

Podrobný popis svietidiel je v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 77 Sumárne údaje o osvetľovacích telesách v budove 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na základe  určenej dĺžky svietenia je predpokladaná spotreba elektriny na 

osvetlenie podľa daného prevádzkového režimu sumárne  2 132,7 kWh/rok, pri vypočítaných nákladoch cca 

347,9€. 

Tabuľka 78 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia 

Príkon osvetlenia 6,462 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 8 077,5 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 2 132,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 1 318,2 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 347,9 € 

 

5.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie 

Ďalej sa v budove nachádzajú drobné elektrické spotrebiče ako varné kanvice, výpočtová technika atď. Na 

ostatnej spotrebe elektrickej energie sa podieľajú rôzne elektrické spotrebiče nachádzajúce sa v priestoroch 

budovy, ktoré súvisia s jej prevádzkou. Ich spotreba je nevyhnutná a z pohľadu optimalizácie spotreby 

technickými opatreniami nepravdepodobná. Úsporu je možné dosiahnuť racionálnym a efektívnym užívaním 

personálu. Z toho dôvodu nie je predmetom energetického auditu. 

5.1.5 Vetranie a vzduchotechnika 

Vetranie objektu je prirodzené, pomocou otváravých okien, dverí a špárovou infiltráciou. 

5.1.6 Chladenie 

V predmete ÚEA sa nenachádza žiaden systém chladenia. 

Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W
+ predradnik  

vo W (Pi)
 hod/deň deň/rok  kWh/rok

žiarovka 60W 17 17 60 1,5 220 336,60

žiarovka LED 7 7 8 1,5 220 18,48

neon jednotrubicový   T8 28W 13 13 28 32,2 1,5 220 138,14

neon dvojtrubicový   T8 72W 47 94 72 82,8 1,5 220 1284,23

neon štvorjtrubicový    72W 13 52 72 82,8 1,5 220 355,21

Spolu 97 183 2132,66

Počet (ks) Príkon 

6462,6

Spotrebič

Doba prevádzky



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 51  

 

   

5.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001 

Systém managementu hospodárenia s energiami podľa STN EN ISO 50001 nie je vytvorený.  

 

5.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch 

Objekt  je zásobovaný: 

 elektrická energia 

 zemný plyn 

 voda 

V predmetnej budove dochádza len k energetickým vstupom a k spotrebe energie, energetické výstupy sa 

nerealizujú. Objekt je napojený na distribučnú sieť Východoslovenskej distribučnej, a.s., elektrinu nakupuje 

od dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., zemný plyn od SPP a.s, dodávateľom pitnej vody je 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.   

 

5.2.1 Spotreba elektriny 

Spotreba elektriny je meraná jedným fakturačným meradlom v rámci celého areálu. 

 

5.2.1.1 Spotreba elektrickej energie za celý areál 

Spotreba el. energie je fakturovaná na základe odpočtu v rámci vysokého  a nízkeho tarifu priebehovým 

elektromerom (ITMS), čím dodávateľ elektriny fakturuje za reálnu spotrebu na mesačnej periodicite. S tým je 

však spojené prípadné spoplatnenie za nedodržanie stanovených technických parametrov odberu, napr. 

nedodržanie účinníka, prekročenie rezervovanej kapacity, atď.. Výhodou je však definovanie mesačnej 

spotreby a údaj nameraného maximálneho príkonu (meranie štvrťhodinového elektrického činného výkonu) 

za daný mesiac.  

Tabuľka 79 Súhrnné údaje o spotrebe elektriny 

 

ČOM 643928 Rastislavova 79

EIC 24ZVS0000639518F 90A VSE

Rok
Spotreba  VT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

VT  (€/kWh)

Spotreba  ST             

(kWh) 

Cena za 

jednotku ST  

(€/kWh)

Spotreba  NT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

NT  (€/kWh)

Spotreba 

SPOLU            

(kWh) 

Platba za Istič            

(€)

Náklady spolu              

(€) 

Ročný priemer 127 957 19 868,1

0 0,00000 18 909,4

20 576,10,07625

0,05059

0,103360

0,07305

0,06297

41 116 133 388

0,09068

648,0

0

0

0,04305

0,00000 20 118,8

88 228 36 176 124 404

88 888 37 192 126 080

656,4

735,22020

2018

2019

98 328
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Priemerná spotreba elektriny dosiahla za roky 2018 - 2020 hodnotu  129 98 MWh/rok, čo pri priemernej cene 

152,86 €/MWh predstavuje ročné náklady na elektrinu priemerne 19 868,1€. Spotreba je vyrovnaná, bez 

významných výkyvov. Vývoj spotreby a nákladov za elektrinu za ostatné tri roky je znázornený v nasledujúcich 

grafoch.  

    

Obrázok 18 Prehľad spotreby a nákladov za elektrinu 

 

 

kWh € kWh € kWh €

Január 13 968 2 003 € 12 472 1 878 € 11 252 1 833 €

Február 12 560 1 808 € 10 776 1 631 € 11 080 1 806 €

Marec 13 560 1 949 € 10 772 1 633 € 10 536 1 724 €

Apríl 12 116 1 748 € 9 704 1 479 € 9 732 1 594 €

Máj 12 504 1 800 € 10 132 1 543 € 10 368 1 695 €

Jún 10 612 1 536 € 9 268 1 413 € 9 488 1 553 €

Júl 10 472 1 514 € 9 468 1 442 € 9 716 1 583 €

August 10 716 1 549 € 9 104 1 390 € 8 768 1 433 €

September 10 316 1 505 € 9 248 1 414 € 9 388 1 538 €

Október 10 812 1 577 € 11 032 1 677 € 10 976 1 795 €

November 10 880 1 586 € 10 788 1 644 € 11 940 1 942 €

December 10 928 1 544 € 11 640 1 766 € 12 836 2 080 €

Celkom 139 444 20 119 € 124 404 18 909 € 126 080 20 576 €

Priemer kWh €129 976 19 868,07 €

Obdobie
2018 20202019

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 139 444,0 20 118,8 0,14428

2019 124 404,0 18 909,4 0,15200

2020 126 080,0 20 576,1 0,16320

Priemer 129 976,0 19 868,1 0,15286
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Obrázok 19 Priebeh spotreby elektriny v mesiacoch 

 

Obrázok 20 Priebeh nákladov elektriny v mesiacoch 

 

Obrázok 21 Priebeh spotreby jednotlivých taríf po mesiacoch v r. 2020 

 

Nasledujúci obrázok ilustruje priebeh max. príkonu za rok 2020. Počas tohto obdobia dosiahol max. príkon 

skoro 70 A. Podotýkame, že hodnota istenia je  90 A (MRK), čím je vzhľadom na reálny príkon mierne 

predimenzovaný, čo znamená, že  sa platí zbytočne veľa za kapacitu na sieti, ktorú nie je schopná využiť. 

V súčasnosti je potenciál na miernej zníženie rezervovanej kapacity (RK). 

 

 

Obrázok 22 Porovnanie nastavenej RK a nameraného max. príkonu v r. 2020 

 

Konštatujeme, že uvedené platby vzhľadom na spotrebu na odbernom mieste sú adekvátne. Pri pohľade na 

nasledujúcu tabuľku je zrejmé, že pomer distribučných poplatkov a dodávky silovej elektriny je vyrovnaný 

v roku 2020.  



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 54  

 

   

Tabuľka 80 Percentuálne vyjadrenie platieb za Dodávku silovej elektriny a distribúciu 

 

Nasledujúca tabuľka ilustruje skladbu v cenovej štruktúre poplatkov za odberné miesto  v roku 2020. Okrem 

Prístupu do distribučnej sústavy (poplatok za istič) vo výške 0,6807 €/A/mes., sú jednotlivé položky závislé od 

spotreby energie v kWh. 

Tabuľka 81 Skladba v štruktúre poplatkov za elektrickú energiu 

Variabilná / spotrebná zložka cena za MJ (€/kWh) 

Silová elektrina (VT+ST+NT)  (€/kWh) 0,10336 

Spotrebná daň (€/kWh) 0,00132 

Tarifa za systémové služby (€/kWh) 0,00594 

Tarifa za prevádzkovanie systému (€/kWh) 0,02362 

Tarifa za distrib. vr. prenosu el. (€/kWh) 0,03270 

Distribučné straty (€/kWh) 0,00877 

Odvod do NJF (€/kWh) 0,00327 

Priemerná cena za variabilné položky 0,178985 € 

Fixná zložka cena za MJ (€/A) 

Tarifa za prístup do DS (€/A/mes) 0,6807 

  

 

 

5.2.1.2 Spotreba elektrickej energie za administratívnu budovu – vstup do projektu 

Objekt je napojený z jestvujúcej prípojky cez rozpojovaciu skriňu  RIS 1 umiestnenú na fasáde na priečelí 

budovy. Na vývodových svorkách nožových poistiek a na svorkovnici PEN je nasvorkovaný vývodový kábel 

AYKY 4x50 mm2 pre AB2 prechádzajúci cez podružný elektrormer do rozvádzača RSM1 za hlavným vstupom 

do budovy (hl. vypínač ťahom zapni stiskom vypni 40A). Rozvádzač RSM 2 sa nachádza na prízemí pri zadnom 

vstupe privedený káblom CYKY 4x4mm2 (hl. vypínač ťahom zapni stiskom vypni 25A). Rozvádzač RSM 3 

napojený z RSM1 sa nachádza na 2.NP privedený káblom AYKY 4x25mm2 (hl. vypínač ťahom zapni stiskom 

vypni 25A). Rozvádzač RSM 4 sa nachádza na 2.NP pri zadnom vchode privedený z RSM2 káblom AYKY 

4x25mm2 (PR63-B25A). 

Spotreba elektriny v administratívnej budove 2 je samostatne meraná podružným elektromerom typu Krížik 

ET 404 z roku 1969. V objekte je elektrina spotrebovávaná na bežný chod administratívy. Zohľadnením 

prevádzkového režimu konštatujeme, že spotreba elektriny  je veľmi nízka. 

 

 

 

rok Dodávka sil el. Distribúcia % podiel distribúcie

2017 8 268,7753 11 454,0347 58,1%

2018 8 468,8465 11 649,9403 57,9%

2019 8 755,3910 10 153,9857 53,7%

2020 10 205,7893 10 370,2685 50%

643928

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2019 2 570 390,64 € 0,1520

2020 2 765 451,24 € 0,1632

Priemer 2 668 420,94 € 0,15780
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Tabuľka 82 Spotreba elektriny v AB 

 

5.2.2 Spotreba zemného plynu 

Zemný  plyn je v areáli  odoberaný dvoma fakturačnými odbernými miestami. Jedno OM pre vykurovanie 

skleníkov sme nebrali do úvahy a nerátali do bilancie, nakoľko nie je predmetom auditu. Druhé OM je pre 

budovy v areáli, pričom zemný plyn je využívaný na vykurovanie a prípravu TÚV v jednotlivých budovách.  

 Zemný plyn je nakupovaný od spoločnosti SPP a.s.. Spotreba  je meraná jedným fakturačným meradlom 

(POD: SKSPPDIS000930021329, OM: 4101451844).  

 

5.2.2.1 Spotreba zemného plynu za celý areál 

Nasledujúca tabuľka uvádza celkové ročné spotreby zemného plynu za obdobie 2018 – 2020 vychádzajúce 

z predložených podkladov prevádzkovateľa. 

 

Tabuľka 83 Prehľad celkovej spotreby zemného plynu vrátane nákladov 

Priemerná spotreba plynu za posledné tri roky je na úrovni 408,8 MWh/rok za priemernú cenu 38,81 €/MWh 

vrátane variabilných a fixných  zložiek.  

Na nasledujúcom obrázku vidíme, že v poslednom roku významne  klesla, čím prispela výmena kotlov na 

zabezpečenie vykurovania. Priemerná cena paliva však rastie a podľa trendu na trhu bude sa zvyšovať aj ďalej.  

Vývoj nákladov za zemný plyn za tri roky je znázornený v nasledujúcom grafe. 

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 451 479 15 814,62 € 0,0350

2019 420 108 16 460,63 € 0,0392

2020 354 834 15 322,27 € 0,0432

Priemer 408 807 15 865,84 € 0,03881
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Obrázok 23 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na ZP  

 

5.2.2.2 Spotreba zemného plynu pre administratívnu budovu 2 – vstup do projektu 

Z celkovej spotreby zemného plynu v rámci areálu sme určili spotrebu len pre riešený objekt, ktorá je  meraná 

podružným plynomerom. Od decembra 2018 ju pravidelne odpisuje poverený pracovník, ktorý poskytol 

hodnoty  spracovateľovi auditu, čo umožnilo relatívne presne stanoviť odber po mesiacoch. Uvedená 

spotreba  definuje spotrebu paliva len pre účely vykurovania a prípravy teplej vody v riešenom objekte.  

Nasledujúca tabuľka uvádza ročné spotreby zemného plynu. V roku 2020 bola rekonštruovaná kotolňa 

a inštalované  dva nové kondenzačné kotly.  

Na základe poskytnutých informácií je 29% zníženie spotreby plynu v roku 2020 oproti 2019 spôsobené 

práve modernizáciou zdroja tepla. Preto sme brali do úvahy priemernú spotrebu 160,67MWh za roky 2019 

a 2020. 

Tabuľka 84 Prehľad spotreby zemného plynu pre AB2 

 

 

Z uvedených hodnôt sme určili odborným odhadom pomer odberu ZP pre účely vykurovania a prípravy teplej 

vody. Spotreba ZP v letných mesiacoch (jún – august) je spôsobená len výrobou teplej vody, čo priemerne 

znamená 0,79MWh mesačne, resp. 9,49 MWh ročne. TV je využívaná len v sociálnych zariadeniach, 

v sprchách. Ostatná priemerná spotreba 151,18 MWh je pre vykurovanie objektu. Z tejto spotreby budeme 

vychádzať v nasledujúcich výpočtoch úspor.  

 

 

 

 

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 202 729 7 101,27 € 0,0350

2019 188 122 7 370,99 € 0,0392

2020 133 228 5 753,01 € 0,0432

Priemer 160 675 6 562,00 € 0,04084
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Obrázok 24 Prehľad spotreby a nákladov na ZP v AB2  

  

 

Obrázok 25 Mesačná spotreba ZP v AB za roky 2019 - 2020 

 

 

 

5.2.3 Spotreba vody 

V areáli sa nachádza jedno odberné miesto pitnej vody. Dodávateľom pitnej vody je Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť a.s.  Jedná sa o  spotrebu vody v celom areáli, v riešenej budove AB2 nie je meraná 

spotreba podružným vodomerom a preto nebolo možné určiť jej výšku. 

Tabuľka 85 Prehľad celkovej spotreby vody a stočného 

 

 

Zrážky (paušál) Spolu náklady Pomer spotreba/zrážky 

m3 € € € %

2017 1282 2833,2 676,3 3509,6 0,8

2018 1058 2495,4 713,3 3208,7 0,8

2019 1507 3501,1 675,9 4177,0 0,8

2020 1992 4627,8 666,0 5293,8 0,9

Vodné + stočné
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 Obrázok 26 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na vodu 
 

 Tabuľka 86 Jednotkové ceny vody 

 

 

5.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál  

Podľa predložených faktúr je z hľadiska  spotreby výrazne prevažovaná spotreba zemného plynu – na úrovni 

79 %, avšak z hľadiska platieb, náklady na elektrinu predstavujú už 56% z celkových nákladov.  

Tabuľka 87 Údaje o energetických vstupoch

 

   

Obrázok 27 Grafické znázornenie rozloženia spotreby a platieb za energie 

V nasledujúcej tabuľke je zdokumentovaná merná cena energetických médií. Cenové údaje 

vychádzajú z predložených podkladov a sú bez DPH. Ide o celkové priemerné merné ceny za 

odobranú energiu. 

 €/m3 2017 2018 2019 2020

Vodné 1,310 € 1,336 € 1,336 € 1,336 €

Stočné 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €

Zrážky 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €

Vstupy palív a energie Jednotka Množstvo
Výhrevnosť    

MWh/jedn.

Obsah energie 

[MWh]

Ročné náklady        

[euro]

Nákup elektrickej energie MWh 129,98 129,98 19 868,07

Nákup tepla MWh 0,00 0,00 0,00

Zemný plyn MWh 408,81 408,81 15 865,84

Celkom vstupy palív a energie 538,78 35 733,91
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Tabuľka 88 Merná cena  energetických médií 

 

 

5.4 Vlastné zdroje energie 

V nasledujúcej tabuľke je uvedená súhrnná základná ročná bilancia premeny energie vo vlastných 

zdrojoch. Výpočet uvažuje s   premenou energie v zemnom plyne na energiu tepelnú pre 

stanovený  výkon a účinnosť zdroja. 

Zdrojom tepla  na výrobu tepla a teplej vody v budove sú 2ks závesné kondenzačné kotly na spaľovanie 

zemného plynu  Junkers  ZBR 42-3 As výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2020.  

Technická špecifikácia zdroja je uvedená v tabuľke 7. 

Tabuľka 89 Základné technické údaje zdroja 

 

Údaje o celkovej energetickej účinnosti si pomáhajú vytvoriť celkový obraz o stave energetického 

hospodárstva. Nakoľko sa teplo vyrába len na vykurovanie budovy, posúdenie tepelného 

hospodárstva bolo vyhotovené z hľadiska strát pri výrobe tepla. Účinnosť výroby tepla  je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 90 Základná ročná bilancia premeny energie 

 

Elektrina ZP

€/MWh €/MWh

2018 144,2786 35,0284

2019 151,9997 39,1819

2020 163,1984 43,1815

Priemer 152,8596 38,8101

Obdobie

Účinnosť

Max Min

ks [W] %

Junkers  ZBR 42-3 A 2019 2 39,2 9,5 92 92

[kW]

Elektrický 

príkon

Výkon

Zdroj tepla
Rok výroby Počet

Riadok Ukazovateľ Jednotka Hodnota

1 Inštalovaný elektrický výkon celkom MW 0

2 Inštalovaný tepelný výkon celkom MW 0,078

3 Dosiahnuteľný elektrický výkon celkom MW 0

4 Pohotový elektrický výkon celkom MW 0

5 Výroba elektriny MWh 0

6 Predaj elektriny z výroby elektriny MWh 0

7 Vlastná spotreba elektriny MWh 0,912

8 Spotreba energie na výrobu elektriny MWh 0,00

9 Výroba využiteľného tepla MWh 139,09

10 Predaj vyrobeného využiteľného tepla MWh 0

11 Spotreba energie na výrobu využiteľného tepla MWh 151,18

12 Spotreba energie celkom (riadok 8 + riadok 11) MWh 151,18

13 Ročná energetická účinnosť zdroja [(riadok 5 + riadok 9)/riadok 12] 0,92

14 Ročná energetická účinnosť výroby elektriny (riadok 5/riadok 8) -

15 Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla  (riadok 9/riadok 11) 0,92

16 Špecifická spotreba energie na výrobu elektriny (riadok 8/riadok 5) MWh/MWh -

17 Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného tepla (riadok 11 /riadok 9) MWh/MWh 1,09

18 Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 1) h/r -

19 Ročné využitie dosiahnuteľného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 3) h/r -

20 Ročné využitie pohotového elektrického výkonu (riadok 5/riadok 4) h/r -

21 Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu (riadok 9/riadok 2) h/r 1 774,08

bezrozmerné 

číslo alebo %
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5.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu  

Určenie referenčnej spotreby je dôležité pri následnom vyhodnocovaní úspor každého navrhovaného 

opatrenia v rámci objektu. V nasledujúcich výpočtoch úspor energie budeme vychádzať z týchto spotrieb. 

V rámci komplexného návrhu súboru opatrení vychádzame z celkovej referenčnej spotreby zemného plynu 

na vykurovanie a elektriny na osvetlenie.   

Tabuľka 91 Referenčná spotreba  

 Priemer (kWh) 

Spotreba ZP na ÚK  151 183 

Spotreba elektriny za celú budovu 2 667 

Spotreba elektriny na osvetlenie 2 132 

 

Tabuľka 92 Merné ceny energie do projektu  

 
EE ZP 

€/MWh €/MWh 

Priemer 152,85 38,81 

 

5.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií 

Normy a literatúra 

-  [1] STN 73 0540-1 - Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 1: Terminológia: 2002. 

- [2] STN 73 0540-2 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky: júl 2012. 

- [3] STN 73 0540-3 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia: júl 2012. 

- [4] STN EN ISO 13790 - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. 

- [5] STN EN ISO 13790/NA - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. Národná príloha. 

Právne predpisy : 

- Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Vyhláška 324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012Z.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. 

Literatúra : 

- I. Chmúrny a kol.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov. 
- Z. Sternová a kol.: Atlas tepelných mostov. Vydavateľstvo Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2006. 
- Z. Sternová a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Vydavateľstvo 

Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2010. 
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5.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav 

Pri tepelnotechnických výpočtoch boli použité a vypočítané základné parametre budovy uvedené v tabuľke. 

 
Tabuľka 93 Technické a geometrické parametre budovy 

 

V nasledovnom je uvedený podrobný výpočet tepelnotechnického posúdenia aktuálneho stavu budovy 

s popisom stavebných konštrukcií, otvorových výplní a pod. Pri čiastkových výpočtoch je uvedené, či daná 

položka vyhovuje aktuálne platným predpisom a kritériám energetickej hospodárnosti budov. 

Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje  2 000,0 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 0,95 W.m-2.K-1 do  1,33 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú 

vedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 

1 569,9 W/K, čo predstavuje 70,0 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 

 

Tabuľka 94 Podiel konštrukcií na celkovej mernej tepelnej strate – súčasný stav 

 

 
Tabuľka 95 Zoznam pevných stavebných konštrukcií – súčasný stav 

 

 

 

Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 137,160 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 1,40W.m-2.K-1. do 3,5 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 459,6 W.K-1, čo 

A 700,58

p 122,06

Vb 4224,50

Ab 1401,16

∑Ai 2137,18

∑Ai/Vb 0,51

2

hk,pr 3,02

Faktor tvaru budovy [1/m]

Počet nadzemných podlaží

Priemerná konštrukčná výška podlažia [m]

Celková zastavaná plocha [m2
]

Obvod zastavanej plochy [m]

Obostavaný vykurovaný objem [m3
]

Merná plocha [m2
]

Ochladzovaná obalová konštrukcia [m2
]

Plocha Tep.strata Podiel

(m
2
) (W/K) (%)

Obvodové steny nad terénom 598,9 796,5 35,51

Strecha plochá/strop 700,6 532,4 23,74

Otvorové konštrukcie 137,2 459,6 20,49

Podlaha na teréne/strop 700,6 241,0 10,74

Vplyv tepelných mostov  - 213,7 9,53

Suma 2137,2 2243,3 100,0

Pevné konštr. 2000,0 1569,9 70,0

Položka

 Plocha U Umax UN Ur1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

OBS1_hr. 350 mm 598,86 1,330 0,46 0,32 0,22 Nevyhovuje

 Zvislé steny nad terénom  

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

 Plocha U Umax UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

S1_Strop do podstrešného priestoru 700,58 0,950 0,35 0,25 0,20 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Strešné konštrukcie

 Plocha R Rmin RN RR1

(m
2
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
)

PT1_podlaha na teréne 700,58 0,361 1,5 2,3 2,5 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Podlaha na teréne
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predstavuje 20,49% z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. Výplňové konštrukcie sú z prevažnej časti 

pôvodné, tvoria ich oceľovohliníkové okná a dvere, a z menšej časti sú osadené okná a dvere z PVC profilov s 

izolačným dvojsklom a sklobetónové výplne. 

Tabuľka 96 Zoznam otvorových konštrukcií 

 

 

Celková plocha obalových konštrukcií je  2 137,2m2. Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane 

mernej tepelnej straty vplyvom tepelných mostov je 2 243,3 W.K-1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných 

mostov je 213,7 W.K-1. Splnenie minimálnej požiadavky priemerného súčiniteľa prechodu tepla všetkých 

obalových konštrukcií budovy podľa STN 73 0540-2 je uvedené v tabuľke.  

 

Tabuľka 97 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 

 
 
Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedený 

v nasledujúcom grafe. 

Obrázok 28 Rozdelenie celkovej tepelnej straty budovy 

 
 
 
 
 
Potreba tepla na vykurovanie 
 
Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát prechodom tepla 

konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné 50 757 kWh.  

 
 

 Plocha U
Merná tep. 

strata
UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

Okná a dvere oceľovohliníkové 125,76 3,50 440,16 1,4 0,85 Nevyhovuje

Okná a dvere PVC iz.2sklo 9,46 1,40 13,24 1,4 0,85 Nevyhovuje

Sklobetón 1,94 3,20 6,21 1,4 0,85 Nevyhovuje

 Otvorová konštrukcia  Hodnotenie

Priemerný súčiniteľ 

prechodu tepla

Normalizovaná 

hodnota

Odporúčaná 

hodnota

Cieľová 

odporúčaná 

hodnota

UPriem UW,N UW,R1 UW,R1,Cieľ

(W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

)

0,506 1,05 0,49 0,33 0,23 Nevyhovuje

 Faktor tvaru 

budovy  

Hodnotenie 

podľa STN 

73 0540-2
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Tabuľka 98 Potreba tepla na vykurovanie a príslušné výsledky výpočtov 

 
 

 
Porovnanie vypočítanej a reálnej spotreby tepla na vykurovanie je uvedené v grafe. Z grafu je zrejmé, že 
reálna spotreba tepla bola v roku 2020 po výmene kotlov nižšia ako je určená potreba energie na vykurovanie, 
ktorá bola stanovená zohľadnením strát pri výrobe tepla, pomerovo  o 8,5 voči priemernej spotrebe za 2019 
a 2020, resp. 24% voči spotrebe za r. 2020, čo znamená, že objekt je nedokurovaný. 
 

 
 

Obrázok 29 Porovnanie nameranej a vypočítanej spotreby tepla na vykurovanie 
 

 
 
 
Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov z hľadiska splnenia minimálnej 

požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2  
 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy 

podľa STN 73 0540-2 (merná potreba tepla) boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a 

zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v kategórii 

budov – Administratívna budova. Hodnotenie slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia budov 

zohľadnením vplyvu osadenia budov vzhľadom na svetové strany a tepelnotechnické kvality stavebných 

konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu 

využívania budovy. 

Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla 

na vykurovanie: 

QEP ≤ Qr1,EP 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 213,72

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 2 029,54

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 2 243,26

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,30

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 112,25

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 557,63

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 800,89

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 42 774,67

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 9 738,26

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 52 512,94

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 164 014,68

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 40 771,20

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 158 160,47
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Tabuľka 99 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2  

 

 
 

Hodnotená budova nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti z hľadiska potreby 
tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2:2012 pre normalizované ani odporúčané 

hodnoty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kWh) 158160,47

(kWh/m2) 112,88

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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5.7 Vyhodnotenie súčasného stavu AB 2 

5.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV 

Vykurovanie  v budove je ústredné. Zdrojom tepla  sú 2 ks nástennými kondenzačnými kotlami na spaľovanie 

zemného plynu Junkers  ZBR 42-3 A s nom. výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2020. Vykurovacia sústava je 

teplovodná dvojrúrková, s núteným obehom vykurovacej vody.  Cirkuláciu pre ÚK zabezpečuje nové 

elektronické obehové čerpadlo. Vykurovacia sústava sa rozdeľuje na tri vetvy: 1 vetva je ÚK celého objektu, 

2. vetva je vykurovanie sušiarne vo vedľajšej miestnosti a 3 vetva ide do zásobníka TÚV. Hlavný rozvod je 

vedený pri podlahe voľne popri stene, odkiaľ sa rozvetvuje k stúpačkám na 2.NP. Všetky vykurovacie telesá 

sú opatrené regulačnými ventilmi a termostatickými hlavicami. Samotné radiátory pôvodné oceľové 

článkové, prípadne novšie panelové. 

Potenciál modernizácie vidíme v rozdelení samostatných vetiev z rozdeľovača pre východnú a západnú stranu 

budovy. Potenciál úspory je minimálny, významnejšie opodstatnenie by mal pri celkovej rekonštrukcie 

budovy vrátane vykurovacie systému. Samotný zdroj tepla je moderný, energeticky efektívny a riadený 

ekvitemicky. 

5.7.2 Osvetlenie 

V priestoroch objektu je vnútorné osvetlenie tvorené prevažne klasickými jednotrubicovými, dvojtrubicovými 

a štvortrubicovými žiarivkovými svietidlami ako aj svietidlami so žiarovkami, resp. LED žiarovkami. Ovládanie 

osvetlenia je lokálne, manuálne, bez možnosti ovládania menších celkov a pod. Niektoré sú nefunkčné. 

svetelné zdroje sú neefektívne, sústava je zastaralá z hľadiska osvetlenosti, intenzity osvetlenia, svetelno-

technických nárokov na osvetlenie podľa súčasne platných noriem 

5.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov 

Pre lepšiu orientáciu v spotrebovanej energii bola zostavená nasledujúca bilancia. Vstupné údaje do výpočtov 

vychádzajú z priemerných spotrieb a nákladov za hodnotené obdobie určených odborným odhadom pre 

auditovanú budovu vychádzajúc z podružných meradiel a  fakturačných údajov odberných miest.  

Stanovenie spotreby energie jednotlivých spotrebičov je vykonané technickým odhadom spravidla s ohľadom 

na inštalované príkony spotrebičov a ich predpokladané časové využitie. 

Tabuľka 100 Percentuálny podiel na spotrebe a platbách za energie (vypočítané) 

 

Z grafov nižšie je zrejmé, že spotreba  energie pre vykurovanie objektu tvorí skoro celú časť celkovej spotreby 

energie, ktorá je skoro 93%.  

[MWh/rok] [%] [€] [%]

ZP - Vykurovanie 151,2 92,6 5 867,4 88,0

ZP - Príprava TV 9,5 5,8 368,4 5,5

EE - Osvetlenie 2,1 1,3 347,9 5,2

EE - Ostatné elektrické spotrebiče 0,54 0,3 87,4 1,3

Celkom 163,34 100,0 6 671,2 100,0

Spotreba energie Platby za energie
Účel spotreby



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 66  

 

   

    

Obrázok 30 Rozdelenie celkovej spotreby a nákladov na energie v budove 
  

5.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav 

 
Vyhodnotenie je vykonané pre systém vykurovania, prípravu TV, osvetlenia, celkovú potrebu energie v 
budove a celkovú primárnu energiu. 

Do vyhodnotenia celkovej potreby energie a celkovej primárnej energie nie je zahrnutá energia pre ostatné 

procesy, rovnako tak ako aj zostávajúca energia potrebná pre systémy budovy, pre ktoré nie je stanovená 

čiastková požiadavka a nie sú teda v rámci zatriedenia hodnotené.  

Budova v súčasnom stave spĺňa energetické kritérium a v rámci systému vykurovania, prípravy teplej vody 
a osvetlenia sa v celkovej potrebe energie dostane do kategórie C a v spotrebe primárnej energie sa budova  
dostane do triedy C. 
 

 
 

 

Záver z teplnotechnického  posúdenia súčasného stavu objektu 

Administratívna budova je v pôvodnom stave. Doposiaľ neprešla žiadnou obnovou. Stavebno - technický stav 

budovy je nevyhovujúci, objekt vykazuje významné tepelné straty, na 2.NP sú steny degradované vplyvom 

pravidelného zatekania strechy. Okenné výplne a dvere sú v havarijnom stave cez ktoré zateká do interiéru. 

Budova si nutne vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, čím sa jej predĺži životnosť a zároveň sa zníži jej 

energetická spotreba. 

(kWh) 189 792,57

(kWh/m2) 135,454

(kWh/m2) 56,00

Nevyhovuje

(kWh) 8 491,03

(kWh/m2) 6,060

(kWh/m2) 8,00

Vyhovuje

(kWh) 18 918,46

(kWh/m2) 13,502

(kWh/m2) 30,00

Nehodnotí sa

(kWh) 198 283,60

(kWh/m2) 141,514

(kWh/m2) 94,00

Nevyhovuje

(kWh) 259 732,58

(kWh/m2) 185,37

(kWh/m2) 174,00

Nevyhovuje

Potreba energie celková primárna QCprim

C
Merná potreba energie celková primárna QCprim

Normalizovaná hodnota QN,Cprim

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QCprim ≤ QN,Cprim

Potreba energie celková QC

C
Merná potreba energie celková QC

Normalizovaná hodnota QN,C

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QC ≤ QN,C

Potreba energie na osvetlenie QOSV

A
Merná potreba energie na osvetlenie QOSV

Normalizovaná hodnota QN,OSV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QOSV ≤ QN,OSV

Potreba energie na prípravu TV QTV

B
Merná potreba energie na prípravu TV QTV

Normalizovaná hodnota QN,TV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QTV ≤ QN,TV

Potreba energie na UK QUK

E
Merná potreba energie na vykurovanie QUK

Normalizovaná hodnota QN,UK

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QUK ≤ QN,UK
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5.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti 

Na zvýšenie energetickej efektívnosti riešeného objektu, ktorá je predmetom ÚEA, boli navrhnuté nižšie 

uvedené opatrenia. Pri návrhu opatrení boli brané do úvahy výsledky energetických a ekonomických 

výpočtov, ale aj zohľadnenie prevádzkových parametrov budovy, jej spôsobu a času využívania. Pri hodnotení 

zníženia spotreby energie je uvažované s percentuálnou mierou zníženia energetickej náročnosti budovy 

určenou výpočtom vztiahnutou na reálnu spotrebu energie doteraz používanou technológiou. Hodnoty úspor 

energie v peňažnom vyjadrení vstupujú do výpočtov návratnosti. Všetky opatrenia sú energeticky 

a ekonomicky vyhodnotené na základe priemerných hodnôt energetickej a ekonomickej náročnosti 

prevádzkovania budov za rok 2020 pri elektrine a 2019-2020 pri zemnom plyne. Reálna diskontná miera, so 

zohľadnením ročnej miery inflácie, bola stanovená na úroveň 2,0 %. Výška investičných nákladov bola 

stanovená na základe odhadovaných cenníkových cien a na základe obvyklých cien navrhovaných zariadení 

a prác.  

   

5.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa 

 

Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom z tepelnoizolačných 
dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm. 

 

Tabuľka 101 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 102 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 160,29

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 341,45

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 501,73

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,30

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 112,25

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 557,63

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 059,37

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 42 774,67

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 9 738,26

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 52 512,94

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 109 798,64

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 40 771,20

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 103 359,85

(kWh) 103359,85

(kWh/m2) 73,77

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 68  

 

   

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 34,6 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 52,38 MWh tepla. 

Tabuľka 103 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.1   

 

 

Tabuľka 104 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.1 

 

Tabuľka 105 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.1 

 

Tabuľka 106 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.1  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

 

 

 

 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 89 829,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 52 382,92

Ročná úspora energie (%) 34,6%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 2032,99

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 44,19

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -34,10

Vnútorná miera výnosnosti (%) -0,96

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 151,183 98,800 52,383 2,033 89,829 44,186

52,38 2,03 89,83 44,19Celkom

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 151,183 109,276 41,906 1,626

41,91 1,63Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 55,23 89 829 89 829,00 89 829,00 22 457,25 135,53

55,23 89 829,00 89 829,00 89 829,00 22 457,25 135,53

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Celkom

Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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5.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie 

 

Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropnej konštrukcii v podstrešnom priestore sa navrhuje 
na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 300 mm, alternatívne je možné 
použiť fúkanú izoláciu hr. 300 mm. 

 

Tabuľka 107 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 108 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 23,9 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 36,1 MWh tepla. 

Tabuľka 109 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.2   

 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 160,29

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 572,20

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 732,49

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,30

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 112,25

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 557,63

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 290,12

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 42 774,67

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 9 738,26

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 52 512,94

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 126 670,04

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 40 771,20

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 120 362,17

(kWh) 120362,17

(kWh/m2) 85,90

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 91 075,40

Ročná úspora energie (kWh/rok) 36 130,71

Ročná úspora energie (%) 23,9%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1402,24

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 64,95

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -52,63

Vnútorná miera výnosnosti (%) -3,04



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 70  

 

   

Tabuľka 110 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.2 

 

Tabuľka 111 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.2 

 

Tabuľka 112 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.2  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

5.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom. 

 

Tabuľka 113 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 151,183 115,052 36,131 1,402 91,075 64,950

36,13 1,40 91,08 64,95

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 151,183 122,278 28,905 1,122

28,90 1,12

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Celkom

Ročné úspory

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 81,19 91 075 91 075,40 91 075,40 22 768,85 93,48

81,19 91 075,40 91 075,40 91 075,40 22 768,85 93,48

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

opatrenie Názov

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 213,72

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 686,51

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 900,23

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,30

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 112,25

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 557,63

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 457,87

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 42 774,67

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 7 271,24

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 50 045,91

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 138 934,63

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 40 771,20

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 134 834,44
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Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 114 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.3 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 14,7 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 22,29 MWh tepla. 

 

Tabuľka 115 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.3   

 

 

Tabuľka 116 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.3 

 

Tabuľka 117 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.3 

 

Tabuľka 118 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.3  

 

(kWh) 134834,44

(kWh/m2) 96,23

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 54 864,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 22 296,93

Ročná úspora energie (%) 14,7%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 865,35

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 63,40

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -31,14

Vnútorná miera výnosnosti (%) -2,92

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 151,183 128,886 22,297 0,865 54,864 63,401

22,30 0,87 54,86 63,40Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 151,183 133,345 17,838 0,692

17,84 0,69

Ročné úspory

Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 79,25 54 864 54 864,00 54 864,00 13 716,00 57,69

79,25 54 864,00 54 864,00 54 864,00 13 716,00 57,69

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Kumulatívna hodnota
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Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

5.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení  

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení: 

 Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom z 
tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm. 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropnej konštrukcii v podstrešnom priestore sa 

navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 300 mm, 

alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 300 mm. 

 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom. 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 119 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A1 

 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 106,86

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 541,08

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 647,94

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,30

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 112,25

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 557,63

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 205,58

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 42 774,67

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 7 271,24

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 50 045,91

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,96

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 47 373,94

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 40 771,20

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 43 473,00
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prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 120 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A1 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 72,5 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 109,62 MWh tepla. 

Tabuľka 121 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A1  

 

 

Tabuľka 122 Referenčná hodnota spotreby energie- A1 

 

Tabuľka 123 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1 

 

Tabuľka 124 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1 

 

(kWh) 43473,00

(kWh/m2) 31,03

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 235 768,40

Ročná úspora energie (kWh/rok) 109 627,67

Ročná úspora energie (%) 72,5%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 4254,66

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 55,41

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -119,13

Vnútorná miera výnosnosti (%) -2,21

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 151,183 41,555 109,628 4,255 235,768 55,414

109,63 4,25 235,77 55,41Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Jednoduchá 

návratnosť

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 151,183 63,481 87,702 3,404

87,70 3,40

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 69,27 235 768 235 768,40 235 768,40 58 942,10 283,64

69,27 235 768,40 235 768,40 235 768,40 58 942,10 283,64Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

5.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia 

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení s doplnené o jednotku spätného získavania 

tepla: 

 Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom z 
tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm. 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropnej konštrukcii v podstrešnom priestore sa 

navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 300 mm, 

alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 300 mm. 

 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom 

 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom. 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 125 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A2 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 106,86

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 541,08

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 647,94

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,19

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,30

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,30

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 271,39

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 207,01

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 854,95

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 42 774,67

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 7 271,24

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 50 045,91

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,93

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 47 373,94

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 15 135,41

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 20 204,04
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Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 126 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A2 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 47,1 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 39,7 MWh tepla. 

Ekonomické zhodnotenie navrhovaných úprav je zosumarizované v tabuľkách: 

Tabuľka 127 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A2  

 

 

Tabuľka 128 Referenčná hodnota spotreby energie- A2 

 

Tabuľka 129 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A2 

 

(kWh) 20204,04

(kWh/m2) 14,42

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Vyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 290 768,40

Ročná úspora energie (kWh/rok) 131 870,04

Ročná úspora energie (%) 87,2%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 5117,89

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 56,81

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -150,47

Vnútorná miera výnosnosti (%) -2,34

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 151,183 19,313 131,870 5,118 290,768 56,814

131,87 5,12 290,77 56,81

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 151,183 45,687 105,496 4,094

105,50 4,09

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom
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Tabuľka 130 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A2 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

5.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov 

V tomto opatrení navrhujeme výmenu svietidiel, ktoré sú v súčasnosti technicky zastarané. Svietidlá sa 

vyznačujú častou poruchovosťou a nedostatočnou svietivosťou. Osvetlenie niektorých vnútorných 

pracovných miest nie je dostatočné. Z toho dôvodu je potrebné identifikovať, akými opatreniami sa dosiahne 

náprava k zabezpečeniu optimálnych požiadaviek na osvetlenie. Ideálnym riešením je v procese projektovej 

dokumentácie osvetlenia realizovať svetelnotechnický výpočet zohľadňujúci druh činnosti daného 

osvetleného miesta s navrhnutím optimálneho počtu svietidiel s určitou svietivosťou, resp. príkonom  tak, 

aby boli splnené požiadavky z hľadiska intenzity osvetlenia v zmysle STN EN 12 464-1.  

V tomto opatrení pre ilustráciu dosiahnutia úspor elektrickej energie  navrhujeme výmenu všetkých 

svietidiel, ktoré nie sú v súčasnosti v technicky dobrom stave. Svietidlá sa vyznačujú častou poruchovosťou. 

Navrhujeme nahradiť aktuálne používané žiarovky s nízkou svetelnou účinnosťou za energeticky efektívne 

LED svietidlá. Súčasné 60 W žiarovky a lineárne svietidlá je možné nahradiť LED svietidlami s príkonom 25W, 

40W, pričom svetelný tok sa podstatne zlepší. 

V prípade potreby je nutné doplniť chýbajúce svietidlá podľa požiadaviek na zabezpečenie vyššieho 

osvetlenia pracovnej plochy alebo vymeniť jestvujúcu osvetľovaciu sústavu, navyše za energeticky úspornú, 

čím sa dosiahne zabezpečenie pracovnej pohody pri maximalizácii energetických úspor. Konečný presný 

počet sa môže líšiť (doplnenie svietidiel a pod.) Orientačný počet nových svietidiel, ako aj prínosy 

navrhovaného opatrenia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Týmto opatrením sa navyše zníži  inštalovaný príkon  osvetlenia o 3,3 kW. 

Tabuľka 131 Navrhované zmeny svetelných zdrojov 

 

 

 

 

 

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 71,02 290 768 290 768,40 290 768,40 72 692,10 341,19

71,02 290 768,40 290 768,40 290 768,40 72 692,10 341,19

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

Príkon Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W  hod/deň deň/rok  kWh/rok

LED svietidlo 20W 37 37 20 1,5 220 244,2

LED svietidlo 40W 60 60 40 1,5 220 792

Spolu 3140 1036,2

Zníženie 3323 1096,5

Spotrebič
Počet (ks) Doba prevádzky
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Tabuľka 132 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia – nový stav 

Príkon osvetlenia 3,14 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 3 925,0 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 1 036,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 640,6 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 169,1 € 

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné výmenou svetelných zdrojov na osvetlení reálne 

ušetriť 51,4% spotrebovanej elektrickej energie na osvetlenie, čo predstavuje 1,01 MWh elektriny ročne.   

 

Tabuľka 133 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia B 

 

 

Tabuľka 134 Referenčná hodnota spotreby energie- B 

 

Tabuľka 135 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – B 

 

Tabuľka 136 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – B 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

reálna úspora výpočet 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€)

Ročná úspora energie (kWh/rok) 1 096,00 4 152,50

Ročná úspora energie (%) 51,4% 51,4%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 178,87 €      677,68 €      

Životnosť opatrenia (roky) 5 5

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 60,94 16,08

10 900,00

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 2,132 1,036 1,096 0,179 10,900 60,940

1,10 0,18 10,90 60,94

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 151,183 63,481 87,702 3,404

87,70 3,40

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 69,27 235 768 235 768,40 235 768,40 58 942,10 283,64

69,27 235 768,40 235 768,40 235 768,40 58 942,10 283,64Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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5.9 Identifikácia iných opatrení 

5.9.1 C - Inštalácia inteligentného online merania - IoT 

Implementácia inteligentných systémov pomáha chrániť zdroje energie, dokáže efektívne manažovať súčasné 

energetické toky ako aj monitorovať a riadiť svoju spotrebu energie a médií s cieľom ušetriť peniaze. 

Inteligentný systém merania obsahuje samotné snímače energie na zber dát, zariadenie zabezpečujúce 

prenos dát do cloudu a SW na spracovanie, vizualizáciu a prácu s dátami. 

Takýto systém merania a vyhodnocovania je dôležitý pre správny a efektívny energetický manažment. 

Energetický manažment je súbor opatrení a činností, ktorých cieľom je efektívne riadenie znižovanie spotreby 

energie. Teda cieľom zavedenia energetického manažmentu (EM) je riadenie spotreby energie za účelom 

dlhodobého zníženia prevádzkových energetických spotrieb, ako aj nákladov, ktorého významným efektom 

je vplyv na životné prostredie. Až v spojení s opatreniami, ako je napríklad prispôsobenie technologických 

zariadení prevádzky novému stavu budov a zavedením energetického manažmentu je možné tento optimálny 

stav zabezpečiť. 

Je dôležité, aby dáta zo systému inteligentných meračov  s diaľkovým odpočtom  boli kompatibilné s 

grafickým užívateľským rozhraním s možnosťou prístupu škôlky alebo povereného pracovníka mestskej 

časti, aby mal možnosť získať spätnú väzbu o energetickej hospodárnosti. Systém využíva meranie energie 

v reálnom čase a poskytne spätnú väzbu používateľom, ktorá ovplyvní aspekty ľudského správania.  

Odporúčame zaviesť sieť snímačov na  podružné miesta elektrickej energie, zemného plynu a vody. 

Optimálnym riešením je pokrytie celého areálu sieťou online merania aby sa predišlo nepravidelnému 

fyzickému odpisovaniu meradiel tak ako sa to robí v súčasnosti. 

 

5.9.2 D- Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla 

Odporúčame aby sa pri rekonštrukcii objektu zabezpečila celková hydraulická stabilita vykurovacej sústavy. 

Zateplením objektu sa menia teplotechnické vlastnosti a preto je dôležité tomu prispôsobiť výkon nových 

vykurovacích telies.  Nutná je aj výmena všetkých rozvodov vykurovacej sústavy. Odporúčame rozdeliť systém 

na zóny podľa potreby, prinajmenšom na dve vetvy a to pre západnú a východnú stranu budovy. S tým súvisí 

inštalácia rozdeľovača-zberača  ku kotlom. Následne realizovať kompletné hydraulické vyregulovanie sústavy. 
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5.10 Súhrn navrhovaných opatrení 

Z jednotlivých opatrení bol zostavený energeticky úsporný projekt. Energeticky úporný projekt obsahuje 

výpočet energetických a ekonomických úspor so zohľadnením synergického efektu kombinácie opatrení.  

Navrhnutý energeticky úsporný projekt je nižšie podrobený ekonomickej analýze a bude vyhodnotený tiež z 

hľadiska vplyvu na životné prostredie. Kombinácia opatrení navrhnutá do energeticky úsporného projektu je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Uvedené úspory sú vztiahnuté voči pôvodnej, referenčnej spotrebe zemného plynu na vykurovanie 151 183 

kWh, elektriny na osvetlenie 2 132 kWh.  

Celková úspora energie nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do variantu. Pri určení 

celkovej úspory variantu je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. V medzisúčtoch 

nákladov po realizácií je v niektorých prípadoch možná odchýlka spôsobená zaokrúhľovaním. 

Z podstaty zatepľovania je nutné, z dôvodu obmedzenia možných tepelných mostov, výsledného 

architektonického výrazu objektu a pod., zatepliť aj konštrukcie nad rámec ochladzovanej obálky budovy 

podľa STN 73 0540 (tzv. pridružené konštrukcie). Ako pridružené konštrukcie sú uvažované napr. sokel, atika, 

podhľady pri streche a pod. 

Tabuľka 137 Navrhované opatrenia energeticky úsporného projektu 

 

Pozn: Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok 
nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n. 

Výška úspor je zohľadnená v upravenej energetickej bilancii, ktorá upravuje spotreby energií na dlhodobý 
priemer. Úspory energií tak môžu v jednotlivých rokoch kolísať. Výpočet úspor tak isto predpokladá dodržanie 
existujúceho režimu vykurovania, počtu osôb a pod., pokiaľ toto nemení samotné opatrenia navrhnuté v 
energetickom audite je odporučené k realizácií. 

Vo výpočte hodnoty úspory pri aplikácií tohto súboru opatrení bolo uvažované s „energetickou 
disciplinovanosťou“ užívateľov budovy a správnym užívaním regulačných prvkov. Ide teda o hodnotu 
maximálnej dosiahnuteľnej úspory. Jej dosiahnutie závisí vo veľkej miere na chovaní užívateľov budovy, čo 
však je v reálnych podmienkach veľmi ťažko dosiahnuteľné. 

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 151,183 98,800 52,383 2,033 89,829 44,19 >30

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 151,183 115,052 36,131 1,402 91,075 64,95 >30

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 151,183 128,886 22,297 0,865 54,864 63,40 >30

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 151,183 41,555 109,628 4,255 235,768 55,41 >30

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 151,183 19,313 131,870 5,118 290,768 56,81 >30

151,183 19,313 131,870 5,118 290,768 56,814

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 2,1320 1,04 1,10 0,18 10,90 60,94 >5

2,1320 1,036 1,096 0,179 10,900 60,940

132,97 5,2968 301,668 56,95

C Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00 3,6000 - -

D Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,000 0,0000

0,00 0,00 3,6000

132,9660 5,2968 305,2684 57,63Celkom

Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Investícia
Ročné úspory Diskontovaná 

návratnosť

ÚSPORY NA TEPLE

ÚSPORY NA ELEKTRINE

Iné opatrenia
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V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté upravené energetické bilancie navrhovaného energeticky úsporného 

projektu pred a po jeho realizácii a to ako v bilanciách energií (MWh/rok), tak aj vo finančných tokoch 

(tis.€/rok). Ceny energií sú  bez DPH. 

Z dôvodu prehľadného porovnania je energetická bilancia nového stavu pri max. úspore porovnaná s 

pôvodným resp. súčasným tvarom energetickej bilancie.  

Tabuľka 138 Energetická bilancia po realizácii opatrení 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Zmena 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r % 

Energetické vstupy   163,34 7,01 30,38 1,72 81,40 

Konečná spotreba energie  
elektrina 2,67 0,45 1,57 0,27 41,09 

teplo 160,68 6,56 28,81 1,12 82,07 

 

 

5.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – AB2  

5.11.1 Východiskové podmienky 

Investičné výdavky a garantované úspory nákladov na energiu sú vyčíslené bez DPH, čo priamo ovplyvňuje 

výšku platieb za GES. Celkové garantované úspory sú vyčíslené v stálych cenách základného obdobia bez 

zohľadnenia inflácie. Odmena za služby je v modelovom príklade stanovená vo výške 25% z platby za GES. 

Úspory energie sú dosahované presne vo výške minimálnej hodnoty úspory energie. Predpokladaná hodnota 

zákazky je zhodná s kumulatívnou hodnotou platieb za GES. 

5.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory 

Minimálne hodnoty úspory energie boli stanovené ako 80% z vypočítaných úspor energie v energetickom 

audite.  

Tabuľka 139 Definícia minimálnych požadovaných úspor 

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 151,1827 109,27638 41,906 1,626

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 151,1827 122,27814 28,905 1,122

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 151,1827 133,34517 17,838 0,692

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 151,1827 63,48058 87,702 3,404

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 151,1827 45,68668 105,496 4,094

151,1827 45,68668 105,496 4,094

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 2,1320 1,25520 0,877 0,143

2,1320 1,25520 0,877 0,143

106,37 4,24

C Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00

D Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00

0,00 0,00

106,3728 4,2374

Celkom

Celkom

opatrenie Názov

Ročné úspory
Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

ÚSPORY NA ELEKTRINE

ÚSPORY NA TEPLE
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5.11.3 Modelový príklad  

 

 

Tabuľka 140 Pomer investície a úspory 

Ukazovateľ Investícia Celkové úspory Pomer úspor 

Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 290 768,40 290 768,40 96% 

Energeticky efektívnejšie svietidlá 10 900,00 10 900,00 4% 

Súbor opatrení 301 668,40 301 668,40 1,00 

 

Tabuľka 141 Energetická bilancia po realizácii opatrení – min. úspory 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Plánovaný stav  
pri min. úspore 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r MWh/r 
tisíc 

eur/r 

Energetické vstupy   163,34 7,01 30,38 1,72 56,97 2,78 

Konečná spotreba energie  
elektrina 2,67 0,45 1,57 0,27 1,79 0,31 

ZP 160,68 6,56 28,81 1,12 55,18 2,47 

 

 

 

 

 

 

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 55,23 89 829 89 829,00 89 829,00 22 457,25 135,53

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 81,19 91 075 91 075,40 91 075,40 22 768,85 93,48

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 79,25 54 864 54 864,00 54 864,00 13 716,00 57,69

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 69,27 235 768 235 768,40 235 768,40 58 942,10 283,64

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 71,02 290 768 290 768,40 290 768,40 72 692,10 341,19

ÚSPORY NA TEPLE 71,02 290 768 290 768 290 768 72 692,10 341,19

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 76,17 10 900,0 10 900,00 10 900,00 2 725,00 11,92

ÚSPORY NA ELEKTRINE 76,17 10 900,00 10 900,00 10 900,00 2 725,00 11,92

71,19 301 668,40 301 668,40 301 668,40 75 417,10 353,12

C Inštalácia inteligentného online merania - IoT 3 600,00 0,00 3 600,00 900,00

D Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00 0,00 0,00

3 600,00 0,00 3 600,00 900,0000

72,04 305 268,40 305 268,40 305 268,40 76 317,10 353,12

Kumulatívna hodnota

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Mesačná platba 

za GES

Celkom

Celkom

Investícia Celkové úspory
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5.12 Environmentálne hodnotenie 

Ekologické účinky posudzovaného energeticky úsporného projektu sú vyhodnotené porovnávaním emisií vo 

východiskovom stave a po realizácii súboru energeticky úsporných opatrení vychádzajú. Pre ilustráciu 

množstva produkovaných emisií vychádzame z celkovej spotreby energie za celý areál. Emisie CO2 pre zdroj 

tepla boli vypočítané z emisných faktorov podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Keďže je v objekte spotrebovávaná 

elektrina, ktorá je vyrábaná mimo budovy, tak je v tabuľkách pri elektrine vyjadrená produkcia emisií 

systémových elektrárni na území SR. Pre výpočet emisií boli použité všeobecné emisné faktory pre spaľovanie 

zemného plynu a elektriny.  

Tabuľka 142 Emisné faktory a faktory platné pre budovu 

Energetický nosič 
 Znečisťujúca látka 

CO2 TZL SO2 Nox CO 

  kg/MWh g/MWh g/MWh g/MWh g/MWh 

zemný plyn 220 8 1 164 66 

elektrina 167 178 890 978 450 

 

Tabuľka 143 Produkcia emisií pri východiskovom stave a navrhovaného stavu pre min. úspore 

 

 

 

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 160,68 2,67 163,34 55,18 1,79 56,97 106,37 -65,1

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 35,35 0,45 35,79 12,14 0,30 12,44 23,36 -65,2

CO kg/r 10,63 1,20 11,83 3,65 0,81 4,46 7,37 -62,3

TZL kg/r 1,35 0,47 1,82 0,46 0,32 0,78 1,04 -57,1

SO2 kg/r 0,16 2,37 2,54 0,06 1,59 1,65 0,89 -35,0

NOx kg/r 26,32 2,61 28,93 9,04 1,75 10,79 18,14 -62,7

Súbor odporúčaných opatrení

Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav

A1.1

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 160,68 2,67 163,34 118,77 2,67 121,44 41,91 -25,7

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 35,35 0,45 35,79 26,13 0,45 26,57 9,22 -25,8

CO kg/r 10,63 1,20 11,83 7,86 1,20 9,06 2,77 -23,4

TZL kg/r 1,35 0,47 1,82 1,00 0,47 1,47 0,35 -19,3

SO2 kg/r 0,16 2,37 2,54 0,12 2,37 2,49 0,04 -1,7

NOx kg/r 26,32 2,61 28,93 19,46 2,61 22,07 6,87 -23,7

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Zateplenie obvodového plášťa 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

A1.2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 160,68 2,67 163,34 131,77 2,67 134,44 28,90 -17,7

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 35,35 0,45 35,79 28,99 0,45 29,44 6,36 -17,8

CO kg/r 10,63 1,20 11,83 8,72 1,20 9,92 1,91 -16,2

TZL kg/r 1,35 0,47 1,82 1,11 0,47 1,58 0,24 -13,3

SO2 kg/r 0,16 2,37 2,54 0,13 2,37 2,51 0,03 -1,1

NOx kg/r 26,32 2,61 28,93 21,59 2,61 24,20 4,74 -16,4

Zateplenie strešnej konštrukcie

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ
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A1.3

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 160,68 2,67 163,34 142,84 2,67 145,51 17,84 -10,9

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 35,35 0,45 35,79 31,42 0,45 31,87 3,92 -11,0

CO kg/r 10,63 1,20 11,83 9,45 1,20 10,65 1,18 -10,0

TZL kg/r 1,35 0,47 1,82 1,20 0,47 1,67 0,15 -8,2

SO2 kg/r 0,16 2,37 2,54 0,14 2,37 2,52 0,02 -0,7

NOx kg/r 26,32 2,61 28,93 23,40 2,61 26,01 2,92 -10,1

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Po opatreniach 
Zmena %

Súčasný stav

Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo

A2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 160,68 2,67 163,34 55,18 2,67 57,85 105,50 -64,6

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 35,35 0,45 35,79 12,14 0,45 12,58 23,21 -64,8

CO kg/r 10,63 1,20 11,83 3,65 1,20 4,85 6,98 -59,0

TZL kg/r 1,35 0,47 1,82 0,46 0,47 0,94 0,89 -48,6

SO2 kg/r 0,16 2,37 2,54 0,06 2,37 2,43 0,11 -4,2

NOx kg/r 26,32 2,61 28,93 9,04 2,61 11,65 17,28 -59,7

Variant 1                Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia

Zmena %
Súčasný stav Po opatreniach 

B Energeticky efektívnejšie svietidlá

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 160,68 2,67 163,34 160,68 1,79 162,47 0,88 -0,5

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 35,35 0,45 35,79 35,35 0,30 35,65 0,15 -0,4

CO kg/r 10,63 1,20 11,83 10,63 0,81 11,44 0,39 -3,3

TZL kg/r 1,35 0,47 1,82 1,35 0,32 1,67 0,16 -8,6

SO2 kg/r 0,16 2,37 2,54 0,16 1,59 1,76 0,78 -30,8

NOx kg/r 26,32 2,61 28,93 26,32 1,75 28,07 0,86 -3,0

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ
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5.13 Zhodnotenie – Administratívna budova 2  

Administratívna budova je v pôvodnom stave. Doposiaľ neprešla žiadnou obnovou. Stavebno - technický stav 

budovy je nevyhovujúci, objekt vykazuje významné tepelné straty, na 2.NP sú steny degradované vplyvom 

pravidelného zatekania strechy. Okenné výplne a dvere sú v havarijnom stave cez ktoré zateká do interiéru. 

Budova si nutne vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, čím sa jej predĺži životnosť a zároveň sa zníži jej 

energetická spotreba. 

Realizáciou odporučených opatrení je možné znížiť spotrebu zemného plynu na vykurovanie maximálne 

o 131,8 MWh.  Predpokladaná úspora elektriny na osvetlenie je 51% voči referenčnej spotrebe elektriny na 

osvetlenie, klasické žiarovky sú v súčasností postupne nahrádzané za LED žiarovky. 

Teda celková maximálna úspora energie je 132,97 MWh ročne, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 5 267 

€.  Predpokladaná výška investície na opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti priamo 

podieľajúce sa na úspore energie je 301 668 € s jednoduchou návratnosťou 57 rokov. 

V energetickom audite sme taktiež analyzovali aj opatrenia, ktoré primárne nie sú zamerané na úsporu 

energie. Odporúčame, aby boli všetky meradlá snímané online na získanie presných dát spotreby v reálnom 

čase aby sa predišlo ich fyzickému odpisovaniu. 

V rámci posúdenia možnosti financovania projektu prostredníctvom garantovanej energetickej služby  sme 

určili minimálne požiadavky dosahovania úspor na teple a elektrine na 80% z výpočtových, maximálnych 

hodnôt. Minimálna úspora tepla na vykurovanie je potom 105,49 MWh a min. úspora elektriny  0,87 MWh. 

Tým sa predĺži doba návratnosti celkového súboru opatrení na 71,2 rokov. Odmenu pre poskytovateľa GES 

sme v tomto audite modelovo určili na 25%.  

V prípade záujmu realizovať uvedený projekt uplatnením §18 Zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez Zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, kde 

nedochádza k zvyšovaniu dlhu, nevidíme priestor, nakoľko je dôležité dodržať podmienku aby garantované 

úspory boli väčšie alebo rovné ako je platba za GES a pri návratnosti 71,2 rokov je uplatnenie nereálne.  
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6. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 3 - RASTISLAVOVA 79 

Oprava mechanizácie , resp. administratívna budova s označením 3 

sa nachádza v uzavretom areáli na Rastislavovej 79 v Košiciach, za 

administratívnou budovou č. 2. Súčasťou areálu sú administratívne 

budovy vyčlenené pre vedenie a odborných pracovníkov Správy 

mestskej zelene v Košiciach ako aj garáže a technické dielne. 

Predmetná budova so súpisným číslom 1617 sa nachádza v 

katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice 

IV na parcele č. 427/30 vedenej na LV 14465. Vlastníkom je  Mesto Košice, v správe Správy mestskej zelene 

v Košiciach. Na základe katastra nie je chránenou nehnuteľnosťou. 

V administratívnej budove č. 3 sa na 1. NP nachádzajú garáže s dielňou a zázemím – umyváreň, sociálne 

zariadenia, denná miestnosť, kancelária a  stolárska dielňa. Na 2. NP sú kancelárie a sociálne zariadenia ako 

aj  sklad.  

6.1 Opis súčasného stavu 

Využitie budovy. Administratívna budova, dielne 

Celá budova sa skladá z dvoch hmôt, t.j. z dvoch obdĺžnikov prepojených krčkom, v ktorom je umiestnená 

kotolňa. Predmetom hodnotenia je západná časť, tzv. časť A.  

Budova je obdĺžnikového pôdorysu, dvojpodlažná, bez podpivničenia, s plytkou sedlovou strechou. Rozmery 

budovy sú cca 46,10 x 15,72 m. Svetlá výška na 1.NP cca 2,90 m na 2.NP cca 2,70 m. 

Nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet - oceľové stĺpy a prievlaky s výplňovým murivom z keramických tehál. 

Strecha je zhotovená z oceľových väzníkov. 

Budova už bola rekonštruovaná približne v rokoch 2006,resp. 2007.  

 

Obrázok 31 Pôdorys AB 3 

Merná podlahová plocha (vykurovaná) budovy je 1 449,38 m2, faktor tvaru budovy je 0,5. 
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6.1.1 Stavebné konštrukcie  

Konštrukcia objektu je tvorená súborom oceľových nosných prvkov a stavebných kompletačných dielcov 

sústavy HARD Jesenník. Nosná väzba je riešená ako trámový trojkĺbový väzník s tiahlom uloženým na priečne 

votknutých stĺpoch. Väznice sú prosté nosníky z tenkostenného profilu stabilizované medziväznicovými 

tiahlami v tretine rozpätia a strešným plášťom v hornej prírube. Strešné stužidlo je riešené ako priehradový 

nosník na rozpätie budovy s ťahanými diagonálami. Stuženie pozdĺžnych stien je priehradové, riešené ako 

polopriečková sústava.  

Obvodová stena 

Obvodová stena OBS1 je vymurovaná medzi nosné stĺpy z keramických tehál hr. 350 mm, ktorý je zateplený 

tepelnoizolačnými doskami zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu Styrcon hr. 80 mm, z 

interiérovej strany je vápennocementová omietka. Deliaca priečka DP1 je vymurovaná z keramických tehál 

hr. 350 mm a obojstranne omietnutá vápennocementovou omietkou. 

Strecha/strop  

Strecha je plytká sedlová so sklonom 10° s oceľovým väzníkom. Strop do podstrešného priestoru S1 

pravdepodobne tvorí trapézový plech s betónovou zálievkou hr. 100 mm, na ktorom sú tepelnoizolačné dosky 

hr. 100 mm. Zo strany interiéru je sadrokartónový podhľad. 

Podlaha 

Podlahu na teréne pravdepodobne tvoria tepelnoizolačné dosky hr. 20 mm, betónová mazanina hr. 70 mm, 

lepidlo a nášľapná vrstva podľa využitia miestnosti - keramická dlažba, alebo PVC. 

Otvorové konštrukcie 

Výplňové konštrukcie sú z PVC profilov s izolačným dvojsklom, dvere a vráta sú oceľové s tepelnoizolačnou 

vrstvou. 

 

 

6.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV   

Vykurovanie je zabezpečené 2 ks samostatnými nástennými kondenzačnými kotlami na 

spaľovanie zemného plynu Junkers  ZBR 42-3 A s nom. výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok 

výroby 2019.  

Jeden kotol sa nachádza v prepojovacom krčku medzi časťou A a B, pričom vykuruje aj 

priestor garáží v časti B. Druhý kotol vrátane zásobníka na teplú vodu sa nachádza 

v kotolni vedľa schodiska na 2.NP. Ten vykuruje administratívnu časť 2. NP a  zbytok 

budovy. 

Vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková. Hlavný rozvod je vedený pri podlahe, resp. pod stropom  

voľne popri stene, odkiaľ sa rozvetvuje k stúpačkám na 2.NP.  Odovzdávanie tepla do priestoru zabezpečuje 

podsystém radiátorového vykurovania. V j  ednotlivých miestnostiach sú osadené oceľové článkové, panelové 
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vykurovacie telesá, v dielňach registre s regulačnými ventilmi a termostatickými 

hlavicami. Uzatváracie armatúry - guľové ventily sú funkčné.  

Regulácia  systému vykurovania v objekte je vyhovujúca, ekvitermická.  

Teplá voda sa pripravuje v zásobníku BOSH WD 120 B s objemom 114 litrov 

napojeného na kotol v kotolni. Rozvody PPR sú izolované. Teplá voda sa využíva 

v  sociálnych zariadeniach a sprchách.  

 

 

6.1.3 Osvetlenie  

Osvetlenie je v budove riešené klasickými žiarovkami s príkonom 60W, niekde LED žiarovkami, ďalej 

lineárnymi jednotrubicovými, dvojtrubicovými a štvortrubicovými svietidlami s príkonom jednej trubice 36W, 

resp. 18 W. V dielni sú stropné svietidlá s výbojkami Používané svetelné zdroje sú neefektívne, sústava je 

zastaralá z hľadiska osvetlenosti, intenzity osvetlenia, svetelno-technických nárokov na osvetlenie podľa 

súčasne platných noriem.  Ovládanie osvetľovacích sústav je ručné systémom zapnuté/vypnuté.   

Podrobný popis svietidiel je v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 144 Sumárne údaje o osvetľovacích telesách v budove 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na základe  určenej dĺžky svietenia je predpokladaná spotreba elektriny na 

osvetlenie podľa daného prevádzkového režimu sumárne  3 236,3 kWh/rok, pri vypočítaných nákladoch cca 

528,1€. 

Tabuľka 145 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia 

Príkon osvetlenia 3,956 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 4 945,0 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 3 236,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 807,0 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 528,1 € 

 

 

Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W
+ predradnik  

vo W (Pi)
 hod/deň deň/rok  kWh/rok

žiarovka 60W 11 11 60 4 220 580,80

žiarovka LED 7 7 15 4 220 92,40

LED panel 2 2 25 3 220 33,00

neon jednotrubicový   T8 36W 2 4 36 41,4 4 220 72,86

neon dvojtrubicový   T8 72W 25 50 72 82,8 4 220 1821,60

neon dvojtrubicový   T5 56W 1 1 28 32,2 2 220 14,17

neon štvorjtrubicový    72W 4 16 72 82,8 4 220 291,46

reflektor 250W 1 1 250 1,5 220 82,50

výbojky 5 5 75 3 220 247,50

Spolu 58 97 3236,29

Počet (ks) Príkon 

3956,2

Spotrebič

Doba prevádzky
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6.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie 

Ďalej sa v budove nachádzajú elektrické spotrebiče ako sú sústruhy, zdviháky a iné v dielňach ako aj malé 

spotrebiče: napr. varné kanvice, výpočtová technika atď. Na ostatnej spotrebe elektrickej energie sa podieľajú 

rôzne elektrické spotrebiče nachádzajúce sa v priestoroch budovy, ktoré súvisia s jej prevádzkou. Ich spotreba 

je nevyhnutná a z pohľadu optimalizácie spotreby technickými opatreniami nepravdepodobná. Úsporu je 

možné dosiahnuť racionálnym a efektívnym užívaním personálu. Z toho dôvodu nie je predmetom 

energetického auditu. 

6.1.5 Vetranie a vzduchotechnika 

Vetranie objektu je prirodzené, pomocou otváravých okien, dverí a špárovou infiltráciou. 

6.1.6 Chladenie 

V predmete ÚEA sa nenachádza žiaden systém chladenia. 

6.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001 

Systém managementu hospodárenia s energiami podľa STN EN ISO 50001 nie je vytvorený.  

 

6.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch 

Objekt  je zásobovaný: 

 elektrická energia 

 zemný plyn 

 voda 

V predmetnej budove dochádza len k energetickým vstupom a k spotrebe energie, energetické výstupy sa 

nerealizujú. Objekt je napojený na distribučnú sieť Východoslovenskej distribučnej, a.s., elektrinu nakupuje 

od dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., zemný plyn od SPP a.s, dodávateľom pitnej vody je 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.   

 

6.2.1 Spotreba elektriny 

Spotreba elektriny je meraná jedným fakturačným meradlom v rámci celého areálu. 

 

6.2.1.1 Spotreba elektrickej energie za celý areál 

Spotreba el. energie je fakturovaná na základe odpočtu v rámci vysokého  a nízkeho tarifu priebehovým 

elektromerom (ITMS), čím dodávateľ elektriny fakturuje za reálnu spotrebu na mesačnej periodicite. S tým je 

však spojené prípadné spoplatnenie za nedodržanie stanovených technických parametrov odberu, napr. 

nedodržanie účinníka, prekročenie rezervovanej kapacity, atď.. Výhodou je však definovanie mesačnej 
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spotreby a údaj nameraného maximálneho príkonu (meranie štvrťhodinového elektrického činného výkonu) 

za daný mesiac.  

Tabuľka 146 Súhrnné údaje o spotrebe elektriny 

 

 

 

Priemerná spotreba elektriny dosiahla za roky 2018 - 2020 hodnotu  129 98 MWh/rok, čo pri priemernej cene 

152,86 €/MWh predstavuje ročné náklady na elektrinu priemerne 19 868,1€. Spotreba je vyrovnaná, bez 

významných výkyvov. Vývoj spotreby a nákladov za elektrinu za ostatné tri roky je znázornený v nasledujúcich 

grafoch.  

    

Obrázok 32 Prehľad spotreby a nákladov za elektrinu 

ČOM 643928 Rastislavova 79

EIC 24ZVS0000639518F 90A VSE

Rok
Spotreba  VT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

VT  (€/kWh)

Spotreba  ST             

(kWh) 

Cena za 

jednotku ST  

(€/kWh)

Spotreba  NT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

NT  (€/kWh)

Spotreba 

SPOLU            

(kWh) 

Platba za Istič            

(€)

Náklady spolu              

(€) 

Ročný priemer 127 957 19 868,1

0 0,00000 18 909,4

20 576,10,07625

0,05059

0,103360

0,07305

0,06297

41 116 133 388

0,09068

648,0

0

0

0,04305

0,00000 20 118,8

88 228 36 176 124 404

88 888 37 192 126 080

656,4

735,22020

2018

2019

98 328

kWh € kWh € kWh €

Január 13 968 2 003 € 12 472 1 878 € 11 252 1 833 €

Február 12 560 1 808 € 10 776 1 631 € 11 080 1 806 €

Marec 13 560 1 949 € 10 772 1 633 € 10 536 1 724 €

Apríl 12 116 1 748 € 9 704 1 479 € 9 732 1 594 €

Máj 12 504 1 800 € 10 132 1 543 € 10 368 1 695 €

Jún 10 612 1 536 € 9 268 1 413 € 9 488 1 553 €

Júl 10 472 1 514 € 9 468 1 442 € 9 716 1 583 €

August 10 716 1 549 € 9 104 1 390 € 8 768 1 433 €

September 10 316 1 505 € 9 248 1 414 € 9 388 1 538 €

Október 10 812 1 577 € 11 032 1 677 € 10 976 1 795 €

November 10 880 1 586 € 10 788 1 644 € 11 940 1 942 €

December 10 928 1 544 € 11 640 1 766 € 12 836 2 080 €

Celkom 139 444 20 119 € 124 404 18 909 € 126 080 20 576 €

Priemer kWh €129 976 19 868,07 €

Obdobie
2018 20202019

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 139 444,0 20 118,8 0,14428

2019 124 404,0 18 909,4 0,15200

2020 126 080,0 20 576,1 0,16320

Priemer 129 976,0 19 868,1 0,15286
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Obrázok 33 Priebeh spotreby elektriny v mesiacoch 

 

Obrázok 34 Priebeh nákladov elektriny v mesiacoch 

 

Obrázok 35 Priebeh spotreby jednotlivých taríf po mesiacoch v r. 2020 

 

Nasledujúci obrázok ilustruje priebeh max. príkonu za rok 2020. Počas tohto obdobia dosiahol max. príkon 

skoro 70 A. Podotýkame, že hodnota istenia je  90 A (MRK), čím je vzhľadom na reálny príkon mierne 

predimenzovaný, čo znamená, že  sa platí zbytočne veľa za kapacitu na sieti, ktorú nie je schopná využiť. 

V súčasnosti je potenciál na miernej zníženie rezervovanej kapacity (RK). 
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Obrázok 36 Porovnanie nastavenej RK a nameraného max. príkonu v r. 2020 

 

Konštatujeme, že uvedené platby vzhľadom na spotrebu na odbernom mieste sú adekvátne. Pri pohľade na 

nasledujúcu tabuľku je zrejmé, že pomer distribučných poplatkov a dodávky silovej elektriny je vyrovnaný 

v roku 2020.  

Tabuľka 147 Percentuálne vyjadrenie platieb za Dodávku silovej elektriny a distribúciu 

 

Nasledujúca tabuľka ilustruje skladbu v cenovej štruktúre poplatkov za odberné miesto  v roku 2020. Okrem 

Prístupu do distribučnej sústavy (poplatok za istič) vo výške 0,6807 €/A/mes., sú jednotlivé položky závislé od 

spotreby energie v kWh. 

Tabuľka 148 Skladba v štruktúre poplatkov za elektrickú energiu 

Variabilná / spotrebná zložka cena za MJ (€/kWh) 

Silová elektrina (VT+ST+NT)  (€/kWh) 0,10336 

Spotrebná daň (€/kWh) 0,00132 

Tarifa za systémové služby (€/kWh) 0,00594 

Tarifa za prevádzkovanie systému (€/kWh) 0,02362 

Tarifa za distrib. vr. prenosu el. (€/kWh) 0,03270 

Distribučné straty (€/kWh) 0,00877 

Odvod do NJF (€/kWh) 0,00327 

Priemerná cena za variabilné položky 0,178985 € 

Fixná zložka cena za MJ (€/A) 

Tarifa za prístup do DS (€/A/mes) 0,6807 

  

 

 

6.2.1.2 Spotreba elektrickej energie za administratívnu budovu č. 3 – vstup do projektu 

Spotreba elektriny v administratívnej budove 3 je samostatne meraná podružným elektromerom typu Krížik 

ET 416k z roku 1998. V objekte je elektrina spotrebovávaná na opravu mechanizácie a na bežný chod 

rok Dodávka sil el. Distribúcia % podiel distribúcie

2017 8 268,7753 11 454,0347 58,1%

2018 8 468,8465 11 649,9403 57,9%

2019 8 755,3910 10 153,9857 53,7%

2020 10 205,7893 10 370,2685 50%

643928
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administratívy. Od decembra 2018 ju odpisuje poverený pracovník, čo nám umožnilo definovať mesačný 

priebeh spotreby, uvedený v tabuľke nižšie.   

Tabuľka 149 Spotreba elektriny v AB 3 

 

 

 

Tabuľka 150 Spotreba elektriny v AB3 

 

 

6.2.2 Spotreba zemného plynu 

Zemný  plyn je v areáli  odoberaný dvoma fakturačnými odbernými miestami. Jedno OM pre vykurovanie 

skleníkov sme nebrali do úvahy a nerátali do bilancie, nakoľko nie je predmetom auditu. Druhé OM je pre 

budovy v areáli, pričom zemný plyn je využívaný na vykurovanie a prípravu TÚV v jednotlivých budovách.  

Zemný plyn je nakupovaný od spoločnosti SPP a.s.. Spotreba  je meraná jedným fakturačným meradlom (POD: 

SKSPPDIS000930021329, OM: 4101451844).  

 

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 12 295 1 773,91 € 0,1443

2019 12 266 1 864,43 € 0,1520

2020 12 479 2 036,55 € 0,1632

Priemer 12 373 1 950,49 € 0,15765

kWh € kWh €

Január 1 339 203,528 998 163 €

Február 949 144,248 1 236 202 €

Marec 1085 164,920 982 160 €

Apríl 1010 153,520 762 124 €

Máj 972 147,744 1 109 181 €

Jún 751 114,152 854 139 €

Júl 755 114,760 1 074 175 €

August 1226 186,352 953 156 €

September 913 138,776 247 40 €

Október 1167 177,384 1 995 326 €

November 1099 167,048 1 009 165 €

December 1000 152,000 1 260 206 €

Celkom 12 266 1 864,43 12 479 2 036,55

20202019
Obdobie
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6.2.2.1 Spotreba zemného plynu za celý areál 

Nasledujúca tabuľka uvádza celkové ročné spotreby zemného plynu za obdobie 2018 – 2020 vychádzajúce 

z predložených podkladov prevádzkovateľa. 

 

Tabuľka 151 Prehľad celkovej spotreby zemného plynu vrátane nákladov 

Priemerná spotreba plynu za posledné tri roky je na úrovni 408,8 MWh/rok za priemernú cenu 38,81 €/MWh 

vrátane variabilných a fixných  zložiek.  

Na nasledujúcom obrázku vidíme, že v poslednom roku významne  klesla, čím prispela výmena kotlov na 

zabezpečenie vykurovania. Priemerná cena paliva však rastie a podľa trendu na trhu bude sa zvyšovať aj ďalej.  

Vývoj nákladov za zemný plyn za tri roky je znázornený v nasledujúcom grafe. 

   

Obrázok 37 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na ZP  

 

6.2.2.2 Spotreba zemného plynu pre administratívnu budovu 3 – vstup do projektu 

Z celkovej spotreby zemného plynu v rámci areálu sme museli určiť spotrebu len pre riešený objekt. Od 

decembra 2018 ju pravidelne odpisuje poverený pracovník, ktorý poskytol hodnoty  spracovateľovi auditu, 

čo umožnilo relatívne presne stanoviť odber. Podružný plynomer však zaznamenáva spotrebu oboch kotlov 

a teda aj kotla, ktorý vykuruje vedľajší pavilón, tzn. časť B budovy na druhej strane spojovacieho krčka.  Podľa 

informácii od zadávateľa sme zohľadnením prevádzkového režimu riešeného objektu určili odborným 

odhadom spotrebu len pre riešenú časť AB 3 v pomere 70% z celkovej nameranej podružným plynomerom. 

Tabuľka 152 Prehľad spotreby zemného plynu pre obidva objekty 

 

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 451 479 15 814,62 € 0,0350

2019 420 108 16 460,63 € 0,0392

2020 354 834 15 322,27 € 0,0432

Priemer 408 807 15 865,84 € 0,03881

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 107 580 3 768,35 € 0,0350

2019 99 687 3 905,91 € 0,0392

2020 107 596 4 646,16 € 0,0432

Priemer 104 954 4 106,81 € 0,03913
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Uvedená spotreba  definuje spotrebu paliva len pre účely vykurovania a prípravy teplej vody v riešenom 

objekte.  

Tabuľka 153 Prehľad spotreby zemného plynu pre AB3 

 

 

Z uvedených hodnôt sme určili pomer odberu ZP pre účely vykurovania a prípravy teplej vody. Spotreba ZP 

v letných mesiacoch (jún – august) je spôsobená len výrobou teplej vody, čo priemerne znamená 0,29MWh 

mesačne, resp. 3,59 MWh ročne. TV je využívaná len v sociálnych zariadeniach, v sprchách. Ostatná 

priemerná spotreba 69,87 MWh je pre vykurovanie objektu. Z tejto spotreby budeme vychádzať v 

nasledujúcich výpočtoch úspor.  

Obrázok 38 Prehľad spotreby a nákladov na ZP v AB2  

   

 

 

6.2.3 Spotreba vody 

V areáli sa nachádza jedno odberné miesto pitnej vody. Dodávateľom pitnej vody je Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť a.s.  Jedná sa o  spotrebu vody v celom areáli, v riešenej budove AB3 je meraná 

spotreba podružným vodomerom. 

Tabuľka 154 Prehľad celkovej spotreby vody a stočného 

 

 

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 75 306 2 637,84 € 0,0350

2019 69 781 2 734,14 € 0,0392

2020 75 317 3 252,31 € 0,0432

Priemer 73 468 2 874,76 € 0,03913

Zrážky (paušál) Spolu náklady Pomer spotreba/zrážky 

m3 € € € %

2017 1282 2833,2 676,3 3509,6 0,8

2018 1058 2495,4 713,3 3208,7 0,8

2019 1507 3501,1 675,9 4177,0 0,8

2020 1992 4627,8 666,0 5293,8 0,9

Vodné + stočné
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 Obrázok 39 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na vodu 
 

  

Obrázok 40 Spotreba a  náklady na vodu v AB3 
 

 Tabuľka 155 Jednotkové ceny vody 

 

 

6.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál  

Podľa predložených faktúr je z hľadiska  spotreby výrazne prevažovaná spotreba zemného plynu – na úrovni 

79 %, avšak z hľadiska platieb, náklady na elektrinu predstavujú už 56% z celkových nákladov.  

Tabuľka 156 Údaje o energetických vstupoch 

 

 €/m3 2017 2018 2019 2020

Vodné 1,310 € 1,336 € 1,336 € 1,336 €

Stočné 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €

Zrážky 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €

Vstupy palív a energie Jednotka Množstvo
Výhrevnosť    

MWh/jedn.

Obsah energie 

[MWh]

Ročné náklady        

[euro]

Nákup elektrickej energie MWh 129,98 129,98 19 868,07

Nákup tepla MWh 0,00 0,00 0,00

Zemný plyn MWh 408,81 408,81 15 865,84

Celkom vstupy palív a energie 538,78 35 733,91
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Obrázok 41 Grafické znázornenie rozloženia spotreby a platieb za energie 

V nasledujúcej tabuľke je zdokumentovaná merná cena energetických médií. Cenové údaje 

vychádzajú z predložených podkladov a sú bez DPH. Ide o celkové priemerné merné ceny za 

odobranú energiu. 

Tabuľka 157 Merná cena  energetických médií 

 

 

6.4 Vlastné zdroje energie 

V nasledujúcej tabuľke je uvedená súhrnná základná ročná bilancia premeny energie vo vlastných 

zdrojoch. Výpočet uvažuje s   premenou energie v zemnom plyne na energiu tepelnú pre 

stanovený  výkon a účinnosť zdroja. 

Zdrojom tepla  na výrobu tepla a teplej vody v budove sú 2ks závesné kondenzačné kotly na spaľovanie 

zemného plynu  Junkers  ZBR 42-3 As výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2019.  

Technická špecifikácia zdroja je uvedená v tabuľke 7. 

Tabuľka 158 Základné technické údaje zdroja 

 

 

Údaje o celkovej energetickej účinnosti si pomáhajú vytvoriť celkový obraz o stave energetického 

hospodárstva. Nakoľko sa teplo vyrába len na vykurovanie budovy, posúdenie tepelného 

hospodárstva bolo vyhotovené z hľadiska strát pri výrobe tepla. Účinnosť výroby tepla  je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke 

Elektrina ZP

€/MWh €/MWh

2018 144,2786 35,0284

2019 151,9997 39,1819

2020 163,1984 43,1815

Priemer 152,8596 38,8101

Obdobie

Účinnosť

Max Min Max. Min.

ks [W] %

Junkers  ZBR 42-3 A23 2019 2 39,2 9,5 92 92 4,2 -

Spotreba plynu

[kW] [m3.h-1]

Elektrický 

príkon

Výkon

Zdroj tepla
Rok výroby Počet
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Tabuľka 159 Základná ročná bilancia premeny energie 

 

6.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu  

Určenie referenčnej spotreby je dôležité pri následnom vyhodnocovaní úspor každého navrhovaného 

opatrenia v rámci objektu. V nasledujúcich výpočtoch úspor energie budeme vychádzať z týchto spotrieb. 

V rámci komplexného návrhu súboru opatrení vychádzame z celkovej referenčnej spotreby zemného plynu 

na vykurovanie a elektriny na osvetlenie.   

Tabuľka 160 Referenčná spotreba  

 Priemer (kWh) 

Spotreba ZP na ÚK  69 871 

Spotreba elektriny za celú budovu 12 373 

Spotreba elektriny na osvetlenie 3 236 

 

Tabuľka 161 Merné ceny energie do projektu  

 
EE ZP 

€/MWh €/MWh 

Priemer 152,85 38,81 

6.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií 

Normy a literatúra 

-  [1] STN 73 0540-1 - Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 1: Terminológia: 2002. 

- [2] STN 73 0540-2 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky: júl 2012. 

- [3] STN 73 0540-3 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia: júl 2012. 

- [4] STN EN ISO 13790 - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. 

Riadok Ukazovateľ Jednotka Hodnota

1 Inštalovaný elektrický výkon celkom MW 0

2 Inštalovaný tepelný výkon celkom MW 0,078

3 Dosiahnuteľný elektrický výkon celkom MW 0

4 Pohotový elektrický výkon celkom MW 0

5 Výroba elektriny MWh 0

6 Predaj elektriny z výroby elektriny MWh 0

7 Vlastná spotreba elektriny MWh 0,912

8 Spotreba energie na výrobu elektriny MWh 0,00

9 Výroba využiteľného tepla MWh 63,58

10 Predaj vyrobeného využiteľného tepla MWh 0

11 Spotreba energie na výrobu využiteľného tepla MWh 69,87

12 Spotreba energie celkom (riadok 8 + riadok 11) MWh 69,87

13 Ročná energetická účinnosť zdroja [(riadok 5 + riadok 9)/riadok 12] 0,91

14 Ročná energetická účinnosť výroby elektriny (riadok 5/riadok 8) -

15 Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla  (riadok 9/riadok 11) 0,91

16 Špecifická spotreba energie na výrobu elektriny (riadok 8/riadok 5) MWh/MWh -

17 Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného tepla (riadok 11 /riadok 9) MWh/MWh 1,10

18 Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 1) h/r -

19 Ročné využitie dosiahnuteľného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 3) h/r -

20 Ročné využitie pohotového elektrického výkonu (riadok 5/riadok 4) h/r -

21 Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu (riadok 9/riadok 2) h/r 811,01

bezrozmerné 

číslo alebo %
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- [5] STN EN ISO 13790/NA - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. Národná príloha. 

Právne predpisy : 

- Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Vyhláška 324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012Z.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. 

Literatúra : 

- I. Chmúrny a kol.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov. 
- Z. Sternová a kol.: Atlas tepelných mostov. Vydavateľstvo Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2006. 
- Z. Sternová a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Vydavateľstvo 

Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2010. 
 

6.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav 

Pri tepelnotechnických výpočtoch boli použité a vypočítané základné parametre budovy uvedené v tabuľke. 

 
Tabuľka 162 Technické a geometrické parametre budovy 

 

V nasledovnom je uvedený podrobný výpočet tepelnotechnického posúdenia aktuálneho stavu budovy 

s popisom stavebných konštrukcií, otvorových výplní a pod. Pri čiastkových výpočtoch je uvedené, či daná 

položka vyhovuje aktuálne platným predpisom a kritériám energetickej hospodárnosti budov. 

Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje  2 025,5 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 0,428 W.m-2.K-1 do  1,18 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú 

vedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 

735,3 W/K, čo predstavuje 64,4 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 

 

Tabuľka 163 Podiel konštrukcií na celkovej mernej tepelnej strate – súčasný stav 

 

 
 
 

A 724,69

p 123,64

Vb 4398,88

Ab 1449,38

∑Ai 2199,88

∑Ai/Vb 0,50

2

hk,pr 3,04

Faktor tvaru budovy [1/m]

Počet nadzemných podlaží

Priemerná konštrukčná výška podlažia [m]

Celková zastavaná plocha [m2
]

Obvod zastavanej plochy [m]

Obostavaný vykurovaný objem [m3
]

Merná plocha [m2
]

Ochladzovaná obalová konštrukcia [m2
]

Plocha Tep.strata Podiel

(m2) (W/K) (%)

Obvodové steny nad terénom 576,2 251,6 22,04

Strecha plochá/strop 724,7 248,1 21,73

Otvorové konštrukcie 174,3 296,5 25,97

Podlaha na teréne/strop 724,7 235,5 20,63

Vplyv tepelných mostov  - 110,0 9,63

Suma 2199,9 1141,8 100,0

Pevné konštr. 2025,5 735,3 64,4

Položka
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Tabuľka 164 Zoznam pevných stavebných konštrukcií – súčasný stav 

 

 

 

 

Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 174,30 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 1,35W.m-2.K-1. do 2,5 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 296,5W.K-1, čo 

predstavuje 25,97% z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. Výplňové konštrukcie sú z PVC profilov s 

izolačným dvojsklom, dvere a vráta sú oceľové s tepelnoizolačnou vrstvou. 

Tabuľka 165 Zoznam otvorových konštrukcií  

 

Celková plocha obalových konštrukcií je  2 199,9m2. Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane 

mernej tepelnej straty vplyvom tepelných mostov je 1 141,8 W.K-1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných 

mostov je 110,0 W.K-1. Splnenie minimálnej požiadavky priemerného súčiniteľa prechodu tepla všetkých 

obalových konštrukcií budovy podľa STN 73 0540-2 je uvedené v tabuľke.  

Tabuľka 166 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 

 
 
Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedený 

v nasledujúcom grafe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plocha U Umax UN Ur1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

OBS1_hr. 350 mm 566,51 0,434 0,46 0,32 0,22 Nevyhovuje

DP1_hr. 350 mm 9,64 1,188 1,30 0,80 0,60 Nevyhovuje

 Zvislé steny nad terénom  

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

 Plocha U Umax UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

S1_Strop do podstrešného priestoru 724,69 0,428 0,35 0,25 0,20 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Strešné konštrukcie

 Plocha R Rmin RN RR1

(m
2
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
)

PT1_podlaha na teréne 724,69 0,361 1,5 2,3 2,5 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Podlaha na teréne

 Plocha U
Merná tep. 

strata
UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

Okná a dvere PVC iz.2sklo 121,14 1,35 163,54 1,4 0,85 Nevyhovuje

Oveľové dvere a vráta s tep.izoláciou 53,20 2,50 133,00 1,4 0,85 Nevyhovuje

 Otvorová konštrukcia  Hodnotenie

Priemerný súčiniteľ 

prechodu tepla

Normalizovaná 

hodnota

Odporúčaná 

hodnota

Cieľová 

odporúčaná 

hodnota

UPriem UW,N UW,R1 UW,R1,Cieľ

(W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

)

0,500 0,519 0,49 0,33 0,23 Nevyhovuje

 Faktor tvaru 

budovy  

Hodnotenie 

podľa STN 

73 0540-2
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Obrázok 42 Rozdelenie celkovej tepelnej straty budovy 

 
 
 
Potreba tepla na vykurovanie 
 
Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát prechodom tepla 

konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné 50 757 kWh.  

 
Tabuľka 167 Potreba tepla na vykurovanie a príslušné výsledky výpočtov 

 
 

 
Porovnanie vypočítanej a reálnej spotreby tepla na vykurovanie je uvedené v grafe.  Z grafu je zrejmé, že 
reálna spotreba zemného plynu  bola za roky 2018 -2020  nižšia ako je určená potreba energie na vykurovanie, 
ktorá bola stanovená zohľadnením strát pri výrobe tepla, pomerovo  o 15%, To znamená, že objekt je 
nedokurovaný. 
 

 
 

Obrázok 43 Porovnanie nameranej a vypočítanej spotreby tepla na vykurovanie 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 109,99

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 031,79

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 141,79

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,32

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 199,44

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 580,65

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 722,44

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 44 246,79

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 8 038,29

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 52 285,08

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 83 481,23

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 42 454,13

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 78 508,29
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Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov z hľadiska splnenia minimálnej 

požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2  
 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy 

podľa STN 73 0540-2 (merná potreba tepla) boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a 

zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v kategórii 

budov – Administratívna budova. Hodnotenie slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia budov 

zohľadnením vplyvu osadenia budov vzhľadom na svetové strany a tepelnotechnické kvality stavebných 

konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu 

využívania budovy. 

Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla 

na vykurovanie: 

QEP ≤ Qr1,EP 

 

Tabuľka 168 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2  

 

 
 

Hodnotená budova nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti z hľadiska potreby 
tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2:2012 pre normalizované ani odporúčané 

hodnoty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kWh) 78508,29

(kWh/m2) 54,17

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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6.7 Vyhodnotenie súčasného stavu AB 3 

6.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV 

Vykurovanie  v budove je ústredné. Zdrojom tepla  sú 2 ks nástenné kondenzačné kotly na spaľovanie 

zemného plynu Junkers  ZBR 42-3 A s nom. výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2019. Jeden kotol sa nachádza 

v prepojovacom krčku medzi časťou A a B, pričom vykuruje aj priestor garáží v časti B. Druhý kotol vrátane 

zásobníka na teplú vodu sa nachádza v kotolni vedľa schodiska na 2.NP. Ten vykuruje administratívnu časť 2. 

NP a zbytok budovy.  

Vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková. Hlavný rozvod je vedený pri podlahe, resp. pod stropom  

voľne popri stene, odkiaľ sa rozvetvuje k stúpačkám na 2.NP.  Odovzdávanie tepla do priestoru zabezpečuje 

podsystém radiátorového vykurovania. V jednotlivých miestnostiach sú osadené oceľové článkové, panelové 

vykurovacie telesá, v dielňach registre s regulačnými ventilmi a termostatickými hlavicami. Uzatváracie 

armatúry - guľové ventily sú funkčné.  Regulácia  systému vykurovania v objekte je vyhovujúca, ekvitermická.  

Potenciál modernizácie vidíme v rozdelení vykurovacej sústavy, kde jeden kotol v prechodovej miestnosti 

bude pre časť B, t.j. garáže a druhý kotol len pre časť A, t.j. riešenú budovu. V časti A cez rozdeľovač napojiť 

jednotlivé vykurovacie vetvy v riešenej budove, samostatne pre administratívu.  Samotný zdroj tepla je 

moderný, energeticky efektívny a riadený ekvitemicky. 

6.7.2 Osvetlenie 

V priestoroch objektu je vnútorné osvetlenie rôznorodé, tvorené prevažne klasickými lineárnymi žiarivkovými 

svietidlami ako aj svietidlami so žiarovkami, resp. LED žiarovkami. . V dielni sú stropné svietidlá s výbojkami. 

Ovládanie osvetlenia je lokálne, manuálne, bez možnosti ovládania menších celkov a  pod. Niektoré sú 

nefunkčné. svetelné zdroje sú neefektívne, sústava je zastaralá z hľadiska osvetlenosti, intenzity osvetlenia, 

svetelno-technických nárokov na osvetlenie podľa súčasne platných noriem 

6.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov 

Pre lepšiu orientáciu v spotrebovanej energii bola zostavená nasledujúca bilancia. Vstupné údaje do výpočtov 

vychádzajú z priemerných spotrieb a nákladov za hodnotené obdobie určených odborným odhadom pre 

auditovanú budovu vychádzajúc z podružných meradiel a  fakturačných údajov odberných miest.  

Stanovenie spotreby energie jednotlivých spotrebičov je vykonané technickým odhadom spravidla s ohľadom 

na inštalované príkony spotrebičov a ich predpokladané časové využitie. 

Tabuľka 169 Percentuálny podiel na spotrebe a platbách za energie (vypočítané) 

 

Z grafov nižšie je zrejmé, že spotreba  energie pre vykurovanie objektu tvorí primárnu časť celkovej spotreby 

energie, ktorá je 81%. Pri pohľade na náklady, už je to iba 56%. 

[MWh/rok] [%] [€] [%]

ZP - Vykurovanie 69,9 81,4 2 711,7 55,7

ZP - Príprava TV 3,6 4,2 139,6 2,9

EE - Osvetlenie 3,2 3,8 528,1 10,8

EE - Ostatné elektrické spotrebiče 9,14 10,6 1 491,1 30,6

Celkom 85,84 100,0 4 870,5 100,0

Spotreba energie Platby za energie
Účel spotreby
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Obrázok 44 Rozdelenie celkovej spotreby a nákladov na energie v budove 
  

6.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav 

 
Vyhodnotenie je vykonané pre systém vykurovania, prípravu TV, osvetlenia, celkovú potrebu energie v 
budove a celkovú primárnu energiu. 

Do vyhodnotenia celkovej potreby energie a celkovej primárnej energie nie je zahrnutá energia pre ostatné 

procesy, rovnako tak ako aj zostávajúca energia potrebná pre systémy budovy, pre ktoré nie je stanovená 

čiastková požiadavka a nie sú teda v rámci zatriedenia hodnotené.  

Budova v súčasnom stave spĺňa energetické kritérium a v rámci systému vykurovania, prípravy teplej vody 
a osvetlenia sa v celkovej potrebe energie dostane do kategórie B a v spotrebe primárnej energie sa budova  
dostane do triedy B. 
 

 
 

 

 

 

 

(kWh) 94 209,95

(kWh/m2) 65,000

(kWh/m2) 56,00

Nevyhovuje

(kWh) 8 783,24

(kWh/m2) 6,060

(kWh/m2) 8,00

Vyhovuje

(kWh) 14 522,79

(kWh/m2) 10,020

(kWh/m2) 30,00

Nehodnotí sa

(kWh) 102 993,19

(kWh/m2) 71,060

(kWh/m2) 94,00

Vyhovuje

(kWh) 145 242,64

(kWh/m2) 100,21

(kWh/m2) 174,00

Vyhovuje

Potreba energie celková primárna QCprim

B
Merná potreba energie celková primárna QCprim

Normalizovaná hodnota QN,Cprim

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QCprim ≤ QN,Cprim

Potreba energie celková QC

B
Merná potreba energie celková QC

Normalizovaná hodnota QN,C

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QC ≤ QN,C

Potreba energie na osvetlenie QOSV

A
Merná potreba energie na osvetlenie QOSV

Normalizovaná hodnota QN,OSV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QOSV ≤ QN,OSV

Potreba energie na prípravu TV QTV

B
Merná potreba energie na prípravu TV QTV

Normalizovaná hodnota QN,TV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QTV ≤ QN,TV

Potreba energie na UK QUK

C
Merná potreba energie na vykurovanie QUK

Normalizovaná hodnota QN,UK

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QUK ≤ QN,UK
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Záver z teplnotechnického  posúdenia súčasného stavu objektu 

Na administratívnej budove už bol cca pre 12 rokmi zateplený obvodový plášť a vymenené okná podľa noriem 

vtedy platných, spĺňajúcich teplotechnické požiadavky. 

Obvodová stena je zateplená tepelnoizolačnými doskami z polystyrénu hr. 80 mm. Strop do podstrešného 

priestoru pravdepodobne tvorí trapézový plech s betónovou zálievkou hr. 100 mm, na ktorom sú 

tepelnoizolačné dosky hr. 100 mm. Výplňové konštrukcie sú z PVC profilov s izolačným dvojsklom, dvere a 

vráta sú oceľové s tepelnoizolačnou vrstvou. 

V súčasnosti už jednotlivé konštrukcie  nespĺňajú teplotechnické požiadavky teraz platných hodnôt a preto 

sme v návrhových opatreniach určili, koľko energie je možné ušetriť zväčšením hrúbok izolácií a určili 

ekonomickú návratnosť, či je to vôbec opodstatnené. 
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6.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti 

Na zvýšenie energetickej efektívnosti riešeného objektu, ktorá je predmetom ÚEA, boli navrhnuté nižšie 

uvedené opatrenia. Pri návrhu opatrení boli brané do úvahy výsledky energetických a ekonomických 

výpočtov, ale aj zohľadnenie prevádzkových parametrov budovy, jej spôsobu a času využívania. Pri hodnotení 

zníženia spotreby energie je uvažované s percentuálnou mierou zníženia energetickej náročnosti budovy 

určenou výpočtom vztiahnutou na reálnu spotrebu energie doteraz používanou technológiou. Hodnoty úspor 

energie v peňažnom vyjadrení vstupujú do výpočtov návratnosti. Všetky opatrenia sú energeticky 

a ekonomicky vyhodnotené na základe priemerných hodnôt energetickej a ekonomickej náročnosti 

prevádzkovania budov za roky 2018 – 2020. Reálna diskontná miera, so zohľadnením ročnej miery inflácie, 

bola stanovená na úroveň 2,0 %. Výška investičných nákladov bola stanovená na základe odhadovaných 

cenníkových cien a na základe obvyklých cien navrhovaných zariadení a prác.  

   

6.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa 

 

Navrhuje sa demontáž súčasného zateplenia zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu 
Styrcon a zateplenie fasády objektu tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 200 mm. Súčasne 
navrhujeme zateplenie deliacej priečky DP1 do nevykurovanej kotolne umiestnenej v spojovacom krčku 
tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm. 

Tabuľka 170 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 171 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 109,99

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 883,83

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 993,82

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,32

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 199,44

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 580,65

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 574,47

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 44 246,79

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 8 038,29

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 52 285,08

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 72 662,75

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 42 454,13

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 67 751,01

(kWh) 67751,01

(kWh/m2) 46,74

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 13,7 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 9,57 MWh tepla. 

Tabuľka 172 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.1   

 

 

Tabuľka 173 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.1

 

Tabuľka 174 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.1

 

Tabuľka 175 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.1 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 86 230,33

Ročná úspora energie (kWh/rok) 9 573,85

Ročná úspora energie (%) 13,7%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 371,56

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 232,08

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -76,04

Vnútorná miera výnosnosti (%) -8,82

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 69,871 60,298 9,574 0,372 86,230 232,075

9,57 0,37 86,23 232,08

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 69,871 62,212 7,659 0,297

7,66 0,30Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 290,09 86 230 86 230,33 86 230,33 21 557,58 24,77

290,09 86 230,33 86 230,33 86 230,33 21 557,58 24,77

Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GESopatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Celkom
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6.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie 

 

Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropnej konštrukcii v podstrešnom priestore sa navrhuje 

na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 300 mm, alternatívne je možné 

použiť fúkanú izoláciu hr. 300 mm. 

 

Tabuľka 176 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 177 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 15,8 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 11,02 MWh tepla. 

Tabuľka 178 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.2   

 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 109,99

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 861,35

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 971,34

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,32

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 199,44

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 580,65

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 551,99

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 44 246,79

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 8 038,29

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 52 285,08

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 71 019,03

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 42 454,13

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 66 124,71

(kWh) 66124,71

(kWh/m2) 45,62

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 108 703,80

Ročná úspora energie (kWh/rok) 11 021,24

Ročná úspora energie (%) 15,8%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 427,74

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 254,14

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -96,98

Vnútorná miera výnosnosti (%) -9,19
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Tabuľka 179 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.2 

 

Tabuľka 180 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.2 

 

Tabuľka 181 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.2  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

6.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 

Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové otvorové 

konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom a vráta s tepelnoizolačnou vrstvou. 

 

Tabuľka 182 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.3 

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 69,871 58,850 11,021 0,428 108,704 254,138

11,02 0,43 108,70 254,14

opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 69,871 61,054 8,817 0,342

8,82 0,34Celkom

Ročné úspory

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 317,67 108 704 108 703,80 108 703,80 27 175,95 28,52

317,67 108 703,80 108 703,80 108 703,80 27 175,95 28,52

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 109,99

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 908,36

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 018,35

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,32

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 199,44

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 580,65

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 599,00

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 44 246,79

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 6 001,92

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 50 248,72

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 74 456,33

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 42 454,13

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 71 131,75
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Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 183 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.3 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 9,4 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 6,56 MWh tepla. 

Tabuľka 184 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.3   

 

 

Tabuľka 185 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.3 

 

Tabuľka 186 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.3 

 

Tabuľka 187 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.3  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

(kWh) 71131,75

(kWh/m2) 49,08

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 74 266,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 6 565,03

Ročná úspora energie (%) 9,4%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 254,79

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 291,48

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -67,28

Vnútorná miera výnosnosti (%) -9,73

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 69,871 63,306 6,565 0,255 74,266 291,480

6,57 0,25 74,27 291,48

opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 69,871 64,619 5,252 0,204

5,25 0,20

Ročné úspory

Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 364,35 74 266 74 266,00 74 266,00 18 566,50 16,99

364,35 74 266,00 74 266,00 74 266,00 18 566,50 16,99

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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6.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení  

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení: 

 Navrhuje sa demontáž súčasného zateplenia zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a 
cementu Styrcon a zateplenie fasády objektu tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 200 
mm. Súčasne navrhujeme zateplenie deliacej priečky DP1 do nevykurovanej kotolne umiestnenej 
v spojovacom krčku tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm. 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropnej konštrukcii v podstrešnom priestore sa 
navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 300 mm, 
alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 300 mm. 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom a vráta s tepelnoizolačnou 

vrstvou. 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 188 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A1 

 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 109,99

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 589,94

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 699,94

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,32

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 199,44

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 580,65

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 280,59

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 44 246,79

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 6 001,92

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 50 248,72

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 51 175,66

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 42 454,13

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 48 197,57
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Tabuľka 189 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A1 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 38,6 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 26,97 MWh tepla. 

Tabuľka 190 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A1  

 

 

Tabuľka 191 Referenčná hodnota spotreby energie- A1 

 

Tabuľka 192 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1 

 

Tabuľka 193 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

(kWh) 48197,57

(kWh/m2) 33,25

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 269 200,13

Ročná úspora energie (kWh/rok) 26 976,18

Ročná úspora energie (%) 38,6%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1046,95

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 257,13

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -240,50

Vnútorná miera výnosnosti (%) -9,23

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 69,871 42,895 26,976 1,047 269,200 257,128

26,98 1,05 269,20 257,13

opatreni

e
Opatrenie

Jednoduchá 

návratnosť

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 69,871 48,291 21,581 0,838

21,58 0,84Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 321,41 269 200 269 200,13 269 200,13 67 300,03 69,80

321,41 269 200,13 269 200,13 269 200,13 67 300,03 69,80Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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6.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia 

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení s doplnené o jednotku spätného získavania 

tepla: 

 Navrhuje sa demontáž súčasného zateplenia zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a 
cementu Styrcon a zateplenie fasády objektu tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 200 
mm. Súčasne navrhujeme zateplenie deliacej priečky DP1 do nevykurovanej kotolne umiestnenej 
v spojovacom krčku tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm. 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropnej konštrukcii v podstrešnom priestore sa 
navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 300 mm, 
alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 300 mm. 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové 

otvorové konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom a vráta s tepelnoizolačnou 

vrstvou. 

 Navrhuje sa osadenie centrálnych rekuperačných podstropných vzduchotenických jednotiek so 

spätným získavaním tepla s prietokom vzduchu min. 2 500 m3/hod a účinnosťou min. 85 %. 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 194 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A2 

 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 589,94

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 699,94

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,20

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,32

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,32

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 419,52

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 230,03

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 929,97

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 44 246,79

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 6 001,92

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 50 248,72

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,95

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 51 175,66

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 16 818,34

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 24 295,12
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prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 195 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A2 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 69,1 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 48,2 MWh tepla. 

Ekonomické zhodnotenie navrhovaných úprav je zosumarizované v tabuľkách: 

Tabuľka 196 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A2  

 

 

Tabuľka 197 Referenčná hodnota spotreby energie- A2 

 

Tabuľka 198 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A2 

 

Tabuľka 199 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A2 

 

(kWh) 24295,12

(kWh/m2) 16,76

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Vyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 334 200,13

Ročná úspora energie (kWh/rok) 48 249,07

Ročná úspora energie (%) 69,1%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1872,55

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 178,47

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -282,87

Vnútorná miera výnosnosti (%) -7,73

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 69,871 21,622 48,249 1,873 334,200 178,473

48,25 1,87 334,20 178,47

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 69,871 31,272 38,599 1,498

38,60 1,50Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 223,09 334 200 334 200,13 334 200,13 83 550,03 124,84

223,09 334 200,13 334 200,13 334 200,13 83 550,03 124,84

Mesačná platba 

za GES

Celkom

Kumulatívna hodnota

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 114  

 

   

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

6.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov 

V tomto opatrení navrhujeme výmenu svietidiel, ktoré sú v súčasnosti technicky zastarané. Svietidlá sa 

vyznačujú častou poruchovosťou a nedostatočnou svietivosťou. Osvetlenie niektorých vnútorných 

pracovných miest nie je dostatočné. Z toho dôvodu je potrebné identifikovať, akými opatreniami sa dosiahne 

náprava k zabezpečeniu optimálnych požiadaviek na osvetlenie. Ideálnym riešením je v procese projektovej 

dokumentácie osvetlenia realizovať svetelnotechnický výpočet zohľadňujúci druh činnosti daného 

osvetleného miesta s navrhnutím optimálneho počtu svietidiel s určitou svietivosťou, resp. príkonom  tak, 

aby boli splnené požiadavky z hľadiska intenzity osvetlenia v zmysle STN EN 12 464-1.  

V tomto opatrení pre ilustráciu dosiahnutia úspor elektrickej energie  navrhujeme výmenu všetkých 

svietidiel, ktoré nie sú v súčasnosti v technicky dobrom stave. Svietidlá sa vyznačujú častou poruchovosťou. 

Navrhujeme nahradiť aktuálne používané žiarovky s nízkou svetelnou účinnosťou za energeticky efektívne 

LED svietidlá. Súčasné 60 W žiarovky a lineárne svietidlá je možné nahradiť LED svietidlami s príkonom 25W, 

40W, svietidlá  v dielňach za 70W LED pričom svetelný tok sa podstatne zlepší. 

V prípade potreby je nutné doplniť chýbajúce svietidlá podľa požiadaviek na zabezpečenie vyššieho 

osvetlenia pracovnej plochy alebo vymeniť jestvujúcu osvetľovaciu sústavu, navyše za energeticky úspornú, 

čím sa dosiahne zabezpečenie pracovnej pohody pri maximalizácii energetických úspor. Konečný presný 

počet sa môže líšiť (doplnenie svietidiel a pod.) Orientačný počet nových svietidiel, ako aj prínosy 

navrhovaného opatrenia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Týmto opatrením sa navyše zníži  inštalovaný príkon  osvetlenia o 1,89 kW. 

Tabuľka 200 Navrhované zmeny svetelných zdrojov 

 

 

Tabuľka 201 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia – nový stav 

Príkon osvetlenia 2,06 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 2 575,0 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 1 036,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 420,2 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 169,1 € 

 

Príkon Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W  hod/deň deň/rok  kWh/rok

LED svietidlo 20W 22 22 20 4 220 387,2

LED svietidlo 40W 30 30 40 4 220 1056

LED svietidlo 70W 6 6 70 3 220 277,2

Spolu 2060 1720,4

Zníženie 1896 1515,9

Spotrebič
Počet (ks) Doba prevádzky
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Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné výmenou svetelných zdrojov na osvetlení reálne 

ušetriť 51,4% spotrebovanej elektrickej energie na osvetlenie, čo predstavuje 1,01 MWh elektriny ročne.   

 

Tabuľka 202 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia B 

 

 

Tabuľka 203 Referenčná hodnota spotreby energie- B 

 

Tabuľka 204 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – B 

 

Tabuľka 205 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – B 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

6.8.7 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche 

Cieľom tohto opatrenia je výroba elektriny pre vlastnú spotrebu v rámci objektu. Východiskovým kritériom 

pre návrh inštalovaného výkonu fotovoltických (FV) panelov je ročná spotreba elektriny v administratívnej 

budove.  Na základe uvedeného je potenciál na uvedenú plochu inštalovať cca 6 kWp. Ročná výroba elektriny 

na takomto zariadení  predstavuje približne 6 301 kWh. Výpočet bol určený  pomocou online nástroja PV GIS.  

V prípade, ak budeme uvažovať s využiteľnosťou vyrobenej elektriny na úrovni 75% z celkovej vyrobenej 

FV systémom, tak reálna využitie je 4 726 kWh.  

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné vyrobiť = na odbere ušetriť 38,2 %  celkovej 

spotreby elektrickej energie pre riešený objekt. 

reálna úspora výpočet 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€)

Ročná úspora energie (kWh/rok) 2 200,00 2 370,00

Ročná úspora energie (%) 68,0% 47,9%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 359,04 €      386,78 €      

Životnosť opatrenia (roky) 5 5

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 23,23 21,56

8 340,00

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,236 1,036 2,200 0,359 8,340 23,229

2,20 0,36 8,34 23,23

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,236 1,476 1,760 0,287

1,76 0,29

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 29,04 8 340 8 340,00 8 340,00 2 085,00 23,94

29,04 8 340,00 8 340,00 8 340,00 2 085,00 23,94

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom
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Tabuľka 206 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia C 

 

 

Tabuľka 207 Referenčná hodnota spotreby energie- C 

 

Tabuľka 208 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – C 

 

Tabuľka 209 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – C 

 

V zmysle Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe SR je možné 

prostredníctvom GES realizovať aj opatrenia na OZE, ktorých však výška kapitálových výdavkov na 

realizáciu nepresiahne 50% z celkových nákladov na vybudovanie energetického zhodnotenia. Realizácia 

100% výdavkov na opatrenie v tomto prípade možná nie je. 

 

 

 

 

 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 9 000,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 4 725,75

Ročná úspora energie (%) 38,2%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 771,23

Životnosť opatrenia (roky) 25,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 11,67

Diskontovaná doba návratnosti (roky) 13,00

Čistá súčasná hodnota (€) 8,83

Vnútorná miera výnosnosti (%) 8,42

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp 0,000 0,000 4,726 0,771 9,000 11,670

4,73 0,77 9,00 11,67Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp 129,976 126,195 3,781 0,617

3,78 0,62Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp 14,59 9 000 9 000,00 9 000,00 2 250,00 51,42

14,59 9 000,00 9 000,00 9 000,00 2 250,00 51,42

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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6.9 Identifikácia iných opatrení 

6.9.1 C - Inštalácia inteligentného online merania - IoT 

Implementácia inteligentných systémov pomáha chrániť zdroje energie, dokáže efektívne manažovať súčasné 

energetické toky ako aj monitorovať a riadiť svoju spotrebu energie a médií s cieľom ušetriť peniaze. 

Inteligentný systém merania obsahuje samotné snímače energie na zber dát, zariadenie zabezpečujúce 

prenos dát do cloudu a SW na spracovanie, vizualizáciu a prácu s dátami. 

Takýto systém merania a vyhodnocovania je dôležitý pre správny a efektívny energetický manažment. 

Energetický manažment je súbor opatrení a činností, ktorých cieľom je efektívne riadenie znižovanie spotreby 

energie. Teda cieľom zavedenia energetického manažmentu (EM) je riadenie spotreby energie za účelom 

dlhodobého zníženia prevádzkových energetických spotrieb, ako aj nákladov, ktorého významným efektom 

je vplyv na životné prostredie. Až v spojení s opatreniami, ako je napríklad prispôsobenie technologických 

zariadení prevádzky novému stavu budov a zavedením energetického manažmentu je možné tento optimálny 

stav zabezpečiť. 

Je dôležité, aby dáta zo systému inteligentných meračov  s diaľkovým odpočtom  boli kompatibilné s 

grafickým užívateľským rozhraním s možnosťou prístupu škôlky alebo povereného pracovníka mestskej 

časti, aby mal možnosť získať spätnú väzbu o energetickej hospodárnosti. Systém využíva meranie energie 

v reálnom čase a poskytne spätnú väzbu používateľom, ktorá ovplyvní aspekty ľudského správania.  

Odporúčame zaviesť sieť snímačov na podružné miesta elektrickej energie, zemného plynu a vody. 

Optimálnym riešením je pokrytie celého areálu sieťou online merania aby sa predišlo nepravidelnému 

fyzickému odpisovaniu meradiel tak ako sa to robí v súčasnosti. 

 

6.9.2 D- Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla 

Odporúčame aby sa pri rekonštrukcii objektu zabezpečila celková hydraulická stabilita vykurovacej sústavy. 

Zateplením objektu sa menia teplotechnické vlastnosti a preto je dôležité tomu prispôsobiť výkon nových 

vykurovacích telies.  Nutná je aj výmena všetkých rozvodov vykurovacej sústavy. Odporúčame rozdeliť systém 

na samostatný systém s kotlom pre časť B – dielne a časť A. Časť A rozdeliť na  zóny podľa potreby, 

prinajmenšom na dve vetvy a to pre administratívu a dielne. Následne realizovať kompletné hydraulické 

vyregulovanie sústavy. 
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6.10 Súhrn navrhovaných opatrení 

Z jednotlivých opatrení bol zostavený energeticky úsporný projekt. Energeticky úporný projekt obsahuje 

výpočet energetických a ekonomických úspor so zohľadnením synergického efektu kombinácie opatrení.  

Navrhnutý energeticky úsporný projekt je nižšie podrobený ekonomickej analýze a bude vyhodnotený tiež z 

hľadiska vplyvu na životné prostredie. Kombinácia opatrení navrhnutá do energeticky úsporného projektu je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Uvedené úspory sú vztiahnuté voči pôvodnej, referenčnej spotrebe zemného plynu na vykurovanie 69 871 

kWh, elektriny na osvetlenie 3 236 kWh. Pri inštalácii fotovoltiky z referenčnej spotreby celkovej  elektriny  

12 372 kWh. 

 Celková úspora energie nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do variantu. Pri určení 

celkovej úspory variantu je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. V medzisúčtoch 

nákladov po realizácií je v niektorých prípadoch možná odchýlka spôsobená zaokrúhľovaním. 

Z podstaty zatepľovania je nutné, z dôvodu obmedzenia možných tepelných mostov, výsledného 

architektonického výrazu objektu a pod., zatepliť aj konštrukcie nad rámec ochladzovanej obálky budovy 

podľa STN 73 0540 (tzv. pridružené konštrukcie). Ako pridružené konštrukcie sú uvažované napr. sokel, atika, 

podhľady pri streche a pod. 

Tabuľka 210 Navrhované opatrenia energeticky úsporného projektu 

 

Pozn: Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok 
nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n. 

Výška úspor je zohľadnená v upravenej energetickej bilancii, ktorá upravuje spotreby energií na dlhodobý 
priemer. Úspory energií tak môžu v jednotlivých rokoch kolísať. Výpočet úspor tak isto predpokladá dodržanie 
existujúceho režimu vykurovania, počtu osôb a pod., pokiaľ toto nemení samotné opatrenia navrhnuté v 
energetickom audite je odporučené k realizácií. 

Vo výpočte hodnoty úspory pri aplikácií tohto súboru opatrení bolo uvažované s „energetickou 
disciplinovanosťou“ užívateľov budovy a správnym užívaním regulačných prvkov. Ide teda o hodnotu 

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 69,871 60,298 9,574 0,372 86,230 232,08 >30

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 69,871 58,850 11,021 0,428 108,704 254,14 >30

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 69,871 63,306 6,565 0,255 74,266 291,48 >30

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 69,871 42,895 26,976 1,047 269,200 257,13 >30

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 69,871 21,622 48,249 1,873 334,200 178,47 >30

69,871 21,622 48,249 1,873 334,200 178,473

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,2360 1,04 2,20 0,36 8,34 23,23 >5

3,2360 1,036 2,200 0,359 8,340 23,229

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp 4,726 0,771 9,000 11,67 13,00

4,726 0,771 9,000 11,67

55,17 3,0028 351,540 117,07

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00 3,6000 - -

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,000 0,0000

0,00 0,00 3,6000

55,1748 3,0028 355,1401 118,27Celkom

Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Investícia
Ročné úspory Diskontovaná 

návratnosť

ÚSPORY NA TEPLE

VÝROBA ELEKTRINY

ÚSPORY NA ELEKTRINE

Iné opatrenia
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maximálnej dosiahnuteľnej úspory. Jej dosiahnutie závisí vo veľkej miere na chovaní užívateľov budovy, čo 
však je v reálnych podmienkach veľmi ťažko dosiahnuteľné. 

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté upravené energetické bilancie navrhovaného energeticky úsporného 

projektu pred a po jeho realizácii a to ako v bilanciách energií (MWh/rok), tak aj vo finančných tokoch 

(tis.€/rok). Ceny energií sú  bez DPH. 

Z dôvodu prehľadného porovnania je energetická bilancia nového stavu pri max. úspore porovnaná s 

pôvodným resp. súčasným tvarom energetickej bilancie.  

Tabuľka 211 Energetická bilancia po realizácii opatrení 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Zmena 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r % 

Energetické vstupy   85,84 4,91 30,67 1,91 64,28 

Konečná spotreba energie  
elektrina 12,37 2,04 5,45 0,91 55,98 

teplo 73,47 2,87 25,22 0,98 65,67 

 

6.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – AB3 

6.11.1 Východiskové podmienky 

Investičné výdavky a garantované úspory nákladov na energiu sú vyčíslené bez DPH, čo priamo ovplyvňuje 

výšku platieb za GES. Celkové garantované úspory sú vyčíslené v stálych cenách základného obdobia bez 

zohľadnenia inflácie. Odmena za služby je v modelovom príklade stanovená vo výške 25% z platby za GES. 

Úspory energie sú dosahované presne vo výške minimálnej hodnoty úspory energie. Predpokladaná hodnota 

zákazky je zhodná s kumulatívnou hodnotou platieb za GES. 

6.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory 

Minimálne hodnoty úspory energie boli stanovené ako 80% z vypočítaných úspor energie v energetickom 

audite.  

Tabuľka 212 Definícia minimálnych požadovaných úspor

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 69,8714 62,21237 7,659 0,297

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 69,8714 61,05445 8,817 0,342

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 69,8714 64,61942 5,252 0,204

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 69,8714 48,29050 21,581 0,838

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 69,8714 31,27219 38,599 1,498

69,8714 31,27219 38,599 1,498

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,2360 1,47600 1,760 0,287

3,2360 1,47600 1,760 0,287

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp 129,97600 126,19540 3,781 0,617

3,781 0,617

44,14 2,40

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00

0,00 0,00

44,1399 2,4023

Celkom

Celkom

opatrenie Názov

Ročné úspory
Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

ÚSPORY NA ELEKTRINE

ÚSPORY NA TEPLE

VÝROBA ELEKTRINY
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6.11.3 Modelový príklad  

 

 

Tabuľka 213 Pomer investície a úspory 

Ukazovateľ Investícia Celkové úspory Pomer úspor 

Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 334 200,13 334 200,13 95% 

Energeticky efektívnejšie svietidlá 0,00 0,00 0% 

Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp 8 340,00 8 340,00 2% 

Súbor opatrení 351 540,13 351 540,13 1,00 

 

Tabuľka 214 Energetická bilancia po realizácii opatrení – min. úspory 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Plánovaný stav  
pri min. úspore 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r MWh/r 
tisíc 

eur/r 

Energetické vstupy   85,84 4,91 30,67 1,91 41,70 2,51 

Konečná spotreba energie  
elektrina 12,37 2,04 5,45 0,91 6,83 1,13 

ZP 73,47 2,87 25,22 0,98 34,87 1,38 

 

 

 

 

 

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 290,09 86 230 86 230,33 86 230,33 21 557,58 24,77

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 317,67 108 704 108 703,80 108 703,80 27 175,95 28,52

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 364,35 74 266 74 266,00 74 266,00 18 566,50 16,99

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 321,41 269 200 269 200,13 269 200,13 67 300,03 69,80

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 223,09 334 200 334 200,13 334 200,13 83 550,03 124,84

ÚSPORY NA TEPLE 223,09 334 200 334 200 334 200 83 550,03 124,84

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 29,04 8 340,0 8 340,00 8 340,00 2 085,00 23,94

ÚSPORY NA ELEKTRINE 29,04 8 340,00 8 340,00 8 340,00 2 085,00 23,94

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp 14,59 9 000 9 000,00 9 000,00 2 250,00 51,42

VÝROBA ELEKTRINY 14,59 9 000,00 9 000,000 9 000,000 2 250,000 51,42

146,34 351 540,13 351 540,13 351 540,13 87 885,03 200,19

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 3 600,00 0,00 3 600,00 900,00

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00 0,00 0,00

3 600,00 0,00 3 600,00 900,0000

147,84 355 140,13 355 140,13 355 140,13 88 785,03 200,19

Kumulatívna hodnota

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Mesačná platba 

za GES

Celkom

Celkom

Investícia Celkové úspory
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6.12 Environmentálne hodnotenie 

Ekologické účinky posudzovaného energeticky úsporného projektu sú vyhodnotené porovnávaním emisií vo 

východiskovom stave a po realizácii súboru energeticky úsporných opatrení vychádzajú. Pre ilustráciu 

množstva produkovaných emisií vychádzame z celkovej spotreby energie za celý areál. Emisie CO2 pre zdroj 

tepla boli vypočítané z emisných faktorov podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Keďže je v objekte spotrebovávaná 

elektrina, ktorá je vyrábaná mimo budovy, tak je v tabuľkách pri elektrine vyjadrená produkcia emisií 

systémových elektrárni na území SR. Pre výpočet emisií boli použité všeobecné emisné faktory pre spaľovanie 

zemného plynu a elektriny.  

Tabuľka 215 Emisné faktory a faktory platné pre budovu 

Energetický nosič 
 Znečisťujúca látka 

CO2 TZL SO2 Nox CO 

  kg/MWh g/MWh g/MWh g/MWh g/MWh 

zemný plyn 220 8 1 164 66 

elektrina 167 178 890 978 450 

 

Tabuľka 216 Produkcia emisií pri východiskovom stave a navrhovaného stavu pre min. úspore 

 

 

 

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 73,47 12,37 85,84 34,87 6,83 41,70 44,14 -51,4

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 16,16 2,07 18,23 7,67 1,14 8,81 9,42 -51,7

CO kg/r 4,86 5,57 10,43 2,31 3,07 5,38 5,05 -48,4

TZL kg/r 0,62 2,20 2,82 0,29 1,22 1,51 1,31 -46,5

SO2 kg/r 0,07 11,01 11,09 0,04 6,08 6,12 4,97 -44,8

NOx kg/r 12,04 12,10 24,14 5,71 6,68 12,39 11,74 -48,6

Súbor odporúčaných opatrení

Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav

A1.1

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 73,47 12,37 85,84 65,81 12,37 78,18 7,66 -8,9

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 16,16 2,07 18,23 14,48 2,07 16,54 1,68 -9,2

CO kg/r 4,86 5,57 10,43 4,35 5,57 9,92 0,51 -4,9

TZL kg/r 0,62 2,20 2,82 0,55 2,20 2,76 0,06 -2,3

SO2 kg/r 0,07 11,01 11,09 0,07 11,01 11,08 0,01 -0,1

NOx kg/r 12,04 12,10 24,14 10,78 12,10 22,88 1,25 -5,2

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Zateplenie obvodového plášťa 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

A1.2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 73,47 12,37 85,84 64,65 12,37 77,02 8,82 -10,3

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 16,16 2,07 18,23 14,22 2,07 16,29 1,94 -10,6

CO kg/r 4,86 5,57 10,43 4,28 5,57 9,85 0,58 -5,6

TZL kg/r 0,62 2,20 2,82 0,54 2,20 2,75 0,07 -2,6

SO2 kg/r 0,07 11,01 11,09 0,07 11,01 11,08 0,01 -0,1

NOx kg/r 12,04 12,10 24,14 10,59 12,10 22,69 1,44 -6,0

Zateplenie strešnej konštrukcie

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ
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A1.3

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 73,47 12,37 85,84 68,22 12,37 80,59 5,25 -6,1

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 16,16 2,07 18,23 15,01 2,07 17,07 1,16 -6,3

CO kg/r 4,86 5,57 10,43 4,51 5,57 10,08 0,35 -3,3

TZL kg/r 0,62 2,20 2,82 0,57 2,20 2,78 0,04 -1,6

SO2 kg/r 0,07 11,01 11,09 0,07 11,01 11,08 0,01 0,0

NOx kg/r 12,04 12,10 24,14 11,18 12,10 23,28 0,86 -3,6

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Po opatreniach 
Zmena %

Súčasný stav

Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo

A2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 73,47 12,37 85,84 34,87 12,37 47,24 38,60 -45,0

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 16,16 2,07 18,23 7,67 2,07 9,74 8,49 -46,6

CO kg/r 4,86 5,57 10,43 2,31 5,57 7,87 2,55 -24,5

TZL kg/r 0,62 2,20 2,82 0,29 2,20 2,50 0,32 -11,5

SO2 kg/r 0,07 11,01 11,09 0,04 11,01 11,05 0,04 -0,4

NOx kg/r 12,04 12,10 24,14 5,71 12,10 17,81 6,32 -26,2

Variant 1                Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia

Zmena %
Súčasný stav Po opatreniach 

B Energeticky efektívnejšie svietidlá

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 73,47 12,37 85,84 73,47 10,61 84,08 1,76 -2,1

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 16,16 2,07 18,23 16,16 1,77 17,94 0,29 -1,6

CO kg/r 4,86 5,57 10,43 4,86 4,78 9,64 0,79 -7,6

TZL kg/r 0,62 2,20 2,82 0,62 1,89 2,51 0,31 -11,1

SO2 kg/r 0,07 11,01 11,09 0,07 9,45 9,52 1,57 -14,1

NOx kg/r 12,04 12,10 24,14 12,04 10,38 22,42 1,72 -7,1

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

C

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 73,47 12,37 85,84 73,47 8,59 82,06 3,78 -4,4

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 16,16 2,07 18,23 16,16 1,43 17,60 0,63 -3,5

CO kg/r 4,86 5,57 10,43 4,86 3,87 8,73 1,70 -16,3

TZL kg/r 0,62 2,20 2,82 0,62 1,53 2,15 0,67 -23,9

SO2 kg/r 0,07 11,01 11,09 0,07 7,65 7,72 3,36 -30,4

NOx kg/r 12,04 12,10 24,14 12,04 8,40 20,44 3,70 -15,3

Inštalácia fotovoltického zariadenia  6 kWp

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 
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6.13 Zhodnotenie – Administratívna budova 3  

 

Na administratívnej budove už bol cca pre 12 rokmi zateplený obvodový plášť a vymenené okná podľa noriem 

vtedy platných, spĺňajúcich teplotechnické požiadavky. 

Obvodová stena je zateplená tepelnoizolačnými doskami z polystyrénu hr. 80 mm. Strop do podstrešného 

priestoru pravdepodobne tvorí trapézový plech s betónovou zálievkou hr. 100 mm, na ktorom sú 

tepelnoizolačné dosky hr. 100 mm. Výplňové konštrukcie sú z PVC profilov s izolačným dvojsklom, dvere a 

vráta sú oceľové s tepelnoizolačnou vrstvou. V súčasnosti už jednotlivé konštrukcie  nespĺňajú teplotechnické 

požiadavky teraz platných hodnôt.  

V predložených výpočtoch  sme vyčíslili, že realizáciou odporučených opatrení je možné znížiť spotrebu 

zemného plynu na vykurovanie maximálne o 48,25 MWh,  teda  69,1 % v porovnaní s referenčnou spotrebou 

zemného plynu.  Predpokladaná úspora elektriny na osvetlenie je 68% voči referenčnej spotrebe elektriny na 

osvetlenie. Inštaláciou FV systému je možné vyrobiť 4,7 MWh elektriny pre vlastnú spotrebu.  

Teda celková maximálna úspora energie je 55,17 MWh ročne, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 3 002 

€.  Predpokladaná výška investície na opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti priamo 

podieľajúce sa na úspore energie je 351 540 € s jednoduchou návratnosťou 117 rokov. 

V energetickom audite sme taktiež analyzovali aj opatrenia, ktoré primárne nie sú zamerané na úsporu 

energie. Odporúčame, aby boli všetky meradlá snímané online na získanie presných dát spotreby v reálnom 

čase aby sa predišlo ich fyzickému odpisovaniu. 

V rámci posúdenia možnosti financovania projektu prostredníctvom garantovanej energetickej služby sme 

určili minimálne požiadavky dosahovania úspor na teple a elektrine na 80% z výpočtových, maximálnych 

hodnôt. Minimálna úspora tepla na vykurovanie je potom 38,6 MWh, min. úspora elektriny  1,7 MWh 

a min. výroba FV systému 3,78MWh. Tým sa predĺži doba návratnosti celkového súboru opatrení na 146 

rokov. Odmenu pre poskytovateľa GES sme v tomto audite modelovo určili na 25%.  

V prípade záujmu realizovať uvedený projekt uplatnením §18 Zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez Zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, kde 

nedochádza k zvyšovaniu dlhu, nevidíme priestor, nakoľko je dôležité dodržať podmienku aby garantované 

úspory boli väčšie alebo rovné ako je platba za GES a pri návratnosti 146 rokov je uplatnenie nereálne.  

Zväčšením hrúbok izolácií a komplexným zateplením je možné stále ušetriť významné množstvo energie 

ale z ekonomického hľadiska to nemá žiadne opodstatnenie, nakoľko návratnosť je veľmi vysoká. Pri 

takýchto opatreniach ide skôr o predĺženie životnosti stavby a zlepšenie komfortu užívateľov ako 

o ekonomickú efektivitu vynaložených prostriedkov. 
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7. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BERNÁTOVCE  

Administratívna budova v areáli Záhrady Bernátovce sa 

nachádza v extraviláne mesta, v jeho tesnej blízkosti. 

Predmetná budova so súpisným číslom 779 sa nachádza v 

katastrálnom území Barca, obec Košice – Barca, okres 

Košice IV na parcelách č. 2697/1 a 2697/2 vedenej na LV 

2628. Vlastníkom je  Mesto Košice, v správe Správy 

mestskej zelene v Košiciach. Na základe katastra nie je 

chránenou nehnuteľnosťou. 

V areáli Záhrady sa nachádza okrasná škôlka  a kompostáreň. Okrasná škôlka sa zaoberá pestovaním a 

predajom širokého sortimentu listnatých a ihličnatých okrasných drevín. K dispozícií sú vzrastlé listnaté 

stromy z voľnej pôdy so zemným balom, listnaté dreviny v kontajneroch aj z voľnej pôdy, ihličnaté dreviny 

vhodné do živých plotov, alebo ako solitéry z vlastnej výroby.  Kompostáreň spracováva biologický odpad 

vytvorený na území mesta Košice, zabezpečuje tým ochranu životného prostredia. Zhodnocovaním odpadu 

prispieva k hospodárnosti  pri spracovaní organického materiálu a zároveň získava použiteľný produkt. 

Hlavnou činnosťou kompostárne je  recyklácia, úprava odpadov (t.j. drvenie) a skladovanie odpadov. Počet 

zamestnancov okrasnej škôlky je 14, kompostárne 4. 

7.1 Opis súčasného stavu 

Využitie budovy. Administratívna budova 

Budova slúži ako sociálno-prevádzkový objekt, v ktorom sú umiestnené kancelárie prevádzky areálu a šatne 

s umyvárňami a WC pre zamestnancov. 

Predmetná budova je prístupná z miestnej komunikácie. Skladá sa z dvoch hmôt, t.j. z dvoch obdĺžnikov, z 

ktorých južná časť je nevykurovaná. Severná vykurovaná časť budovy je obdĺžnikového pôdorysu, prízemná, 

bez podpivničenia, so sedlovou strechou, bez obytného podkrovia. Rozmery vykurovanej časti budovy sú cca 

50,13 x 15,61 m. Svetlá výška na 1.NP cca 3,0 m.  

Administratívna budova už bola rekonštruovaná približne v rokoch 2008, resp. 2009.  

Nosnú konštrukciu tvorí pozdĺžny zvislý murovaný obvodový plášť, na ktorých sú oceľové girlandové väzníky 

na rozpon 15,0 m, uložených v module 3,0 m. 

 

Obrázok 45 Pôdorys AB Bernátovce 
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Merná podlahová plocha (vykurovaná) budovy je 782,53 m2, faktor tvaru budovy je 0,76. 

7.1.1 Stavebné konštrukcie  

Obvodová stena 

Obvodová stena OBS1 je vymurovaná z pórobetónových kvádrov hr. 360 mm, ktorý je zateplený 

tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 80 mm, z interiérovej strany je vápennocementová 

omietka. Deliaca priečka DP1 do nevykurovaného priestoru je vymurovaná z pórobetónových kvádrov hr. 280 

mm a obojstranne omietnutá vápennocementovou omietkou.  

Strecha/strop  

Strecha je sedlová, v oceľovej konštrukcii. Strop do podstrešného priestoru S1 tvorí trapézový plech, na 

ktorom je parozábrana a rohože z minerálnej vlny hr. 240 mm. Zo strany interiéru je sadrokartónový podhľad. 

Podlaha 

Podlahu na teréne pravdepodobne tvoria tepelnoizolačné dosky hr. 20 mm, betónová mazanina hr. 70 mm, 

lepidlo a nášľapná vrstva podľa využitia miestnosti - keramická dlažba, alebo PVC.  

Otvorové konštrukcie 

Výplňové konštrukcie sú z PVC profilov s izolačným dvojsklom, interiérové dvere v deliacej priečke sú plné 

drevené. 

 

 

7.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV   

Vykurovanie je zabezpečené 1 ks nástenným kondenzačným kotlom 

na spaľovanie zemného plynu Junkers  ZBR 42-3 A s nom. výkonom 9,5 

– 39,2 kW, rok výroby 2019. Cirkuláciu zabezpečuje elektronické 

obehové čerpadlo Wilo Yonos PICO 30/1-8.  

Vykurovacia sústava bola rekonštruovaná v r. 2006 počas komplexnej 

obnovy budovy.  

Hlavný rozvod je vedený pod stropom pod podhľadom, izolovaný 

Mirelonom hr, 1 cm., odtiaľ sú napájané odbočkami voľne popri stene jednotlivé vykurovacie telesá. 

Vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková.  Odovzdávanie tepla do priestoru zabezpečuje podsystém 

radiátorového vykurovania. V jednotlivých miestnostiach sú osadené oceľové panelové vykurovacie telesá s 

regulačnými ventilmi a termostatickými hlavicami. Uzatváracie armatúry - guľové ventily sú funkčné.  

Regulácia  systému vykurovania v objekte je vyhovujúca, ekvitermická.  

Teplá voda sa pripravuje v zásobníku Buderus SU300/1W s objemom 300litrov napojeného na kotol. 

Cirkuláciu zabezpečuje jedno čerpadlo Grundfoos UPS 32 -50  180. Rozvody PPR sú izolované. Teplá voda sa 

využíva v celom objekte v sociálnych zariadeniach, sprchách a umyvárňach.  
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7.1.3 Osvetlenie  

Vo všetkých priestoroch sa priebežne menia klasické žiarovky za LED žiarovky.  Už skoro vo všetkých 

kanceláriách a komunikačných priestoroch sú úsporné žiarovky 

V čase spracovania ÚEA bolo osvetlenie riešené LED žiarovkami 8W, lineárnymi jednotrubicovými T5, 

dvojtrubicovými T8   žiarivkami s príkonom jednej trubice 36W, resp. 28W. Ovládanie osvetľovacích sústav je 

ručné systémom zapnuté/vypnuté.   

Podrobný popis svietidiel je v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 217 Sumárne údaje o osvetľovacích telesách v budove 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na základe  určenej dĺžky svietenia je predpokladaná spotreba elektriny na 

osvetlenie podľa daného prevádzkového režimu sumárne  3 747,4 kWh/rok, pri nákladoch cca 645€. 

 

Tabuľka 218 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia 

Príkon osvetlenia 4,258 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 5 322,5 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 3 750,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 915,6 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 645,1 € 

 

 

7.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie 

Ďalej sa v budove nachádzajú drobné elektrické spotrebiče ako varné kanvice, výpočtová technika atď. Na 

ostatnej spotrebe elektrickej energie sa podieľajú rôzne elektrické spotrebiče nachádzajúce sa v priestoroch 

budovy, ktoré súvisia s jej prevádzkou. Ich spotreba je nevyhnutná a z pohľadu optimalizácie spotreby 

technickými opatreniami nepravdepodobná. Úsporu je možné dosiahnuť racionálnym a efektívnym užívaním 

personálu. Z toho dôvodu nie je predmetom energetického auditu. 

7.1.5 Vetranie a vzduchotechnika 

Vetranie objektu je prirodzené, pomocou otváravých okien, dverí a špárovou infiltráciou. 

7.1.6 Chladenie 

V predmete ÚEA sa nenachádza žiaden systém chladenia. 

Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W
+ predradnik  

vo W (Pi)
 hod/deň deň/rok  kWh/rok

žiarovka LED 17 24 8 4 220 168,96

neon jednotrubicový   T5 28W 8 8 28 32,2 4 220 226,69

neon dvojtrubicový   T8 72W 46 92 72 82,8 4 220 3351,74

Spolu 71 124 3747,39

Počet (ks) Príkon 

4258,4

Spotrebič

Doba prevádzky
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7.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001 

Systém managementu hospodárenia s energiami podľa STN EN ISO 50001 nie je vytvorený.  

 

7.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch 

Objekt  je zásobovaný: 

 elektrická energia 

 zemný plyn 

 voda 

V predmetnej budove dochádza len k energetickým vstupom a k spotrebe energie, energetické výstupy sa 

nerealizujú. Objekt je napojený na distribučnú sieť Východoslovenskej distribučnej, a.s., elektrinu nakupuje 

od dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., zemný plyn od SPP a.s, dodávateľom pitnej vody je 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.   

Objemy nakupovaných energo-nosičov boli za roky 2018-2020 nasledovné: 

7.2.1 Spotreba elektriny 

Elektrina je spotrebovávaná na chod Záhrady, resp.  celého areálu. Spotreba elektriny 

je meraná jedným fakturačným meradlom v rámci celého areálu. 

Objekt je napojený z jestvujúcej prípojky cez rozpojovaciu skriňu  RIS. Z RIS  je napojený 

hlavný rozvádzač HR káblom CYKY 4B16mm2, kde je hlavne istenie (Schneider 63A) 

a podružné meranie objektu. Z HR je napojený rozvádzač RMK (Schneider C16A) pre 

kotolňu   RMCH istením prízemia a hlavné istenie pre rozvádzače R1 a R2 na poschodí.   

 

 

 

7.2.1.1 Spotreba elektrickej energie za celý areál 

Spotreba el. energie je fakturovaná na základe odpočtu v rámci vysokého  a nízkeho tarifu priebehovým 

elektromerom (ITMS), čím dodávateľ elektriny fakturuje za reálnu spotrebu na mesačnej periodicite. S tým je 

však spojené prípadné spoplatnenie za nedodržanie stanovených technických parametrov odberu, napr. 

nedodržanie účinníka, prekročenie rezervovanej kapacity, atď.. Výhodou je však definovanie mesačnej 

spotreby a údaj nameraného maximálneho príkonu (meranie štvrťhodinového elektrického činného výkonu) 

za daný mesiac.  
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Tabuľka 219 Súhrnné údaje o spotrebe elektriny 

 

 

 

Priemerná spotreba elektriny dosiahla za roky 2018 - 2020 hodnotu  81,827 MWh/rok, čo pri priemernej cene 

174,62 €/MWh predstavuje ročné náklady na elektrinu priemerne 14 288,2€. Vývoj spotreby a nákladov za 

elektrinu za ostatné tri roky je znázornený v nasledujúcich grafoch. V druhej polovici roka 2020 je evidentný 

významný nárast spotreby elektriny  spôsobený VSD a.s. schváleným napojením na jestvujúcu trafostanicu 

zariadením vo vedľajšom areáli, napojením a  neoprávneným odberom zariadenia na Záhradu Bernátovce. 

  

ČOM 156058

Valaliky-

Bernátovce 779

EIC 24ZVS0000003167Y 50 kW VSE

Rok
Spotreba  VT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

VT  (€/kWh)

Spotreba  

ST             

(kWh) 

Cena za 

jednotku ST  

(€/kWh)

Spotreba  NT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

NT  (€/kWh)

Spotreba 

SPOLU            

(kWh) 

Platba za Istič            

(€)

Náklady spolu              

(€) 

Ročný priemer 79 279 14 288,8

12 358,5

17 743,20,07625

0,04470

0,103360

0,07305

0,06297

24 784 66 882

0,09068

4035,6

0

0

0,00000

0,00000

0 0,00000

12 764,7

47 847 19 960 67 807

71 790 31 359 103 149

4116,3

4322,12020

2018

2019

49 743

kWh € kWh € kWh €

Január 7 023 1 122 € 8 354 1 343 € 7 433 1 344 €

Február 7 770 1 206 € 7 121 1 198 € 7 114 1 292 €

Marec 6 516 1 064 € 6 128 1 085 € 6 126 1 165 €

Apríl 4 351 975 € 5 769 1 044 € 6 958 1 255 €

Máj 6 078 1 090 € 4 783 930 € 5 053 1 025 €

Jún 5 494 961 € 4 722 915 € 5 685 1 107 €

Júl 5 983 1 017 € 5 355 991 € 7 221 1 297 €

August 6 065 1 023 € 5 079 955 € 8 767 1 482 €

September 6 299 1 156 € 4 702 917 € 8 558 1 471 €

Október 6 054 1 034 € 5 242 979 € 9 703 1 627 €

November 5 501 978 € 5 006 972 € 13 795 2 151 €

December 7 393 1 137 € 5 546 1 031 € 16 736 2 526 €

Celkom 74 527 12 765 € 67 807 12 359 € 103 149 17 743 €

Priemer kWh €81 828 14 288,78 €

Obdobie
2018 20202019

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 74 527,2 12 764,7 0,17128

2019 67 807,0 12 358,5 0,18226

2020 103 148,8 17 743,2 0,17202

Priemer 81 827,6 14 288,8 0,17462
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Obrázok 46 Prehľad spotreby a nákladov za elektrinu 

 

Obrázok 47 Priebeh spotreby elektriny v mesiacoch 

 

Obrázok 48 Priebeh nákladov elektriny v mesiacoch 

 

Obrázok 49 Priebeh spotreby jednotlivých taríf po mesiacoch v r. 2020 

 

Nasledujúci obrázok ilustruje priebeh max. príkonu za rok 2020. Počas toho obdobia dosiahol max. príkon 

v decembri skoro 48kW. Podotýkame, že hodnota istenia je  50 kW (MRK), čím je vzhľadom na reálny príkon 

v posledných dvoch mesiacoch veľmi tesný a preto bude treba v budúcnosti strážiť prekročenie uvedenej 

hodnoty, aby sa predišlo prípadným poplatkom za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity. 
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Obrázok 50 Porovnanie nastavenej RK a nameraného max. príkonu v r. 2020 

 

Konštatujeme, že uvedené platby vzhľadom na spotrebu na odbernom mieste sú adekvátne. Pri pohľade na 

nasledujúcu tabuľku je zrejmé, že pomer distribučných poplatkov a dodávky silovej elektriny vplyvom nárastu 

spotreby klesá v prospech dodávky v roku 2020.  

Tabuľka 220 Percentuálne vyjadrenie platieb za Dodávku silovej elektriny a distribúciu 

 

Nasledujúca tabuľka ilustruje skladbu v cenovej štruktúre poplatkov za odberné miesto  v roku 2020. Okrem 

Prístupu do distribučnej sústavy (poplatok za istič) vo výške 7,2035 €/kW/mes., sú jednotlivé položky závislé 

od spotreby energie v kWh. 

Tabuľka 221 Skladba v štruktúre poplatkov za elektrickú energiu 

Variabilná / spotrebná zložka cena za MJ (€/kWh) 

Silová elektrina (VT+ST+NT)  (€/kWh) 0,10336 

Spotrebná daň (€/kWh) 0,00132 

Tarifa za systémové služby (€/kWh) 0,00594 

Tarifa za prevádzkovanie systému (€/kWh) 0,02362 

Tarifa za distrib. vr. prenosu el. (€/kWh) 0,01060 

Distribučné straty (€/kWh) 0,00253 

Odvod do NJF (€/kWh) 0,00327 

Priemerná cena za variabilné položky 0,150637 € 

Fixná zložka cena za MJ (€/A) 

Tarifa za prístup do DS (€/kW/mes) 7,2035 

  

 

 

rok Dodávka sil el. Distribúcia % podiel distribúcie

2017 4 054,4608 9 268,1555 69,6%

2018 4 558,8590 8 205,7917 64,3%

2019 5 745,1432 6 613,3982 53,5%

2020 10 007,4665 7 735,6930 44%

156058
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7.2.1.2 Spotreba elektrickej energie za administratívnu budovu – vstup do projektu 

Spotreba elektriny v administratívnej budove je samostatne meraná podružným elektromerom od 9.4.2021. 

Dovtedy meranie nebolo žiadne. V priebehu dvoch mesiacov. t.j. od 9.4.2021 do 10.6.2021  bola nameraná 

spotreba 2 538,7 kWh. V objekte je elektrina spotrebovávaná na bežný chod administratívny, resp. sociálno - 

prevádzkovej budovy. Zohľadnením prevádzkového režimu ako aj ročných období sme stanovili odborným 

odhadom ročnú spotrebu na  17,14 MWh. 

Tabuľka 222 Odhad mesačnej spotreby elektriny v AB 

 

 

7.2.2 Spotreba zemného plynu 

Zemný  plyn je v areáli využívaný na vykurovanie a prípravu TÚV v administratívnej budove a vyhrievaním 

skleníka. Zemný plyn je nakupovaný od spoločnosti SPP a.s.. Spotreba  je meraná jedným fakturačným 

meradlom (OM 4101451844).  

 

7.2.2.1 Spotreba zemného plynu za celý areál 

Nasledujúca tabuľka uvádza celkové ročné spotreby zemného plynu za obdobie 2018 – 2020 vychádzajúce 

z predložených podkladov prevádzkovateľa. 

 

Tabuľka 223 Prehľad celkovej spotreby zemného plynu vrátane nákladov 

Priemerná spotreba plynu za posledné tri roky je na úrovni 355,717 MWh/rok za priemernú cenu 39,95 

€/MWh vrátane variabilných a fixných  zložiek.  

kWh €

Január 1 650 284 €

Február 1 587 273 €

Marec 1 523 262 €

Apríl 1 269 218 €

Máj 1 269 218 €

Jún 1 269 218 €

Júl 1 269 218 €

August 1 269 218 €

September 1 269 218 €

Október 1 523 262 €

November 1 587 273 €

December 1 650 284 €

Celkom 17 137 2 947,76

Obdobie
2020

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 397 261 14 319,97 € 0,0360

2019 399 779 15 829,82 € 0,0396

2020 270 111 12 481,50 € 0,0462

Priemer 355 717 14 210,43 € 0,03995
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Na nasledujúcom obrázku vidíme, že v poslednom roku významne  klesla, čím prispela výmena kotlov na 

zabezpečenie vykurovania. 

Vývoj nákladov za zemný plyn za tri roky je znázornený v nasledujúcom grafe. 

  

Obrázok 51 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na ZP  

 

 

7.2.2.2 Spotreba zemného plynu pre administratívnu budovu – vstup do projektu 

Z celkovej spotreby zemného plynu v rámci areálu sme určili spotrebu len pre riešený objekt, ktorá je  meraná 

podružným plynomerom. Od decembra 2018 ju pravidelne odpisuje poverený pracovník, ktorý poskytol 

hodnoty  spracovateľovi auditu, čo umožnilo relatívne presne stanoviť odber po mesiacoch. Uvedená 

spotreba  definuje spotrebu paliva len pre účely vykurovania a prípravy teplej vody v riešenom objekte.  

Nasledujúca tabuľka uvádza ročné spotreby zemného plynu. V roku 2019 bola rekonštruovaná kotolňa 

a inštalovaný nový kondenzačný kotol. Na základe poskytnutých informácií je 50% zníženie spotreby plynu 

v roku 2020 spôsobené práve modernizáciou zdroja tepla. Preto sme brali do úvahy priemernú spotrebu 

108,8MWh za roky 2019 a 2020. 

Tabuľka 224 Prehľad spotreby zemného plynu pre AB 

 

Z uvedených hodnôt sme určili odborným odhadom pomer odberu ZP pre účely vykurovania a prípravy teplej 

vody. Spotreba ZP v letných mesiacoch (jún – august) je spôsobená len výrobou teplej vody, čo priemerne 

znamená 1,98 MWh mesačne, resp. 23,77 MWh ročne. TV je využívaná len v sociálnych zariadeniach, 

v sprchách. Ostatná priemerná spotreba 84,31 MWh je pre vykurovanie objektu. Z tejto spotreby budeme 

vychádzať v nasledujúcich výpočtoch úspor. V roku 2020 je evidentný pokles spotreby, podľa informácii 

povereného pracovníka je vplyvom výmeny plynového kotla za nový. 

 

 

 

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 147 085 5 301,95 € 0,0360

2019 144 485 5 721,10 € 0,0396

2020 71 680 3 312,26 € 0,0462

Priemer 108 083 4 516,68 € 0,04179
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Tabuľka 225 Prehľad mesačnej spotreby zemného plynu v AB 

 

Obrázok 52 Prehľad spotreby a nákladov na ZP v AB 

  

 

Obrázok 53 Mesačná spotreba ZP v AB za roky 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

kWh € kWh €

Január 24 491 969,77 € 13 700 633,07 €

Február 22 846 904,61 € 11 437 528,47 €

Marec 20 081 795,15 € 5 681 262,49 €

Apríl 13 456 532,80 € 5 767 266,48 €

Máj 12 068 477,86 € 5 142 237,59 €

Jún 2 248 89,01 € 2 026 93,64 €

Júl 2 495 98,81 € 1 919 88,66 €

August 1 904 75,38 € 1 293 59,77 €

September 2 065 81,77 € 2 490 115,06 €

Október 14 316 566,87 € 4 031 186,28 €

November 14 746 583,91 € 8 203 379,04 €

December 13 768 545,15 € 9 992 461,72 €

Celkom 144 485 5 721,10 71 680 3 312,26

2019 2020
Obdobie
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7.2.3 Spotreba vody 

V areáli sa nachádza jedno odberné miesto pitnej vody. Dodávateľom pitnej vody je Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť a.s.  Jedná sa o  spotreba vody v administratívnej budove, na polievanie záhrad sa 

využíva úžitková voda. 

Tabuľka 226 Prehľad celkovej spotreby vody a stočného 

 

 

  

 Obrázok 54 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na vodu 
 

 Tabuľka 227 Jednotkové ceny vody 

 

 

 

 

 

 

 

Zrážky (paušál) Spolu náklady 
Pomer 

spotreba/zrážky 

m3 € € € %

2017 315 412,7 € 0,0 € 412,7 € 100,0%

2018 236 315,0 € 0,0 € 315,0 € 100,0%

2019 242 323,0 € 0,0 € 323,0 € 100,0%

2020 236 176,4 € 0,0 € 176,4 € 100,0%

Vodné + stočné

 €/m3 2017 2018 2019 2020

Vodné 1,310 € 1,336 € 1,336 € 1,336 €

Stočné 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €

Zrážky 0,900 € 0,987 € 0,987 € 0,987 €
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7.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál  

Podľa predložených faktúr je z hľadiska  spotreby výrazne prevažovaná spotreba zemného plynu – na úrovni 

81 %, avšak z hľadiska platieb, náklady na elektrinu predstavujú už 50% z celkových nákladov.  

Tabuľka 228 Údaje o energetických vstupoch

 

  

Obrázok 55 Grafické znázornenie rozloženia spotreby a platieb za energie 

V nasledujúcej tabuľke je zdokumentovaná merná cena energetických médií. Cenové údaje 

vychádzajú z predložených podkladov a sú bez DPH. Ide o celkové priemerné merné ceny za 

odobranú energiu. 

Tabuľka 229 Merná cena  energetických médií 

 

 

 

 

 

 

Vstupy palív a energie Jednotka Množstvo
Výhrevnosť    

MWh/jedn.

Obsah energie 

[MWh]

Ročné náklady        

[euro]

Nákup elektrickej energie MWh 81,83 81,83 14 288,78

Nákup tepla MWh 0,00 0,00 0,00

Zemný plyn MWh 355,72 355,72 14 210,43

Celkom vstupy palív a energie 437,54 28 499,21

Elektrina ZP

€/MWh €/MWh

2018 171,2751 36,0468

2019 182,2607 39,5964

2020 172,0152 46,2088

Priemer 174,6205 39,9487

Obdobie
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7.4 Vlastné zdroje energie 

V nasledujúcej tabuľke je uvedená súhrnná základná ročná bilancia premeny energie vo vlastných 

zdrojoch. Výpočet uvažuje s   premenou energie v zemnom plyne na energiu tepelnú pre 

stanovený  výkon a účinnosť zdroja. 

Zdrojom tepla  na výrobu tepla a teplej vody v budove je 1 ks závesný kondenzačný kotol na spaľovanie 

zemného plynu  Junkers  ZBR 42-3 As výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2019.  

Technická špecifikácia zdroja je uvedená v tabuľke 7. 

Tabuľka 230 Základné technické údaje zdroja 

 

Údaje o celkovej energetickej účinnosti si pomáhajú vytvoriť celkový obraz o stave energetického 

hospodárstva. Nakoľko sa teplo vyrába len na vykurovanie budovy, posúdenie tepelného 

hospodárstva bolo vyhotovené z hľadiska strát pri výrobe tepla. Účinnosť výroby tepla  je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke 

 
Tabuľka 231 Základná ročná bilancia premeny energie 

 

 

 

 

Účinnosť

Max Min

ks [W] %

Junkers  ZBR 42-3 A 2019 1 39,2 9,5 92 92

Zdroj tepla
Rok výroby Počet

[kW]

Elektrický 

príkon

Výkon

Riadok Ukazovateľ Jednotka Hodnota

1 Inštalovaný elektrický výkon celkom MW 0

2 Inštalovaný tepelný výkon celkom MW 0,039

3 Dosiahnuteľný elektrický výkon celkom MW 0

4 Pohotový elektrický výkon celkom MW 0

5 Výroba elektriny MWh 0

6 Predaj elektriny z výroby elektriny MWh 0

7 Vlastná spotreba elektriny MWh 0,588

8 Spotreba energie na výrobu elektriny MWh 0,00

9 Výroba využiteľného tepla MWh 76,72

10 Predaj vyrobeného využiteľného tepla MWh 0

11 Spotreba energie na výrobu využiteľného tepla MWh 84,31

12 Spotreba energie celkom (riadok 8 + riadok 11) MWh 84,31

13 Ročná energetická účinnosť zdroja [(riadok 5 + riadok 9)/riadok 12] 0,91

14 Ročná energetická účinnosť výroby elektriny (riadok 5/riadok 8) -

15 Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla  (riadok 9/riadok 11) 0,91

16 Špecifická spotreba energie na výrobu elektriny (riadok 8/riadok 5) MWh/MWh -

17 Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného tepla (riadok 11 /riadok 9) MWh/MWh 1,10

18 Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 1) h/r -

19 Ročné využitie dosiahnuteľného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 3) h/r -

20 Ročné využitie pohotového elektrického výkonu (riadok 5/riadok 4) h/r -

21 Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu (riadok 9/riadok 2) h/r 1 957,23

bezrozmerné 

číslo alebo %
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7.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu  

Určenie referenčnej spotreby je dôležité pri následnom vyhodnocovaní úspor každého navrhovaného 

opatrenia v rámci objektu. V nasledujúcich výpočtoch úspor energie budeme vychádzať z týchto spotrieb. 

V rámci komplexného návrhu súboru opatrení vychádzame z celkovej referenčnej spotreby zemného plynu 

na vykurovanie a elektriny na osvetlenie.   

Tabuľka 232 Referenčná spotreba  

 Priemer (kWh) 

Spotreba ZP na ÚK  84 311 

Spotreba elektriny za celú budovu 17 137 

Spotreba elektriny na osvetlenie 3750 

 

Tabuľka 233 Merné ceny energie do projektu  

 
EE ZP 

€/MWh €/MWh 

Priemer 174,62 39,95 

 

7.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií 

Normy a literatúra 

-  [1] STN 73 0540-1 - Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 1: Terminológia: 2002. 

- [2] STN 73 0540-2 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky: júl 2012. 

- [3] STN 73 0540-3 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia: júl 2012. 

- [4] STN EN ISO 13790 - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. 

- [5] STN EN ISO 13790/NA - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. Národná príloha. 

Právne predpisy : 

- Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Vyhláška 324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012Z.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. 

Literatúra : 

- I. Chmúrny a kol.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov. 
- Z. Sternová a kol.: Atlas tepelných mostov. Vydavateľstvo Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2006. 
- Z. Sternová a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Vydavateľstvo 

Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2010. 
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7.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav 

Pri tepelnotechnických výpočtoch boli použité a vypočítané základné parametre budovy uvedené v tabuľke. 

 
Tabuľka 234 Technické a geometrické parametre budovy 

 

V nasledovnom je uvedený podrobný výpočet tepelnotechnického posúdenia aktuálneho stavu budovy 

s popisom stavebných konštrukcií, otvorových výplní a pod. Pri čiastkových výpočtoch je uvedené, či daná 

položka vyhovuje aktuálne platným predpisom a kritériám energetickej hospodárnosti budov. 

Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje  1 930,5 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 0,179 W.m-2.K-1 do  0,731 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú 

vedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 

485,1 W/K, čo predstavuje 69,4 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 

 

Tabuľka 235 Podiel konštrukcií na celkovej mernej tepelnej strate – súčasný stav 

 

 
Tabuľka 236 Zoznam pevných stavebných konštrukcií – súčasný stav 

 

 

 

 

Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 79,0 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 1,35W.m-2.K-1. do 2,7 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú 

A 982,12

p 131,48

Vb 2644,95

Ab 782,53

∑Ai 2009,46

∑Ai/Vb 0,76

1

hk,pr 3,38

Faktor tvaru budovy [1/m]

Počet nadzemných podlaží

Priemerná konštrukčná výška podlažia [m]

Celková zastavaná plocha [m2
]

Obvod zastavanej plochy [m]

Obostavaný vykurovaný objem [m3
]

Merná plocha vykurovaná [m2
]

Ochladzovaná obalová konštrukcia [m2
]

Plocha Tep.strata Podiel

(m
2
) (W/K) (%)

Obvodové steny nad terénom 365,4 117,1 16,75

Strecha plochá/strop 782,5 112,1 16,02

Otvorové konštrukcie 79,0 113,8 16,28

Podlaha na teréne/strop 782,5 255,9 36,59

Vplyv tepelných mostov  - 100,5 14,37

Suma 2009,5 699,4 100,0

Pevné konštr. 1930,5 485,1 69,4

Položka

 Plocha U Umax UN Ur1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

OBS1_hr. 360 mm 312,64 0,313 0,46 0,32 0,22 Nevyhovuje

DP1_hr. 280 mm 52,76 0,731 1,30 0,80 0,60 Nevyhovuje

 Zvislé steny nad terénom  

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

 Plocha U Umax UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

S1_Strop do podstrešného priestoru 782,53 0,179 0,35 0,25 0,20 Vyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Strešné konštrukcie

 Plocha R Rmin RN RR1

(m
2
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
)

PT1_podlaha na teréne 724,69 0,361 1,5 2,3 2,5 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Podlaha na teréne
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uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 113,83 W.K-1, čo 

predstavuje 16,28 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 

 

Tabuľka 237 Zoznam otvorových konštrukcií  

 

 

Celková plocha obalových konštrukcií je  2 009,5m2. Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane 

mernej tepelnej straty vplyvom tepelných mostov je 699,4 W.K-1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných 

mostov je 100,5 W.K-1. Splnenie minimálnej požiadavky priemerného súčiniteľa prechodu tepla všetkých 

obalových konštrukcií budovy podľa STN 73 0540-2 je uvedené v tabuľke. Výplňové konštrukcie sú z PVC 

profilov s izolačným dvojsklom, interiérové dvere v deliacej priečke sú plné drevené. 

 

Tabuľka 238 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 

 

 
Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedený 

v nasledujúcom grafe. 

Obrázok 56 Rozdelenie celkovej tepelnej straty budovy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plocha U
Merná tep. 

strata
UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

Okná a dvere PVC iz.2sklo 71,44 1,35 96,44 1,4 0,85 Nevyhovuje

Interiérové drevené dvere 7,56 2,30 17,39 2,5 2,00 Nevyhovuje

 Otvorová konštrukcia  Hodnotenie

Priemerný súčiniteľ 

prechodu tepla

Normalizovaná 

hodnota

Odporúčaná 

hodnota

Cieľová 

odporúčaná 

hodnota

UPriem UW,N UW,R1 UW,R1,Cieľ

(W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

)

0,760 0,348 0,43 0,29 0,21 Nevyhovuje

 Faktor tvaru 

budovy  

Hodnotenie 

podľa STN 

73 0540-2
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Potreba tepla na vykurovanie 
 
Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát prechodom tepla 

konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné 50 757 kWh.  

 
Tabuľka 239 Potreba tepla na vykurovanie a príslušné výsledky výpočtov 

 
 

 
Porovnanie vypočítanej a reálnej spotreby tepla na vykurovanie je uvedené v grafe. Z grafu je zrejmé, že 
reálna spotreba tepla bola za roky 2018 - 2020 výrazne vyššia ako je určená potreba energie na vykurovanie, 
ktorá bola stanovená zohľadnením strát pri výrobe tepla, pomerovo  o 60,8, čo znamená, že objekt je výrazne 
nedokurovaný. 
 

 
 

Obrázok 57 Porovnanie nameranej a vypočítanej spotreby tepla na vykurovanie 
 

 
 
 
Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov z hľadiska splnenia minimálnej 

požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2  
 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy 

podľa STN 73 0540-2 (merná potreba tepla) boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a 

zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v kategórii 

budov – Administratívna budova. Hodnotenie slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia budov 

zohľadnením vplyvu osadenia budov vzhľadom na svetové strany a tepelnotechnické kvality stavebných 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 100,47

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 598,91

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 699,39

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,23

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 322,47

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 349,13

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 048,52

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 23 889,05

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 4 833,13

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 28 722,18

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 51 135,42

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 25 526,73

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 50 757,64



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 141  

 

   

konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu 

využívania budovy. 

Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla 

na vykurovanie: 

QEP ≤ Qr1,EP 

 

Tabuľka 240 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2  

 

 
 

Hodnotená budova nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti z hľadiska potreby 
tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2:2012 pre normalizované ani odporúčané 

hodnoty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kWh) 50757,64

(kWh/m2) 64,86

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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7.7 Vyhodnotenie súčasného stavu AB Bernátovce 

7.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV 

Vykurovanie  v budove je ústredné. Zdrojom tepla  je 1 stacionárny kotol na spaľovanie zemného plynu. 

Junkers  ZBR 42-3 A s nom. výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2019. Vykurovacia sústava je teplovodná 

dvojrúrková, s núteným obehom vykurovacej vody.  Teplonosné médium je cirkulované teplovodným 

čerpadlom Wilo Yonos PICO 30/1-8. Hlavný rozvod je vedený pod stropom pod podhľadom, izolovaný 

Mirelonom hr. 1 cm. Vykurovacie telesá sú osadené regulačnými ventilmi a termostatickými hlavicami. Všetky 

uzatváracie armatúry - guľové ventily sú funkčné.  

V roku 2019 bola rekonštruovaná kotolňa a inštalovaný nový kondenzačný kotol. Celková sústava je 

dobrom stave a preto nevidíme priestor na nápravné opatrenia. 

7.7.2 Osvetlenie 

V priestoroch objektu je vnútorné osvetlenie tvorené prevažne klasickými dvojtrubicovými žiarivkovými 

svietidlami ako aj svietidlami s LED žiarovkami. Ovládanie osvetlenia je lokálne, manuálne, bez možnosti 

ovládania menších celkov a pod. Niektoré sú nefunkčné. 

Samotné svietidlá sú zánovné, v dobrom stave. Potenciál úspor je vo výmene jestvujúcich zdrojov za 

úspornejšie, napr. LED technológii.  

7.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov 

Pre lepšiu orientáciu v spotrebovanej energii bola zostavená nasledujúca bilancia. Vstupné údaje do výpočtov 

vychádzajú z priemerných spotrieb a nákladov za hodnotené obdobie určených odborným odhadom pre 

auditovanú budovu vychádzajúc z  fakturačných údajov odberných miest.  

Stanovenie spotreby energie jednotlivých spotrebičov je vykonané technickým odhadom spravidla s ohľadom 

na inštalované príkony spotrebičov a ich predpokladané časové využitie. 

Tabuľka 241 Percentuálny podiel na spotrebe a platbách za energie (vypočítané) 

 

Z grafov nižšie je zrejmé, že spotreba  energie pre vykurovanie objektu tvorí prevažnú časť celkovej spotreby 

energie, ktorá je skoro 44%.  

[MWh/rok] [%] [€] [%]

ZP - Vykurovanie 84,3 67,3 3 368,1 46,4

ZP - Príprava TV 23,8 19,0 949,6 13,1

EE - Osvetlenie 3,8 3,0 645,1 8,9

EE - Ostatné elektrické spotrebiče 13,39 10,7 2 302,7 31,7

Celkom 125,22 100,0 7 265,5 100,0

Spotreba energie Platby za energie
Účel spotreby
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Obrázok 58 Rozdelenie celkovej spotreby a nákladov na energie v budove 
  

7.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav 

 
Vyhodnotenie je vykonané pre systém vykurovania, prípravu TV, osvetlenia, celkovú potrebu energie v 
budove a celkovú primárnu energiu. 

Do vyhodnotenia celkovej potreby energie a celkovej primárnej energie nie je zahrnutá energia pre ostatné 

procesy, rovnako tak ako aj zostávajúca energia potrebná pre systémy budovy, pre ktoré nie je stanovená 

čiastková požiadavka a nie sú teda v rámci zatriedenia hodnotené.  

Budova v súčasnom stave spĺňa energetické kritérium a v rámci systému vykurovania, prípravy teplej vody 
a osvetlenia sa v celkovej potrebe energie dostane do kategórie B a v spotrebe primárnej energie sa budova  
dostane do triedy B – nízkoenergetická budova. 
 

 

 

Záver z teplnotechnického  posúdenia súčasného stavu objektu. 

Administratívna budova už bola cca pre 12 rokmi rekonštruovaná podľa noriem vtedy platných, spĺňajúcich 

teplotechnické požiadavky. 

(kWh) 56 410,70

(kWh/m2) 72,088

(kWh/m2) 56,00

Nevyhovuje

(kWh) 4 742,13

(kWh/m2) 6,060

(kWh/m2) 8,00

Vyhovuje

(kWh) 11 550,93

(kWh/m2) 14,761

(kWh/m2) 30,00

Nehodnotí sa

(kWh) 61 152,83

(kWh/m2) 78,148

(kWh/m2) 94,00

Vyhovuje

(kWh) 92 680,15

(kWh/m2) 118,44

(kWh/m2) 174,00

Vyhovuje

Potreba energie celková primárna QCprim

B
Merná potreba energie celková primárna QCprim

Normalizovaná hodnota QN,Cprim

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QCprim ≤ QN,Cprim

Potreba energie celková QC

B
Merná potreba energie celková QC

Normalizovaná hodnota QN,C

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QC ≤ QN,C

Potreba energie na osvetlenie QOSV

A
Merná potreba energie na osvetlenie QOSV

Normalizovaná hodnota QN,OSV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QOSV ≤ QN,OSV

Potreba energie na prípravu TV QTV

B
Merná potreba energie na prípravu TV QTV

Normalizovaná hodnota QN,TV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QTV ≤ QN,TV

Potreba energie na UK QUK

C
Merná potreba energie na vykurovanie QUK

Normalizovaná hodnota QN,UK

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QUK ≤ QN,UK
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Obvodová stena je zateplená tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 80 mm. Strecha je 

zateplená s rohožami z minerálnej vlny hr. 240 mm.  Výplňové konštrukcie sú z PVC profilov s izolačným 

dvojsklom, interiérové dvere v deliacej priečke sú plné drevené. 

V súčasnosti už jednotlivé konštrukcie okrem strechy nespĺňajú teplotechnické požiadavky teraz platných 

hodnôt a preto sme v návrhových opatreniach určili, koľko energie je možné ušetriť zväčšením hrúbok izolácií 

a určili ekonomickú návratnosť, či je to vôbec opodstatnené.  
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7.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti 

Na zvýšenie energetickej efektívnosti riešeného objektu, ktorá je predmetom ÚEA, boli navrhnuté nižšie 

uvedené opatrenia. Pri návrhu opatrení boli brané do úvahy výsledky energetických a ekonomických 

výpočtov, ale aj zohľadnenie prevádzkových parametrov budovy, jej spôsobu a času využívania. Pri hodnotení 

zníženia spotreby energie je uvažované s percentuálnou mierou zníženia energetickej náročnosti budovy 

určenou výpočtom vztiahnutou na reálnu spotrebu energie doteraz používanou technológiou. Hodnoty úspor 

energie v peňažnom vyjadrení vstupujú do výpočtov návratnosti. Všetky opatrenia sú energeticky 

a ekonomicky vyhodnotené na základe priemerných hodnôt energetickej a ekonomickej náročnosti 

prevádzkovania budov za roky 2018 – 2020. Reálna diskontná miera, so zohľadnením ročnej miery inflácie, 

bola stanovená na úroveň 2,0 %. Výška investičných nákladov bola stanovená na základe odhadovaných 

cenníkových cien a na základe obvyklých cien navrhovaných zariadení a prác.  

   

7.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa 

Navrhuje sa demontáž súčasného zateplenia z penového polystyrénu a zateplenie fasády objektu 

tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 200 mm. Súčasne navrhujeme zateplenie deliacej priečky 

DP1 do nevykurovaného priestoru tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm. 

 

Tabuľka 242 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 243 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.1 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 100,47

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 536,19

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 636,66

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,23

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 322,47

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 349,13

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 985,79

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 23 889,05

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 4 833,13

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 28 722,18

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 46 549,09

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 25 526,73

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 46 168,50



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 146  

 

   

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 9,0 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 7,62 MWh tepla. 

Tabuľka 244 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.1   

 

 

Tabuľka 245 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.1 

 

Tabuľka 246 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.1 

 

Tabuľka 247 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.1  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

(kWh) 46168,50

(kWh/m2) 59,00

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 52 172,80

Ročná úspora energie (kWh/rok) 7 621,85

Ročná úspora energie (%) 9,0%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 304,48

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 171,35

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -43,83

Vnútorná miera výnosnosti (%) -7,56

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 84,311 76,689 7,622 0,304 52,173 171,349

7,62 0,30 52,17 171,35

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 84,311 78,214 6,097 0,244

6,10 0,24Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 214,19 52 173 52 172,80 52 172,80 13 043,20 20,30

214,19 52 172,80 52 172,80 52 172,80 13 043,20 20,30

Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GESopatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Celkom
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7.8.2 A 1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 

Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové otvorové 

konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom a výmena súčasných drevených interiérových 

dverí osadených v deliacej priečke do nevykurovaného priestoru za nové s tepelnoizolačnou vrstvou.  

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Tabuľka 248 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 249 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 4,1 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 3,47 MWh tepla. 

 

 

 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 100,47

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 557,15

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 657,62

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,23

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 322,47

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 349,13

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 1 006,75

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 23 889,05

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 3 608,74

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 27 497,79

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 48 081,70

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 25 526,73

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 48 667,96

(kWh) 48667,96

(kWh/m2) 62,19

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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Tabuľka 250 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.2 

   

 

Tabuľka 251 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.2 

 

Tabuľka 252 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.2 

 

Tabuľka 253 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.2  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

7.8.3 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení  

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení: 

 demontáž súčasného zateplenia z penového polystyrénu a zateplenie fasády objektu 

tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 200 mm. Súčasne navrhujeme zateplenie deliacej 

priečky DP1 do nevykurovaného priestoru tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 150 

mm. 

 demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové otvorové 

konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom a výmena súčasných drevených 

interiérových dverí osadených v deliacej priečke do nevykurovaného priestoru za nové s 

tepelnoizolačnou vrstvou.  

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 31 600,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 3 470,06

Ročná úspora energie (%) 4,1%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 138,62

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 227,95

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -27,80

Vnútorná miera výnosnosti (%) -8,75

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 84,311 80,841 3,470 0,139 31,600 227,954

3,47 0,14 31,60 227,95

opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 84,311 81,535 2,776 0,111

2,78 0,11Celkom

Ročné úspory

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 284,94 31 600 31 600,00 31 600,00 7 900,00 9,24

284,94 31 600,00 31 600,00 31 600,00 7 900,00 9,24

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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 Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 254 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A1 

 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 255 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A1 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 100,47

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 494,42

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 594,89

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,23

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 1 322,47

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 349,13

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 944,03

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 23 889,05

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 3 608,74

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 27 497,79

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,98

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 43 495,37

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 25 526,73

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 44 071,19

(kWh) 44071,19

(kWh/m2) 56,32

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 34,5 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 28,4 MWh tepla. 

Ekonomické zhodnotenie navrhovaných úprav je zosumarizované v tabuľkách: 

Tabuľka 256 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A1  

 

 

Tabuľka 257 Referenčná hodnota spotreby energie- A1 

 

Tabuľka 258 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1 

 

Tabuľka 259 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

7.8.4 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia 

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení: 

 demontáž súčasného zateplenia z penového polystyrénu a zateplenie fasády objektu 

tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 200 mm. Súčasne navrhujeme zateplenie deliacej 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 83 772,80

Ročná úspora energie (kWh/rok) 11 105,65

Ročná úspora energie (%) 13,2%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 443,66

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 188,82

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -71,61

Vnútorná miera výnosnosti (%) -7,97

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 84,311 73,206 11,106 0,444 83,773 188,824

11,11 0,44 83,77 188,82

opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 84,311 75,427 8,885 0,355

8,88 0,35

Ročné úspory

Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 236,03 83 773 83 772,80 83 772,80 20 943,20 29,58

236,03 83 772,80 83 772,80 83 772,80 20 943,20 29,58

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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priečky DP1 do nevykurovaného priestoru tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 150 

mm. 

 demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií a ich nahradenie za nové otvorové 

konštrukcie z plastových PVC profilov s izolačným trojsklom a výmena súčasných drevených 

interiérových dverí osadených v deliacej priečke do nevykurovaného priestoru za nové s 

tepelnoizolačnou vrstvou.  

 osadenie centrálnych rekuperačných podstropných vzduchotenických jednotiek so spätným 

získavaním tepla s prietokom vzduchu min. 1 700 m3/hod a účinnosťou min. 85 %. 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 260 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 261 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A2 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 100,47

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 494,42

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 594,89

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,16

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,23

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,23

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 617,93

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 110,71

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 705,60

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 23 889,05

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 3 608,74

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 27 497,79

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,97

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 43 495,37

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 8 094,39

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 26 863,73

(kWh) 26863,73

(kWh/m2) 34,33

(kWh/m2) 53,50

(kWh/m2) 26,80

(kWh/m2) 13,40

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 47,1 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 39,7 MWh tepla. 

Ekonomické zhodnotenie navrhovaných úprav je zosumarizované v tabuľkách: 

Tabuľka 262 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A2  

 

 

Tabuľka 263 Referenčná hodnota spotreby energie- A2 

 

Tabuľka 264 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A2 

 

Tabuľka 265 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A2 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 113 772,80

Ročná úspora energie (kWh/rok) 39 688,54

Ročná úspora energie (%) 47,1%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1585,51

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 71,76

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -70,31

Vnútorná miera výnosnosti (%) -3,55

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A2 Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 84,311 44,623 39,689 1,586 113,773 71,758

39,69 1,59 113,77 71,76

opatreni

e
Opatrenie

Jednoduchá 

návratnosť

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 84,311 52,560 31,751 1,268

31,75 1,27Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 89,70 113 773 113 772,80 113 772,80 28 443,20 105,70

89,70 113 772,80 113 772,80 113 772,80 28 443,20 105,70Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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7.8.5 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov 

Oceňujeme, že vo všetkých priestoroch sa priebežne menia klasické žiarovky za LED žiarovky.  Už skoro vo 

všetkých kanceláriách a komunikačných priestoroch sú úsporné žiarovky. 

Odporúčame pokračovať vo výmene ešte stále používaných klasických žiaroviek s nízkou svetelnou 

účinnosťou za energeticky efektívne LED žiarovky. Súčasné 60 W žiarovky je možné nahradiť LED zdrojmi s 

príkonom 8 W – 10W, pričom svetelný tok sa podstatne zlepší. 

Taktiež navrhujeme výmenu lineárnych žiariviek v svietidlách za trubice na báze technológie LED, ktoré sa 

vyznačujú rovnakou svietivosťou pri nižšom príkone. Počas výmeny navrhujeme dôkladne očistiť, prípadne 

vymeniť tienidlá na svietidlách. 

V prípade potreby je nutné doplniť chýbajúce svietidlá podľa požiadaviek na zabezpečenie vyššieho 

osvetlenia pracovnej plochy alebo vymeniť jestvujúcu osvetľovaciu sústavu, navyše za energeticky úspornú, 

čím sa dosiahne zabezpečenie pracovnej pohody pri maximalizácii energetických úspor. Konečný presný 

počet sa môže líšiť (doplnenie svietidiel a pod.) Orientačný počet nových svietidiel, ako aj prínosy 

navrhovaného opatrenia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Orientačný počet nových svietidiel, ako aj prínosy navrhovaného opatrenia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Týmto opatrením sa navyše zníži  inštalovaný príkon  osvetlenia o 2,3 kW. 

Tabuľka 266 Navrhované zmeny svetelných zdrojov 

 

Tabuľka 267 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia – nový stav 

Príkon osvetlenia 1,936 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 1 250 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 2 420,0 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 3 161,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 416,3 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 543,7 € 

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné výmenou svetelných zdrojov na osvetlení reálne 

ušetriť 15,7% spotrebovanej elektrickej energie na osvetlenie, čo predstavuje 0,58MWh elektriny ročne.   

Tabuľka 268 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia B 

 

Príkon Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W  hod/deň deň/rok  kWh/rok

žiarovka LED 17 17 8 4 220 119,68

neon jednotrubicový  LED  18W 8 8 18 4 220 126,72

neon dvojtrubicový LED  36W 46 92 36 4 220 2914,56

Spolu 1936 3160,96

Zníženie 2322 586,4

Spotrebič
Počet (ks) Doba prevádzky

reálna úspora výpočet 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€)

Ročná úspora energie (kWh/rok) 589,00 2 902,50

Ročná úspora energie (%) 15,7% 54,5%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 101,32 €      499,27 €      

Životnosť opatrenia (roky) 5 5

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 14,81 3,00

1 500,00
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Tabuľka 269 Referenčná hodnota spotreby energie- B 

 

Tabuľka 270 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – B 

 

Tabuľka 271 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – B 

 

 
Vzhľadom na povahu a investičný náklad navrhovaného opatrenia, dovýmenou klasických žiaroviek  za 
úsporné LED žiarovky a lineárne žiarivky za LED trubice pri celkovej investícii 1 500€ a úspor 101 € ročne, , 
je takýto projekt pre ESCO spoločnosť nezaujímavý.  Investícia je možná z vlastných zdrojov. Opatrenie 
napriek dĺžke návratnosti ako aj dĺžky zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie je vhodné na realizáciu 
prostredníctvom GES. 

 

 

7.8.1 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche 

Cieľom tohto opatrenia je výroba elektriny pre vlastnú spotrebu v rámci objektu. Východiskovým kritériom 

pre návrh inštalovaného výkonu fotovoltických (FV) panelov je ročná spotreba elektriny v administratívnej 

budove.  Na základe uvedeného je potenciál na uvedenú plochu inštalovať cca 8 kWp. Ročná výroba elektriny 

na takomto zariadení  predstavuje približne 7 970kWh. Výpočet bol určený  pomocou online nástroja PV GIS.  

V prípade, ak budeme uvažovať s využiteľnosťou vyrobenej elektriny na úrovni 75% z celkovej vyrobenej 

FV systémom, tak reálna využitie je 5 977kWh.  

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné vyrobiť = na odbere ušetriť 34,9 %  celkovej 

spotreby elektrickej energie pre riešený objekt. 

 

 

 

 

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,750 3,161 0,589 0,101 1,500 14,805

0,59 0,10 1,50 14,81

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,750 3,279 0,471 0,081

0,47 0,08Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 18,51 1 500 1 500,00 1 500,00 375,00 6,75

18,51 1 500,00 1 500,00 1 500,00 375,00 6,75Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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Tabuľka 272 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia C 

 

 

Tabuľka 273 Referenčná hodnota spotreby energie- C 

 

Tabuľka 274 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – C 

 

Tabuľka 275 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – C 

 

V zmysle Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe SR je možné 

prostredníctvom GES realizovať aj opatrenia na OZE, ktorých však výška kapitálových výdavkov na 

realizáciu nepresiahne 50% z celkových nákladov na vybudovanie energetického zhodnotenia. Realizácia 

100% výdavkov na opatrenie v tomto prípade možná nie je. 

 

 

 

 

 

 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 12 000,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 5 977,88

Ročná úspora energie (%) 34,9%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 1 028,29

Životnosť opatrenia (roky) 25,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 11,67

Diskontovaná doba návratnosti (roky) 13,00

Čistá súčasná hodnota (€) 11,77

Vnútorná miera výnosnosti (%) 8,42

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  8kWp 0,000 0,000 5,978 1,028 12,000 11,670

5,98 1,03 12,00 11,67Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  8kWp 14,59 12 000 12 000,00 12 000,00 3 000,00 68,55

14,59 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 000,00 68,55

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  8kWp 81,828 77,045 4,782 0,823

4,78 0,82Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory
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7.9 Identifikácia iných opatrení 

7.9.1 D - Inštalácia inteligentného online merania - IoT 

Implementácia inteligentných systémov pomáha chrániť zdroje energie, dokáže efektívne manažovať súčasné 

energetické toky ako aj monitorovať a riadiť svoju spotrebu energie a médií s cieľom ušetriť peniaze. 

Inteligentný systém merania obsahuje samotné snímače energie na zber dát, zariadenie zabezpečujúce 

prenos dát do cloudu a SW na spracovanie, vizualizáciu a prácu s dátami. 

Takýto systém merania a vyhodnocovania je dôležitý pre správny a efektívny energetický manažment. 

Energetický manažment je súbor opatrení a činností, ktorých cieľom je efektívne riadenie znižovanie spotreby 

energie. Teda cieľom zavedenia energetického manažmentu (EM) je riadenie spotreby energie za účelom 

dlhodobého zníženia prevádzkových energetických spotrieb, ako aj nákladov, ktorého významným efektom 

je vplyv na životné prostredie. Až v spojení s opatreniami, ako je napríklad prispôsobenie technologických 

zariadení prevádzky novému stavu budov a zavedením energetického manažmentu je možné tento optimálny 

stav zabezpečiť. 

Je dôležité, aby dáta zo systému inteligentných meračov  s diaľkovým odpočtom  boli kompatibilné s  

grafickým užívateľským rozhraním s možnosťou prístupu škôlky alebo povereného pracovníka mestskej 

časti, aby mal možnosť získať spätnú väzbu o energetickej hospodárnosti. Systém využíva meranie energie 

v reálnom čase a poskytne spätnú väzbu používateľom, ktorá ovplyvní aspekty ľudského správania. 

Odporúčame zaviesť sieť snímačov na  pripájacie miesta elektrickej energie, zemného plynu a vody. 

Optimálnym riešením je pokrytie celého areálu sieťou online merania aby sa predišlo nepravidelnému 

fyzickému odpisovaniu meradiel tak ako sa to robí v súčasnosti. 
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7.10 Súhrn navrhovaných opatrení 

Z jednotlivých opatrení bol zostavený energeticky úsporný projekt. Energeticky úporný projekt obsahuje 

výpočet energetických a ekonomických úspor so zohľadnením synergického efektu kombinácie opatrení.  

Navrhnutý energeticky úsporný projekt je nižšie podrobený ekonomickej analýze a bude vyhodnotený tiež z 

hľadiska vplyvu na životné prostredie. Kombinácia opatrení navrhnutá do energeticky úsporného projektu je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Uvedené úspory sú vztiahnuté voči pôvodnej, referenčnej spotrebe zemného plynu na vykurovanie 84 311 

kWh, elektriny na osvetlenie 3 750 kWh. . Pri inštalácii fotovoltiky z referenčnej spotreby celkovej  elektriny  

17 136 kWh. 

Celková úspora energie nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do variantu. Pri určení 

celkovej úspory variantu je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. V medzisúčtoch 

nákladov po realizácií je v niektorých prípadoch možná odchýlka spôsobená zaokrúhľovaním. 

Z podstaty zatepľovania je nutné, z dôvodu obmedzenia možných tepelných mostov, výsledného 

architektonického výrazu objektu a pod., zatepliť aj konštrukcie nad rámec ochladzovanej obálky budovy 

podľa STN 73 0540 (tzv. pridružené konštrukcie). Ako pridružené konštrukcie sú uvažované napr. sokel, atika, 

podhľady pri streche a pod. 

Tabuľka 276 Navrhované opatrenia energeticky úsporného projektu 

 

Pozn: Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok 
nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n. 

Výška úspor je zohľadnená v upravenej energetickej bilancii, ktorá upravuje spotreby energií na dlhodobý 
priemer. Úspory energií tak môžu v jednotlivých rokoch kolísať. Výpočet úspor tak isto predpokladá dodržanie 
existujúceho režimu vykurovania, počtu osôb a pod., pokiaľ toto nemení samotné opatrenia navrhnuté v 
energetickom audite je odporučené k realizácií. 

Vo výpočte hodnoty úspory pri aplikácií tohto súboru opatrení bolo uvažované s „energetickou 
disciplinovanosťou“ užívateľov budovy a správnym užívaním regulačných prvkov. Ide teda o hodnotu 
maximálnej dosiahnuteľnej úspory. Jej dosiahnutie závisí vo veľkej miere na chovaní užívateľov budovy, čo 
však je v reálnych podmienkach veľmi ťažko dosiahnuteľné. 

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 84,311 76,689 7,622 0,304 52,173 171,35 >30

A1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 84,311 80,841 3,470 0,139 31,600 227,95 >30

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 84,311 73,206 11,106 0,444 83,773 188,82 >30

A2 Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 84,311 44,623 39,689 1,586 113,773 71,76 >30

84,311 44,623 39,689 1,586 113,773 71,758

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,7500 3,16 0,59 0,10 1,50 14,81 >5

3,7500 3,161 0,589 0,101 1,500 14,805

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  8kWp 5,978 1,028 12,000 11,67 13,00

5,978 1,028 12,000 11,67

46,26 2,7151 127,273 46,88

E
Inštalácia inteligentného online merania - 

IoT
0,00 0,00 3,6000 - -

0,00 0,00 3,6000

46,2554 2,7151 130,8728 48,20Celkom

Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Investícia
Ročné úspory Diskontovaná 

návratnosť

ÚSPORY NA TEPLE

VÝROBA ELEKTRINY

ÚSPORY NA ELEKTRINE

Iné opatrenia
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V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté upravené energetické bilancie navrhovaného energeticky úsporného 

projektu pred a po jeho realizácii a to ako v bilanciách energií (MWh/rok), tak aj vo finančných tokoch 

(tis.€/rok). Ceny energií sú  bez DPH. 

Z dôvodu prehľadného porovnania je energetická bilancia nového stavu pri max. úspore porovnaná s 

pôvodným resp. súčasným tvarom energetickej bilancie.  

Tabuľka 277 Energetická bilancia po realizácii opatrení 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Zmena 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r % 

Energetické vstupy   125,22 7,46 78,96 4,75 36,94 

Konečná spotreba energie  
elektrina 17,14 2,95 10,57 1,82 38,32 

teplo 108,08 4,52 68,39 2,73 36,72 

 

7.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – AB Bernátovce 

7.11.1 Východiskové podmienky 

Investičné výdavky a garantované úspory nákladov na energiu sú vyčíslené bez DPH, čo priamo ovplyvňuje 

výšku platieb za GES. Celkové garantované úspory sú vyčíslené v stálych cenách základného obdobia  bez 

zohľadnenia inflácie. Odmena za služby je v modelovom príklade stanovená vo výške 25% z platby za GES. 

Úspory energie sú dosahované presne vo výške minimálnej hodnoty úspory energie. Predpokladaná hodnota 

zákazky je zhodná s kumulatívnou hodnotou platieb za GES. 

7.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory 

Minimálne hodnoty úspory energie boli stanovené ako 80% z vypočítaných úspor energie v energetickom 

audite.  

Tabuľka 278 Definícia minimálnych požadovaných úspor

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 84,3112 78,21376 6,097 0,244

A1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 84,3112 81,53520 2,776 0,111

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 84,3112 75,42673 8,885 0,355

A2 Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 84,3112 52,56041 31,751 1,268

84,3112 52,56041 31,751 1,268

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 3,7500 3,27880 0,471 0,081

3,7500 3,27880 0,471 0,081

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  8kWp 81,82764 77,04533 4,782 0,823

4,782 0,823

37,00 2,17

E Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00

0,00 0,00

37,0043 2,1721

Celkom

Celkom

opatrenie Názov

Ročné úspory
Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

ÚSPORY NA ELEKTRINE

ÚSPORY NA TEPLE

VÝROBA ELEKTRINY
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7.11.3 Modelový príklad  

 

 

Tabuľka 279 Pomer investície a úspory 

Ukazovateľ Investícia Celkové úspory Pomer úspor 

Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 113 772,80 113 772,80 89% 

Energeticky efektívnejšie svietidlá 1 500,00 1 500,00 1% 

Inštalácia fotovoltického zariadenia  8kWp 12 000,00 12 000,00 9% 

Súbor opatrení 127 272,80 127 272,80 1,00 

 

Tabuľka 280 Energetická bilancia po realizácii opatrení – min. úspory 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Plánovaný stav  
pri min. úspore 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r MWh/r 
tisíc 

eur/r 

Energetické vstupy   125,22 7,46 78,96 4,75 88,22 5,29 

Konečná spotreba energie  
elektrina 17,14 2,95 10,57 1,82 11,88 2,04 

ZP 108,08 4,52 68,39 2,73 76,33 3,25 

 

 

 

 

 

 

Platieb za GES
Odmena za 

službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 214,19 52 173 52 172,80 52 172,80 13 043,20 20,30

A1.2 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 284,94 31 600 31 600,00 31 600,00 7 900,00 9,24

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 236,03 83 773 83 772,80 83 772,80 20 943,20 29,58

A2 Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 89,70 113 773 113 772,80 113 772,80 28 443,20 105,70

ÚSPORY NA TEPLE 89,70 113 773 113 773 113 773 28 443,20 105,70

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 18,51 1 500,0 1 500,00 1 500,00 375,00 6,75

ÚSPORY NA ELEKTRINE 18,51 1 500,00 1 500,00 1 500,00 375,00 6,75

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  8kWp 14,59 12 000 12 000,00 12 000,00 3 000,00 68,55

VÝROBA ELEKTRINY 14,59 12 000,00 12 000,000 12 000,000 3 000,000 68,55

58,59 127 272,80 127 272,80 127 272,80 31 818,20 181,01

E Inštalácia inteligentného online merania - IoT 3 600,00 0,00 3 600,00 900,00

3 600,00 0,00 3 600,00 900,0000

60,25 130 872,80 130 872,80 130 872,80 32 718,20 181,01

Kumulatívna hodnota

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Mesačná platba 

za GES

Celkom

Celkom

Investícia Celkové úspory
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7.12 Environmentálne hodnotenie 

Ekologické účinky posudzovaného energeticky úsporného projektu sú vyhodnotené porovnávaním emisií vo 

východiskovom stave a po realizácii súboru energeticky úsporných opatrení vychádzajú. Pre ilustráciu 

množstva produkovaných emisií vychádzame z celkovej spotreby energie za celý areál. Emisie CO2 pre zdroj 

tepla boli vypočítané z emisných faktorov podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Keďže je v objekte spotrebovávaná 

elektrina, ktorá je vyrábaná mimo budovy, tak je v tabuľkách pri elektrine vyjadrená produkcia emisií 

systémových elektrárni na území SR. Pre výpočet emisií boli použité všeobecné emisné faktory pre spaľovanie 

zemného plynu a elektriny.  

Tabuľka 281 Emisné faktory a faktory platné pre budovu 

Energetický nosič 
 Znečisťujúca látka 

CO2 TZL SO2 Nox CO 

  kg/MWh g/MWh g/MWh g/MWh g/MWh 

zemný plyn 220 8 1 164 66 

elektrina 167 178 890 978 450 

 

Tabuľka 282 Produkcia emisií pri východiskovom stave a navrhovaného stavu pre min. úspore 

 

 

 

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 108,08 17,14 125,22 76,33 11,88 88,22 37,00 -29,6

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 23,78 2,86 26,64 16,79 1,98 18,78 7,86 -29,5

CO kg/r 7,15 7,71 14,86 5,05 5,35 10,40 4,46 -30,0

TZL kg/r 0,91 3,05 3,96 0,64 2,12 2,76 1,20 -30,4

SO2 kg/r 0,11 15,25 15,36 0,08 10,58 10,65 4,71 -30,6

NOx kg/r 17,71 16,76 34,47 12,51 11,62 24,13 10,34 -30,0

Súbor odporúčaných opatrení

Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav

A1.1

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 108,08 17,14 125,22 101,99 17,14 119,12 6,10 -4,9

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 23,78 2,86 26,64 22,44 2,86 25,30 1,34 -5,0

CO kg/r 7,15 7,71 14,86 6,75 7,71 14,46 0,40 -2,7

TZL kg/r 0,91 3,05 3,96 0,86 3,05 3,91 0,05 -1,3

SO2 kg/r 0,11 15,25 15,36 0,10 15,25 15,35 0,01 0,0

NOx kg/r 17,71 16,76 34,47 16,71 16,76 33,47 1,00 -2,9

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Zateplenie obvodového plášťa 

A1.2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 108,08 17,14 125,22 105,31 17,14 122,44 2,78 -2,2

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 23,78 2,86 26,64 23,17 2,86 26,03 0,61 -2,3

CO kg/r 7,15 7,71 14,86 6,97 7,71 14,68 0,18 -1,2

TZL kg/r 0,91 3,05 3,96 0,88 3,05 3,93 0,02 -0,6

SO2 kg/r 0,11 15,25 15,36 0,11 15,25 15,36 0,00 0,0

NOx kg/r 17,71 16,76 34,47 17,25 16,76 34,01 0,45 -1,3

Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ
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A1

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 108,08 17,14 125,22 99,20 17,14 116,33 8,88 -7,1

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 23,78 2,86 26,64 21,82 2,86 24,69 1,95 -7,3

CO kg/r 7,15 7,71 14,86 6,56 7,71 14,27 0,59 -4,0

TZL kg/r 0,91 3,05 3,96 0,83 3,05 3,88 0,07 -1,9

SO2 kg/r 0,11 15,25 15,36 0,10 15,25 15,35 0,01 -0,1

NOx kg/r 17,71 16,76 34,47 16,25 16,76 33,01 1,46 -4,2

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Zmena %
Súčasný stav Po opatreniach 

Rekonštrukcia obálky budovy 

A2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 108,08 17,14 125,22 76,33 17,14 93,47 31,75 -25,4

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 23,78 2,86 26,64 16,79 2,86 19,65 6,99 -26,2

CO kg/r 7,15 7,71 14,86 5,05 7,71 12,76 2,10 -14,1

TZL kg/r 0,91 3,05 3,96 0,64 3,05 3,69 0,27 -6,7

SO2 kg/r 0,11 15,25 15,36 0,08 15,25 15,33 0,03 -0,2

NOx kg/r 17,71 16,76 34,47 12,51 16,76 29,27 5,20 -15,1

Súčasný stav Po opatreniach 

Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

B Energeticky efektívnejšie svietidlá

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 108,08 17,14 125,22 108,08 16,67 124,75 0,47 -0,4

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 23,78 2,86 26,64 23,78 2,78 26,56 0,08 -0,3

CO kg/r 7,15 7,71 14,86 7,15 7,50 14,65 0,21 -1,4

TZL kg/r 0,91 3,05 3,96 0,91 2,97 3,87 0,08 -2,1

SO2 kg/r 0,11 15,25 15,36 0,11 14,83 14,94 0,42 -2,7

NOx kg/r 17,71 16,76 34,47 17,71 16,30 34,01 0,46 -1,3

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ
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7.13 Zhodnotenie – Administratívna budova Bernátovce 

Administratívna budova už bola cca pre 12 rokmi rekonštruovaná podľa noriem vtedy platných, spĺňajúcich 

teplotechnické požiadavky. Obvodová stena je zateplená tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu 

hr. 80 mm. Strecha je zateplená s rohožami z minerálnej vlny hr. 240 mm.  Výplňové konštrukcie sú z PVC 

profilov s izolačným dvojsklom, interiérové dvere v deliacej priečke sú plné drevené. V súčasnosti už 

jednotlivé konštrukcie okrem strechy nespĺňajú teplotechnické požiadavky teraz platných hodnôt. 

 

Odporučenými opatreniami je možné znížiť spotrebu zemného plynu na vykurovanie maximálne o 39,7 MWh,  

teda  47,1 % v porovnaní s referenčnou spotrebou zemného plynu.  Predpokladaná úspora elektriny na 

osvetlenie je 15,7 % voči referenčnej spotrebe elektriny na osvetlenie, klasické žiarovky sú v súčasností 

postupne nahrádzané za LED žiarovky. Inštaláciou FV systému je možné vyrobiť 6,0  MWh elektriny pre vlastnú 

spotrebu. 

Teda celková maximálna úspora energie je 46,25 MWh ročne, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 2 715€.  

Predpokladaná výška investície na opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti priamo 

podieľajúce sa na úspore energie je 127 273 € s jednoduchou návratnosťou 46,88 roka. 

V energetickom audite sme taktiež analyzovali aj opatrenia, ktoré primárne nie sú zamerané na úsporu 

energie. Odporúčame, aby boli všetky meradlá snímané online na získanie presných dát spotreby v reálnom 

čase aby sa predišlo ich fyzickému odpisovaniu. 

V rámci posúdenia možnosti financovania projektu prostredníctvom garantovanej energetickej služby sme 

určili minimálne požiadavky dosahovania úspor na teple a 31,75 MWh, min. úspora elektriny  0,5 MWh  a 

min. výroba FV systému 4,8MWh. Tým sa predĺži doba návratnosti celkového súboru opatrení na 60 rokov. 

Odmenu pre poskytovateľa GES sme v tomto audite modelovo určili na 25%.  

V prípade záujmu realizovať uvedený projekt uplatnením §18 Zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez Zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, kde 

nedochádza k zvyšovaniu dlhu, nevidíme priestor, nakoľko je dôležité dodržať podmienku aby garantované 

úspory boli väčšie alebo rovné ako je platba za GES a pri návratnosti 60 rokov je uplatnenie nereálne.  

Zväčšením hrúbok izolácií a komplexným zateplením je možné stále ušetriť významné množstvo energie 

ale z ekonomického hľadiska to nemá žiadne opodstatnenie, nakoľko návratnosť je veľmi vysoká. Pri 

takýchto opatreniach ide skôr o predĺženie životnosti stavby a zlepšenie komfortu užívateľov ako 

o ekonomickú efektivitu vynaložených prostriedkov. 
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8. PREVÁDZKOVÁ BUDOVA - KREMATÓRIUM 

Krematórium s urnovým hájom je situované na Zelenom dvore 2702/1 v Košiciach – mestskej časti Sídlisko 

Ťahanovce, v severovýchodnej časti katastra Košíc, v rovinatom lesnatom prostredí, v blízkosti diaľnice Košice 

– Prešov. Pri krematóriu sa rozprestiera urnový háj a cintorín. Komplex bol postavený v rokoch 1975 – 1981 

na základe projektu architekta Pavla Merjavého z rokov 1972 – 1975. 

 

Obrázok 59 Pohľad na budovu 

Objekt je navrhnutý ako pevná horizontálna línia vložená do krajiny, s dominujúcou prevýšenou hmotou 

obradovej siene. Dojem zemitej masívnosti, inak neveľkého diela, podporuje vysoká strešná atika, pokrytá 

hliníkovým profilom a múry obložené kamennými kockami. Kompozičným akcentom je výtvarne poňatý 

vysoký komín. Do prízemného objektu sa vstupuje z priestrannej terasy, mierne vyvýšenej nad terénom. Po 

pravej strane od vstupu sa nachádza menšia rozlúčková miestnosť. Prevýšená obradová sieň má kompozičnú 

os kolmú na os celého objektu.  

Predmetná budova so súpisným číslom 2702 sa nachádza v katastrálnom území Nové Ťahanovce, obec Košice-

Sídlisko Ťahanovce, okres Košice I na parcele č. 2279 vedenej na LV 978. Vlastníkom je  Mesto Košice, v správe 

Správy mestskej zelene v Košiciach. Na základe katastra nie je chránenou nehnuteľnosťou. 

V budove sa v centrálnej časti na 1.NP nachádza Malá obradná sieň a Veľká obradná sieň spolu so zázemím 

ako kancelárie pre organizátorky pohrebov zabezpečujúce komplet činnosti súvisiace s vykonávanými 

obradmi v krematóriu, ďalej  sklad a ostatné priestory. V ľavej časti objektu sú dve kancelárie, kde sa vybavujú 

všetky náležitosti ohľadom evidencie urnových miest v kolumbáriách, vybavovanie pohrebov, uzatváranie 

nájomných zmlúv, atď. V nevyužívanej časti napravo sú priestory bývalého kvetinárstva a vzadu nevyužívaný 

služobný byt. Tieto priestory sú roky nevyužívané a schátralé.  V zadnej časti, neprístupnej pre verejnosť, resp. 

v suteréne  je kremačná miestnosť, obslužné a prijímacie priestory, chladiace boxy, dielne, príručné sklady, 

atď.  Paliči vykonávajú komplet činnosti od prevzatia nebohého od pohrebnej služby, uskladnenie v 

chladiacom boxe, samotného procesu kremácie, obsluhu kremačnej pece, až po proces uloženia popola do 

úradnej urny. 
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8.1 Opis súčasného stavu 

Využitie budovy. Administratívna budova, budova pre služby. 

Hodnotená budova je nepravidelného tvaru, má dve nadzemné podlažia a jedno čiastočne zapustené 

podlažie. Strechy objektu sú ploché. Rozmery budovy sú cca 90 x 30 m. Svetlá výška na 1.PP a 1.NP je 3,0 m, 

v obradnej sále je svetlá výška 8,0 m. 

Nosnú konštrukciu 1.PP a 1.NP pravdepodobne tvoria nosné múry, na ktorých je železobetónová stropná 

doska. Nosnú konštrukciu obradnej sály pravdepodobne tvorí železobetónový skelet, tvorený zo 

železobetónových stĺpov a prievlakov s výplňovým murivom z keramických tehál. Strecha je zhotovená z 

oceľových väzníkov. 

Budova je v pôvodnom stave. 

 

Obrázok 60 Pôdorys budovy – Verejný cintorín 

Merná podlahová plocha (vykurovaná) budovy je 2 829,4 m2, faktor tvaru budovy je 0,48. 

 

8.1.1 Stavebné konštrukcie  

Obvodová stena 

Obvodová stena OBS1 na prevažnej časti 1.NP a 1.PP je vymurovaná z keramických tehál metrického formátu 

CDm hr. 365 mm, ktorá je obojstranne omietnutá, na obvodovom plášti obradnej sály je prevetrávaná fasáda 

s hliníkovým obkladom. Obvodová stena OBS2 na čelnej časti fasády na 1.NP je vymurovaná z keramických 

tehál metrického formátu CDm hr. 365 mm, na ktorej je kamenný obklad. Obvodová stena OBS3 v styku so 

zemou na časti 1.PP je vymurovaná z keramických tehál metrického formátu CDm hr. 365 mm, na ktorej je z 

exteriérovej strany hydroizolácia a prímurovka z plnej pálenej tehly hr. 65 mm. 

Strecha/strop  

Ploché strechy S1 nad 1.NP sú tvorené železobetónovými stropnými doskami hr. 200 mm, na ktorých 

pravdepodobne je parozábrana, tepelnoizolačné dosky Polsid hr. 100 mm a hydroizolácia. 
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Strop do podstrešného priestoru S2 nad obradnou sálou tvoria oceľové väzníky, do ktorých je zo spodnej 

strany kotvený hliníkový podhľad, na ktorom sú položené igelitové vankúše naplnené s minerálnou vlnou hr. 

100 mm. 

Podlaha 

Podlahu pod terénom a na teréne PT1 na 1.PP a podlahu na teréne PT2 na 1.NP pravdepodobne tvoria 

tepelnoizolačné dosky hr. 20 mm, betónová mazanina hr. 70 mm, lepidlo a nášľapná vrstva podľa využitia 

miestnosti - keramická dlažba, PVC, alebo betónová podlaha. 

Otvorové konštrukcie 

Výplňové konštrukcie sú z prednej časti budovy zhotovené z oceľových profilov a zasklené dvojsklom, v zadnej 

časti budovy sú drevené zdvojené okná a okná z PVC profilov s izolačným dvojsklom v kancelárskych 

priestoroch. Dvere v zadnej časti sú oceľovohliníkové a drevené. Vráta do technických miestností sú oceľové. 

Strešné kupolové svetlíky sú zhotovené z polykarbonátu. 

 

8.1.2 Vykurovanie a príprava TÚV   

Vykurovanie v budove je 2 ks nástennými kondenzačnými kotlami zn. Junkers  ZBR 

42-3 A s nom. výkonom 9,5 – 39,2 kW.  

Rozvody sú prevedené z oceľových rúr. Ležaté rozvody sú vedené pod stropom 

v suteréne od ktorých sa sústava rozvetvuje k jednotlivým stúpačkám. 

Vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková.  Odovzdávanie tepla do priestoru 

zabezpečuje podsystém radiátorového vykurovania.  V jednotlivých miestnostiach 

sú osadené oceľové článkové, panelové vykurovacie telesá s regulačnými ventilmi 

a termostatickými hlavicami. Uzatváracie armatúry - guľové ventily sú funkčné.  

Regulácia  systému vykurovania v objekte je ekvitermická, termostat sa nachádza 

v kanceláriách.  

Teplá voda sa pripravuje lokálne. V sprche na 1. PP sa nachádza elektrický zásobníkový ohrievač Tatramat 

EOV 80 (2kW), na WC 1.PP Stiebel Eltron ESH 5 (2kW), v kuchynke administratívy na 1.NP je prietokový 

ohrievač bez označenia a ďalší prietokový ohrievač zn. ELIZ (2kW) je v kuchynke 1. NP pre organizátorky 

pohrebov.  

 

8.1.3 Osvetlenie  

Priebežne sa menia klasické žiarovky za úsporné LED žiarovky.   Osvetlenie je v budove riešené klasickými 

žiarovkami s príkonom 60W, resp. 100W, niekde LED žiarovkami. Ďalej lineárnymi 

dvojtrubicovými,  štvortrubicovými svietidlami s príkonom jednej trubice 36W, resp. 18 W.  

Mnoho pôvodných žiarivkových svietidiel je nefunkčných. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sústava je 

zastaralá.  Z hľadiska osvetlenosti, intenzity osvetlenia, svetelno-technických nárokov na osvetlenie podľa 

súčasne platných noriem nevyhovujúca.  Ovládanie osvetľovacích sústav je ručné systémom 

zapnuté/vypnuté.   
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Podrobný popis svietidiel je v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 283 Sumárne údaje o osvetľovacích telesách v budove 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na základe  určenej dĺžky svietenia je predpokladaná spotreba elektriny na 

osvetlenie podľa daného prevádzkového režimu sumárne  32 649,6 kWh/rok, pri vypočítaných nákladoch cca 

5 726€. 

Tabuľka 284 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia 

Príkon osvetlenia 12,48 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 3 150 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 39 312,0 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 32 023,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 7 029,3 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 5 726,0 € 

 

8.1.4 Technologické a ostatné spotrebiče elektrickej energie a zemného plynu 

Na ostatnej spotrebe sa podieľajú spotrebiče nachádzajúce sa v 

priestoroch budovy, ktoré súvisia s jej prevádzkou. Jedná sa 

o procesy súvisiace s kremáciou, ako aj výťahy pre obe sály.   

V krematóriu sa nachádzajú dve kremačné pece na zemný plyn, 

jedna maďarskej značky Hő- és Tüzeléstechnikai Kft., typ EW – 2/4-

BHT,  s výkonom 60 – 460 KW (r.v. 2009) a druhá česká TABO – CS 

s.r.o., typ TSM-10ZO/S – 120, rok výroby 1999, menovitý tepelný 

výkon 640 kW. V roku 2020 sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia 

maďarskej kremačnej pece a servisná oprava českej kremačnej linky.  

Proces spaľovania spočíva v ohrievaní vzduchu a teda  plamene nie sú v priamom kontakte s rakvou.  Pri 

prekročení určitej teplotnej hranice dochádza k samovznieteniu rakvy. Celý proces je automatizovaný, 

ovládaný z velína. 

 

Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W
+ predradnik  

vo W (Pi)
 hod/deň deň/rok  kWh/rok

žiarovka 60W 79 81 60 9 360 15746,40

žiarovka 60W  (chl. boxy) 20 20 60 2 360 864,00

žiarovka 100W 8 8 100 5 250 1000,00

žiarovka LED 51 51 8 10 360 1468,80

žiarovka LED (sály) 65 65 8 5 250 650,00

LED svietidlo linerárne 1 1 20 8 250 40,00

neon jednotrubicový   T8 36W 2 2 36 41,4 10 360 298,08

neon dvojtrubicový   T8 72W 4 8 72 82,8 8 250 662,40

neon dvojtrubicový (pece)   T8 72W 28 56 72 82,8 12 360 10015,49

neon štvorjtrubicový    72W 23 92 72 82,8 4 250 1904,40

Spolu 281 384 32649,57

Počet (ks) Príkon 

12444,8

Spotrebič

Doba prevádzky
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8.1.5 Vetranie a vzduchotechnika 

V budov krematória sa nachádza jedna centrálna vzduchotechnická 

jednotka, ktorá je však nefunkčná, mimo prevádzku. V minulosti 

slúžila na vetranie Veľkej obradnej siene. Jedná sa jednotku 

VZDUHOTECHNIKA n.p. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, typ BKB 31 , r.v. 

1979. Chladenie zabezpečovala klimatizačná jednotka zn. JANKA-ZRL 

n.p., typ 31. 

V ostatných priestoroch je vetranie objektu prirodzené, pomocou 

otváravých okien, dverí a špárovou infiltráciou. 

 

8.1.6 Chladenie 

Chladenie sa využíva v dvoch chladiacich boxoch, kde sa uskladňujú 

nebohý pred pohrebom a samotnou kremáciou. Využívajú sa na to 

tri chladiace jednotky, z toho jedna typu TITTL THERMO KING typ 

KCHJ – M - 64A, rok výroby 2008 s kompresorom DANFOS Maneurop 

MTZ64HM4BVE a dve nové kondenzačné jednotky SINOP CU-M-

TFH4540 Z, príkon 4,4 kW, rok výroby 2020 s kompresormi 

TECUMSEH FH 4538Z. 

 

8.1.7 Systém managementu hospodárenia s energiami – STN EN ISO 50001 

Systém managementu hospodárenia s energiami podľa STN EN ISO 50001 nie je vytvorený.  
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8.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch 

Objekt  je zásobovaný: 

 elektrická energia 

 zemný plyn 

 voda 

V predmetnej budove dochádza len k energetickým vstupom a k spotrebe energie, energetické výstupy sa 

nerealizujú. Objekt je napojený na distribučnú sieť Východoslovenskej distribučnej, a.s., elektrinu nakupuje 

od dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., zemný plyn od 1.12.2020 SPP a.s, dodávateľom pitnej vody 

je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.   

Správa mestskej zelene v Košiciach ako príspevková organizácia mesta Košice, prevzala v polovici 

novembra 2019 do svojej správy  krematórium. Od decembra 2019 boli prepísané odberné miesta elektriny 

aj plynu na nového odberateľa. Touto zmenou, Správa mestskej zelene v Košiciach nedisponuje faktúrami 

za odobratú energiu pred týmto dátumom.  Z toho dôvodu,  spracovateľ ÚEA vychádzal nasledujúcich 

bilanciách iba z dostupných dát. 

 

8.2.1 Spotreba elektriny 

Spotreba elektriny je meraná jedným fakturačným meradlom na základe odpočtu v rámci vysokého  a 

nízkeho tarifu priebehovým elektromerom (ITMS), čím dodávateľ elektriny fakturuje za reálnu spotrebu na 

mesačnej periodicite. S tým je však spojené prípadné spoplatnenie za nedodržanie stanovených technických 

parametrov odberu, napr. nedodržanie účinníka, prekročenie rezervovanej kapacity, atď.. Výhodou je však 

definovanie mesačnej spotreby a údaj nameraného maximálneho príkonu (meranie štvrťhodinového 

elektrického činného výkonu) za daný mesiac.  

 

Tabuľka 285 Súhrnné údaje o spotrebe elektriny 

 

 

ČOM 156385 Budimír 0

EIC 24ZVS0000001837P MRK = 40A VSE

Rok
Spotreba  VT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

VT  (€/kWh)

Spotreba  ST             

(kWh) 

Cena za 

jednotku ST  

(€/kWh)

Spotreba  NT             

(kWh) 

Cena za jednotku 

NT  (€/kWh)

Spotreba 

SPOLU            

(kWh) 

Platba za Istič            

(€)

Náklady spolu              

(€) 

Ročný priemer 102 864 18 392,9

0 0,00000 0,0

18 392,90,07625

0,05059

0,103360

0,07305

0,06297

0 0

0,09068

0,0

0

0

0,00000

0,00000 0,0

0 0 0

69 866 32 998 102 864

0,0

204,22020

2018

2019

0

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 0,0 0,0 0,00000

2019 0,0 0,0 0,00000

2020 102 864,0 18 392,9 0,17881

Priemer 102 864,0 18 392,9 0,17881
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V roku 2020 bola spotreba elektriny 102,86 MWh/rok, čo pri priemernej cene 178,81 €/MWh predstavuje 

ročné náklady na elektrinu 18 392,9€.  Keďže nemáme spotrebu za staršie obdobie, nemôžeme porovnať jej 

trend. Priebeh taríf je ilustrovaný na nasledujúcom grafe.  

    

Obrázok 61 Prehľad spotreby po mesiacoch v r. 2020 

 

Obrázok 62 Priebeh spotreby jednotlivých taríf po mesiacoch v r. 2020 

 

Nasledujúci obrázok ilustruje priebeh max. príkonu za rok 2020. Maximálna rezervovaná kapacita, t.j. výška 

hodnoty istenia odberného miesta je 40A. Rezervovaná kapacity je však nastavená na 25A. V analyzovanom 

roku dochádzalo k pravidelnému mesačnému prekračovaniu RK a v hraničných hodnotách aj MRK, čím 

dodávateľ elektriny fakturoval poplatky za prekročenie v sumárnej hodnote 584,48€ za rok. Hodnota MRK  je 

vzhľadom na reálny príkon poddimenzovaná, čo znamená, že sa platia poplatky – pokuty za prekročenie 

technického maxima.   

 

Obrázok 63 Porovnanie nastavenej RK a nameraného max. príkonu v r. 2020 
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Konštatujeme, že uvedené platby vzhľadom na spotrebu na odbernom mieste sú adekvátne. Pri pohľade na 

nasledujúcu tabuľku je zrejmé, že pomer distribučných poplatkov a dodávky silovej elektriny je 46% pre 

distribúciu, čo je optimálne číslo.  

Tabuľka 286 Percentuálne vyjadrenie platieb za Dodávku silovej elektriny a distribúciu 

 

Nasledujúca tabuľka ilustruje skladbu v cenovej štruktúre poplatkov za odberné miesto  v roku 2020. Okrem 

Prístupu do distribučnej sústavy (poplatok za istič) vo výške 0,6807 €/A/mes., sú jednotlivé položky závislé od 

spotreby energie v kWh. 

Tabuľka 287 Skladba v štruktúre poplatkov za elektrickú energiu 

Variabilná / spotrebná zložka cena za MJ (€/kWh) 

Silová elektrina (VT+ST+NT)  (€/kWh) 0,10336 

Spotrebná daň (€/kWh) 0,00132 

Tarifa za systémové služby (€/kWh) 0,00594 

Tarifa za prevádzkovanie systému (€/kWh) 0,02362 

Tarifa za distrib. vr. prenosu el. (€/kWh) 0,03270 

Distribučné straty (€/kWh) 0,00877 

Odvod do NJF (€/kWh) 0,00327 

Priemerná cena za variabilné položky 0,178985 € 

Fixná zložka cena za MJ (€/A) 

Tarifa za prístup do DS (€/A/mes) 0,6807 

  

 

 

 

8.2.2 Spotreba zemného plynu 

Zemný  plyn je odoberaný jedným fakturačnými odberným miestom (POD: SKSPPDIS000930010820, OM: 

4101458226), pričom zemný plyn je využívaný na kremáciu v kremačných peciach a na vykurovanie 

priestorov.  Zemný plyn je od 1.12. 2020 nakupovaný od spoločnosti SPP a.s., predtým od innogy Slovensko 

s.r.o.  

Nasledujúca tabuľka uvádza celkové ročné spotreby zemného plynu za obdobie 2019 – 2020 vychádzajúce 

z predložených podkladov prevádzkovateľa. Spotrebu a náklad za prvých 11 mesiacov roku 2019 sme určili na 

základe cien z vyúčtovacej faktúry za december 2019. 

 

Tabuľka 288 Prehľad celkovej spotreby zemného plynu vrátane nákladov 

rok Dodávka sil el. Distribúcia % podiel distribúcie

2020 9 933,2277 8 459,6833 46%

156385

Rok
Spotreba               

(kWh) 

Náklady spolu           

(€) 

Priemerná cena 

(€/kWh)

2018 0 0,00 € 0,0000

2019 668 247 34 952,00 € 0,0523

2020 666 023 34 057,68 € 0,0511

Priemer 667 135 34 504,84 € 0,05172
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Priemerná spotreba plynu za posledné dva roky je na úrovni 667,13 MWh/rok za priemernú cenu 51,72 

€/MWh vrátane variabilných a fixných  zložiek.  

Vývoj nákladov za zemný plyn za dva roky je znázornený v nasledujúcom grafe. 

   

Obrázok 64 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na ZP  

Z celkovej spotreby zemného plynu v rámci areálu sme určili spotrebu len pre vykurovanie objektu Umožnili 

nám to záznamy z odpisovania podružných plynomerov na oboch kremačných peciach. Rozdiel celkovej 

spotreby plynu a spotreby pecí je teda spotreba na ÚK. Uvedená spotreba  definuje spotrebu paliva len pre 

účely vykurovania. Teplá voda je pripravovaná v elektrických prietokových a zásobníkových ohrievačoch.  

Nasledujúca tabuľka uvádza ročné spotreby zemného plynu. Spotreba na ÚK je 103,834 MWh zemného 

plynu, ktorú v nasledujúcich výpočtoch úspor energie budeme pokladať ako referenčnú. 

 

Tabuľka 289 Rozdelenie spotreby zemného plynu 

  

Obrázok 65 Rozdelenie spotreby a nákladov na ZP  

 

 

 

kWh počet hodín práce m3/hod kWh/hod

EW 2 360 135 5615,0 5,84 64,14

TABO CS 202 054 881,5 20,86 229,22

ÚK 103 834 - - -

Spolu 666 023 6 496,5 - -



Účelový energetický audit 

 Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

 172  

 

   

8.2.3 Spotreba vody 

Dodávateľom pitnej vody je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  Jedná sa o  spotrebu vody 

v objekte. Rok 2019 udáva spotrebu v zmysle vyúčtovacej faktúry od 18.11.2019 -24.1.2020. Rok 2020 za 

obdobie 25.1.2020-22.1.2021 

Tabuľka 290 Prehľad celkovej spotreby vody  

  

 

  
 

 Obrázok 66 Prehľad celkovej spotreby a  nákladov na vodu 

 

 

8.3 Celková štruktúra odberu energetických nosičov za celý areál  

Podľa predložených faktúr je z hľadiska  spotreby výrazne prevažovaná spotreba zemného plynu – na úrovni 

85 %, avšak z hľadiska platieb, náklady na elektrinu predstavujú už 37% z celkových nákladov.  

Tabuľka 291 Údaje o energetických vstupoch 

 

Zrážky (paušál) Spolu náklady 

m3 € € €

2017 0 0,0 € 0,0 € 0,0 €

2018 0 0,0 € 0,0 € 0,0 €

2019 97 129,6 € 0,0 € 129,6 €

2020 496 662,8 € 0,0 € 662,8 €

Vodné + stočné

Vstupy palív a energie Jednotka Množstvo
Výhrevnosť    

MWh/jedn.

Obsah energie 

[MWh]

Ročné náklady        

[euro]

Nákup elektrickej energie MWh 102,86 102,86 18 392,91

Nákup tepla MWh 0,00 0,00 0,00

Zemný plyn MWh 667,14 667,14 34 504,84

Celkom vstupy palív a energie 770,00 52 897,75
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Obrázok 67 Grafické znázornenie rozloženia spotreby a platieb za energie 

 

V nasledujúcej tabuľke je zdokumentovaná merná cena energetických médií. Jediným 

relevantným rokom, kde máme úplné dáta podložené vyúčtovacími faktúrami je rok 2020 . 

Cenové údaje vychádzajú z  predložených podkladov a sú bez DPH. Ide o celkové priemerné merné 

ceny za odobranú energiu. 

Tabuľka 292 Merná cena  energetických médi 

í 

8.4 Vlastné zdroje energie 

V nasledujúcej tabuľke je uvedená súhrnná základná ročná bilancia premeny energie vo vlastných 

zdrojoch. Výpočet uvažuje s   premenou energie v zemnom plyne na energiu tepelnú pre 

stanovený  výkon a účinnosť zdroja. 

Zdrojom tepla  na výrobu tepla v budove je jeden závesný kondenzačný kotol na spaľovanie zemného plynu  

Junkers  ZBR 42-3 As výkonom 9,5 – 39,2 kW, rok výroby 2020.  

Technická špecifikácia zdroja je uvedená v tabuľke 7. 

Tabuľka 293 Základné technické údaje zdroja 

 

Údaje o celkovej energetickej účinnost i si pomáhajú vytvoriť celkový obraz o stave energetického 

hospodárstva. Nakoľko sa teplo vyrába len na vykurovanie budovy, posúdenie tepelného 

hospodárstva bolo vyhotovené z hľadiska strát pri výrobe tepla. Účinnosť výroby tepla  je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke 

 
 
 

Elektrina ZP

€/MWh €/MWh

2020 178,8080 51,1359

Priemer 178,8080 51,1359

Obdobie

Účinnosť

Max Min

ks [W] %

Junkers  ZBR 42-3 A23 2019 2 39,2 9,5 92 92

[kW]

Elektrický 

príkon

Výkon

Zdroj tepla
Rok výroby Počet
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Tabuľka 294 Základná ročná bilancia premeny energie 

 

 

 

 

 

8.5 Určenie referenčnej spotreby a mernej ceny do projektu  

Určenie referenčnej spotreby je dôležité pri následnom vyhodnocovaní úspor každého navrhovaného 

opatrenia v rámci objektu. V nasledujúcich výpočtoch úspor energie budeme vychádzať z týchto spotrieb. 

V rámci komplexného návrhu súboru opatrení vychádzame z celkovej referenčnej spotreby zemného plynu 

na vykurovanie a elektriny na osvetlenie.   

Tabuľka 295 Referenčná spotreba  

 Priemer (kWh) 

Spotreba ZP na ÚK  103 834 

Spotreba elektriny za celú budovu 102 864 

Spotreba elektriny na osvetlenie 32 023 

 

Tabuľka 296 Merné ceny energie do projektu  

 
EE ZP 

€/MWh €/MWh 

Priemer 178,81 51,14 

Riadok Ukazovateľ Jednotka Hodnota

1 Inštalovaný elektrický výkon celkom MW 0

2 Inštalovaný tepelný výkon celkom MW 0,078

3 Dosiahnuteľný elektrický výkon celkom MW 0

4 Pohotový elektrický výkon celkom MW 0

5 Výroba elektriny MWh 0

6 Predaj elektriny z výroby elektriny MWh 0

7 Vlastná spotreba elektriny MWh 0,912

8 Spotreba energie na výrobu elektriny MWh 0,00

9 Výroba využiteľného tepla MWh 95,53

10 Predaj vyrobeného využiteľného tepla MWh 0

11 Spotreba energie na výrobu využiteľného tepla MWh 103,83

12 Spotreba energie celkom (riadok 8 + riadok 11) MWh 103,83

13 Ročná energetická účinnosť zdroja [(riadok 5 + riadok 9)/riadok 12] 0,92

14 Ročná energetická účinnosť výroby elektriny (riadok 5/riadok 8) -

15 Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla  (riadok 9/riadok 11) 0,92

16 Špecifická spotreba energie na výrobu elektriny (riadok 8/riadok 5) MWh/MWh -

17 Špecifická spotreba energie na výrobu využiteľného tepla (riadok 11 /riadok 9) MWh/MWh 1,09

18 Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 1) h/r -

19 Ročné využitie dosiahnuteľného elektrického výkonu (riadok 5/riadok 3) h/r -

20 Ročné využitie pohotového elektrického výkonu (riadok 5/riadok 4) h/r -

21 Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu (riadok 9/riadok 2) h/r 1 218,46

bezrozmerné 

číslo alebo %
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8.6 Tepelnotechnické posúdenie obalových konštrukcií 

Normy a literatúra 

-  [1] STN 73 0540-1 - Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 1: Terminológia: 2002. 

- [2] STN 73 0540-2 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky: júl 2012. 

- [3] STN 73 0540-3 
-  

- Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 
ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia: júl 2012. 

- [4] STN EN ISO 13790 - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. 

- [5] STN EN ISO 13790/NA - Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na 
vykurovanie. Národná príloha. 

Právne predpisy : 

- Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- Vyhláška 324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012Z.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. 

Literatúra : 

- I. Chmúrny a kol.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov. 
- Z. Sternová a kol.: Atlas tepelných mostov. Vydavateľstvo Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2006. 
- Z. Sternová a kol.: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Vydavateľstvo 

Jagagroup, s.r.o., Bratislava, 2010. 
 

8.6.1 Tepelnotechnické posúdenie budovy – aktuálny stav 

Pri tepelnotechnických výpočtoch boli použité a vypočítané základné parametre budovy uvedené v tabuľke. 

 
Tabuľka 297 Technické a geometrické parametre budovy 

 

V nasledovnom je uvedený podrobný výpočet tepelnotechnického posúdenia aktuálneho stavu budovy 

s popisom stavebných konštrukcií, otvorových výplní a pod. Pri čiastkových výpočtoch je uvedené, či daná 

položka vyhovuje aktuálne platným predpisom a kritériám energetickej hospodárnosti budov. 

Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje  4 307,5 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 0,501 W.m-2.K-1 do  1,342 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy stavebných konštrukcií sú 

vedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom všetkých pevných stavebných konštrukcií je 

3 007,8 W/K, čo predstavuje 67,7 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 

 

A 1325,00

p 269

Vb 9953,31

Ab 2829,40

∑Ai 4734,48

∑Ai/Vb 0,48

3

hk,pr 3,52

Faktor tvaru budovy [1/m]

Počet nadzemných podlaží

Priemerná konštrukčná výška podlažia [m]

Celková zastavaná plocha [m2
]

Obvod zastavanej plochy [m]

Obostavaný vykurovaný objem [m3
]

Merná plocha [m2
]

Ochladzovaná obalová konštrukcia [m2
]
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Tabuľka 298 Podiel konštrukcií na celkovej mernej tepelnej strate – súčasný stav 

 

 
Tabuľka 299 Zoznam pevných stavebných konštrukcií – súčasný stav 

 

 

 

 

Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 427,0 m2. Súčiniteľ prechodu tepla týchto 

stavebných konštrukcií je od 1,45 W.m-2.K-1. do 5,0 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy otvorových konštrukcií sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových konštrukcií je 964,4 W.K-1, čo 

predstavuje 21,67% z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. Výplňové konštrukcie sú z prednej časti 

budovy zhotovené z oceľových profilov a zasklené dvojsklom, v zadnej časti budovy sú drevené zdvojené okná 

a okná z PVC profilov s izolačným dvojsklom v kancelárskych priestoroch. Dvere v zadnej časti sú 

oceľovohliníkové a drevené. Vráta do technických miestností sú oceľové. Strešné kupolové svetlíky sú 

zhotovené z polykarbonátu. 

Tabuľka 300 Zoznam otvorových konštrukcií  

 

Celková plocha obalových konštrukcií je  2 703,5m2. Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane 

mernej tepelnej straty vplyvom tepelných mostov je 1 379,3 W.K-1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných 

mostov je 270,4 W.K-1. Splnenie minimálnej požiadavky priemerného súčiniteľa prechodu tepla všetkých 

obalových konštrukcií budovy podľa STN 73 0540-2 je uvedené v tabuľke.  

Plocha Tep.strata Podiel

(m2) (W/K) (%)

Obvodové steny pod a nad terénom 1657,5 1827,2 41,10

Strecha plochá/strop 1325,0 669,9 15,07

Otvorové konštrukcie 427,0 964,4 21,69

Podlaha na teréne/pod terénom 1325,0 510,7 11,49

Vplyv tepelných mostov  - 473,4 10,65

Suma 4734,5 4445,7 100,0

Pevné konštr. 4307,5 3007,8 67,7

Položka

 Plocha U Umax UN Ur1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

OBS1_hr. 400 mm 1141,56 1,352 0,46 0,32 0,22 Nevyhovuje

OBS2_hr. 450 mm 97,23 1,342 0,46 0,32 0,22 Nevyhovuje

 Zvislé steny nad terénom  

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

 Plocha U Umax UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

S1_Plochá strecha 1013,10 0,510 0,30 0,20 0,15 Nevyhovuje

S2_Strop do podstrešného priestoru 311,90 0,614 0,35 0,25 0,20 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Strešné konštrukcie

 Plocha R Rmin RN RR1

(m
2
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
) (m

2
.KW

-1
)

PT1_podlaha pod terénom/na teréne 1192,50 0,361 1,5 2,3 2,5 Nevyhovuje

PT2_podlaha na teréne 132,50 0,361 1,5 2,3 2,5 Nevyhovuje

 Stavebná konštrukcia  Hodnotenie

Podlaha na teréne

 Plocha U
Merná tep. 

strata
UW,N UW,R1

(m
2
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
) (W.m

-2
.K

-1
)

Strešné polykarbonátové svetlíky 4,74 2,00 9,48 1,7 1,20 Nevyhovuje

Dvere oceľovohliníkové 6,88 3,50 24,07 1,4 0,85 Nevyhovuje

Vráta oceľové 20,98 5,00 104,88 1,4 0,85 Nevyhovuje

Dvere drevené 24,19 2,90 70,15 1,4 0,85 Nevyhovuje

Okná drevené zdvojené 118,46 2,70 319,84 1,4 0,85 Nevyhovuje

Okná z PVC s iz. 2sklom 48,95 1,45 70,98 1,4 0,85 Nevyhovuje

Okná oceľové s dvojsklom 202,79 1,80 365,02 1,4 0,85 Nevyhovuje

 Otvorová konštrukcia  Hodnotenie
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Tabuľka 301 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 

 

 
 

Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedený 

v nasledujúcom grafe. 

 
Obrázok 68 Rozdelenie celkovej tepelnej straty budovy 

 
 
Potreba tepla na vykurovanie 
 
Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát prechodom tepla 

konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné 246 736,24kWh.  

 
Tabuľka 302 Potreba tepla na vykurovanie a príslušné výsledky výpočtov 

 

 
Porovnanie vypočítanej a reálnej spotreby tepla na vykurovanie je uvedené v grafe. Z grafu je zrejmé, že 
reálna spotreba zemného plynu  bola za rok 2020  výrazne nižšia ako je určená potreba energie na 
vykurovanie, ktorá bola stanovená zohľadnením strát pri výrobe tepla, pomerovo  o 63,4 %. To znamená, že 
objekt je výrazne nedokurovaný. 

Priemerný súčiniteľ 

prechodu tepla

Normalizovaná 

hodnota

Odporúčaná 

hodnota

Cieľová 

odporúčaná 

hodnota

UPriem UW,N UW,R1 UW,R1,Cieľ

(W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

) (W.m
-2

.K
-1

)

0,476 0,939 0,44 0,30 0,21 Nevyhovuje

 Faktor tvaru 

budovy  

Hodnotenie 

podľa STN 

73 0540-2

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 473,45

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 3 972,25

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 4 445,69

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,24

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 4 976,65

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 1 313,84

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 5 759,53

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 86 376,03

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 18 478,95

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 104 854,98

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,94

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 272 343,18

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 80 485,63

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 246 736,24
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Obrázok 69 Porovnanie nameranej a vypočítanej spotreby tepla na vykurovanie 
 

Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov z hľadiska splnenia minimálnej 

požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2  
 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy 

podľa STN 73 0540-2 (merná potreba tepla) boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a 

zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v kategórii 

budov – Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby. Hodnotenie slúži na vzájomné 

porovnanie projektového riešenia budov zohľadnením vplyvu osadenia budov vzhľadom na svetové strany a 

tepelnotechnické kvality stavebných konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v 

konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu využívania budovy. 

Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla 

na vykurovanie: 

QEP ≤ Qr1,EP 

 

Tabuľka 303 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2  

 

 
Hodnotená budova nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti z hľadiska potreby 
tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2:2012 pre normalizované ani odporúčané 

hodnoty 

 
 
 
 
 

(kWh) 246736,24

(kWh/m2) 87,20

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP
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8.7 Vyhodnotenie súčasného stavu – Krematórium 

8.7.1 Vykurovanie a systém prípravy TV 

Vykurovanie  v budove je ústredné. Zdroj tepla je nástenný kondenzačný kotol zn. Junkers  ZBR 42-3 A s nom. 

výkonom 9,5 – 39,2 kW. Vykurovacia sústava je teplovodná dvojrúrková, s núteným obehom vykurovacej 

vody.  Hlavný rozvod je vedený pod stropom a voľne popri stene. Všetky vykurovacie telesá sú osadené 

regulačnými ventilmi a termostatickými hlavicami.  

Potenciál úspory je minimálny, významnejšie opodstatnenie by mala celková rekonštrukcia rozvodov 

vykurovacieho systému a rozdelenie jednotlivých vetiev na zóny. Samotný zdroj tepla je moderný, 

energeticky efektívny a riadený ekvitemicky. 

8.7.2 Osvetlenie 

Oceňujeme, že sa priebežne menia klasické žiarovky za úsporné LED žiarovky.   Stále sa však nachádza veľa 

klasickými žiaroviek. Okrem toho, je osvetlenie tvorené žiarovkami s  príkonom 60W, resp. 100W, niekde LED 

žiarovkami. Ďalej lineárnymi dvojtrubicovými,  štvortrubicovými svietidlami s príkonom jednej trubice 36W, 

resp. 18 W.  

Mnoho pôvodných žiarivkových svietidiel je nefunkčných. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sústava je 

zastaralá.  Z hľadiska osvetlenosti, intenzity osvetlenia, svetelno-technických nárokov na osvetlenie podľa 

súčasne platných noriem nevyhovujúca.  Ovládanie osvetľovacích sústav je ručné systémom 

zapnuté/vypnuté,  bez možnosti ovládania menších celkov a pod.   

 

8.7.3 Základné rozdelenie energetických a finančných tokov 

Pre lepšiu orientáciu v spotrebovanej energii bola zostavená nasledujúca bilancia. Vstupné údaje do výpočtov 

vychádzajú z priemerných spotrieb a nákladov za hodnotené obdobie určených odborným odhadom pre 

auditovanú budovu vychádzajúc z podružných meradiel a  fakturačných údajov odberných miest.  

Stanovenie spotreby energie jednotlivých spotrebičov je vykonané technickým odhadom spravidla s ohľadom 

na inštalované príkony spotrebičov a ich predpokladané časové využitie. 

Tabuľka 304 Percentuálny podiel na spotrebe a platbách za energie (vypočítané) 

 

[MWh/rok] [%] [€] [%]

ZP - Vykurovanie 103,8 13,5 5 427,9 10,3

ZP - Kremačné pece 562,2 73,1 29 076,9 55,0

EE - Príprava TV 6,9 0,9 1 233,8 2,3

EE - Osvetlenie 32,0 4,2 5 726,0 10,8

EE - Ostatné elektrické spotrebiče 63,94 8,3 11 433,2 21,6

Celkom 768,89 100,0 52 897,8 100,0

Spotreba energie Platby za energie
Účel spotreby
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Obrázok 70 Rozdelenie celkovej spotreby a nákladov na energie v budove 
  

8.7.4 Zatriedenie budovy v rámci energetickej spotreby – súčasný stav 

 
Vyhodnotenie je vykonané pre kategóriu budov: Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby, 
pre systém vykurovania, prípravu TV, osvetlenia, celkovú potrebu energie v budove a celkovú primárnu 
energiu. 

Do vyhodnotenia celkovej potreby energie a celkovej primárnej energie nie je zahrnutá energia pre ostatné 

procesy, rovnako tak ako aj zostávajúca energia potrebná pre systémy budovy, pre ktoré nie je stanovená 

čiastková požiadavka a nie sú teda v rámci zatriedenia hodnotené.  

Budova v súčasnom stave spĺňa energetické kritérium a v rámci systému vykurovania, prípravy teplej vody 
a osvetlenia sa v celkovej potrebe energie dostane do kategórie B a v spotrebe primárnej energie sa budova  
dostane do triedy B. 
 

 

Záver z teplotechnického  posúdenia súčasného stavu objektu 

Reálna spotreba zemného plynu na vykurovanie je výrazne nižšia ako by mala byť vychádzajúc 

z teplotechnického posudku. Potreba energie na vykurovanie pri zohľadnení strát pri výrobe tepla v kotloch 

je o 63% vyššia ako je reálna spotreba. Čiastočne to spôsobujú aj v súčasnosti nevykurované priestory ako je 

juhovýchodné krídlo, kde služobný byt a priestory bývalého kvetinárstva sú mimo prevádzky sú značne 

schátralé. Ich nevykurovaním sa bude iba zvyšovať ich degradácia. 

Značná časť výplňových konštrukcií je pôvodných. Z prednej časti budovy sú  zhotovené z oceľových profilov 

a zasklené dvojsklom, v zadnej časti budovy sú drevené zdvojené okná. Dvere v zadnej časti sú 

(kWh) 296 083,48

(kWh/m2) 104,645

(kWh/m2) 65,00

Nevyhovuje

(kWh) 17 146,16

(kWh/m2) 6,060

(kWh/m2) 9,00

Vyhovuje

(kWh) 59 833,32

(kWh/m2) 21,147

(kWh/m2) 74,00

Nehodnotí sa

(kWh) 313 229,65

(kWh/m2) 110,705

(kWh/m2) 148,00

Vyhovuje

(kWh) 476 185,92

(kWh/m2) 168,30

(kWh/m2) 243,00

Vyhovuje

Potreba energie celková primárna QCprim

B
Merná potreba energie celková primárna QCprim

Normalizovaná hodnota QN,Cprim

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QCprim ≤ QN,Cprim

Potreba energie celková QC

B
Merná potreba energie celková QC

Normalizovaná hodnota QN,C

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QC ≤ QN,C

Potreba energie na osvetlenie QOSV

A
Merná potreba energie na osvetlenie QOSV

Normalizovaná hodnota QN,OSV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QOSV ≤ QN,OSV

Potreba energie na prípravu TV QTV

B
Merná potreba energie na prípravu TV QTV

Normalizovaná hodnota QN,TV

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QTV ≤ QN,TV

Potreba energie na UK QUK

D
Merná potreba energie na vykurovanie QUK

Normalizovaná hodnota QN,UK

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2 QUK ≤ QN,UK
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oceľovohliníkové a drevené. Vráta do technických miestností sú oceľové. Ich výmenou by došlo k zníženiu 

únikov tepla.   

Samotný objekt krematória má významnú architektúru a z toho dôvodu bude aj náročnosť jeho rekonštrukcie 

obtiažna. V nasledujúcich navrhovaných opatreniach sme určili potenciál úspory energie obnovou 

jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom finálne riešenie by malo vzísť z detailnej projektovej 

dokumentácie odobrenej autorom stavby. 

 

8.8 Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti 

Na zvýšenie energetickej efektívnosti riešeného objektu, ktorá je predmetom ÚEA, boli navrhnuté nižšie 

uvedené opatrenia. Pri návrhu opatrení boli brané do úvahy výsledky energetických a ekonomických 

výpočtov, ale aj zohľadnenie prevádzkových parametrov budovy, jej spôsobu a času využívania. Pri hodnotení 

zníženia spotreby energie je uvažované s percentuálnou mierou zníženia energetickej náročnosti budovy 

určenou výpočtom vztiahnutou na reálnu spotrebu energie doteraz používanou technológiou. Hodnoty úspor 

energie v peňažnom vyjadrení vstupujú do výpočtov návratnosti. Všetky opatrenia sú energeticky 

a ekonomicky vyhodnotené na základe priemerných hodnôt energetickej a ekonomickej náročnosti 

prevádzkovania budov za rok 2020 pri elektrine a 2019-2020 pri zemnom plyne. Reálna diskontná miera, so 

zohľadnením ročnej miery inflácie, bola stanovená na úroveň 2,0 %. Výška investičných nákladov bola 

stanovená na základe odhadovaných cenníkových cien a na základe obvyklých cien navrhovaných zariadení 

a prác.  

   

8.8.1 A 1.1  Zateplenie obvodového plášťa 

Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa OBS1 kontaktným zatepľovacím systémom z tepelnoizolačných 

dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm, v časti s prevetrávanou fasádou sa navrhuje demontáž 

súčasného obkladu, následného zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom z tepelnoizolačných 

dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm a osadenia prevetrávanej fasády. V časti obvodového plášťa 

OBS2 s kamenným obkladom sa navrhuje zateplenie realizovať z interiérovej strany tepelnoizolačnými 

doskami Multipor hr. 200 mm. Obvodový plášť v styku so zemou OBS3 ostáva bez zmeny. 

Tabuľka 305 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 355,09

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 2 523,66

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 2 878,75

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,24

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 4 976,65

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 1 313,84

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 4 192,58

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 86 376,03

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 18 478,95

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 104 854,98

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,92

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 176 351,94

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 80 485,63

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 152 817,92
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Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 

Tabuľka 306 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.1 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 38,1 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 39,5 MWh tepla. 

Tabuľka 307 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.1   

 

 

Tabuľka 308 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.1 

 

Tabuľka 309 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.1 

 

Tabuľka 310 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.1  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

(kWh) 72931,99

(kWh/m2) 59,70

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 299 975,56

Ročná úspora energie (kWh/rok) 39 523,78

Ročná úspora energie (%) 38,1%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 2044,21

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 146,74

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -243,94

Vnútorná miera výnosnosti (%) -6,89

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 103,834 64,311 39,524 2,044 299,976 146,744

39,52 2,04 299,98 146,74

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 103,834 72,215 31,619 1,635

31,62 1,64Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 183,43 299 976 299 975,56 299 975,56 74 993,89 136,28

183,43 299 975,56 299 975,56 299 975,56 74 993,89 136,28

Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GESopatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Celkom
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8.8.2 A 1.2  Zateplenie strešnej konštrukcie 

Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropných konštrukciách v podstrešnom priestore sa 

navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 400 mm, alternatívne 

je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 400 mm. Plochú strechu navrhujeme zatepliť tepelnoizolačnými 

doskami z penového polystyrénu hr. 400 mm a prekryť hydroizoláciou. 

 

Tabuľka 311 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

Tabuľka 312 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 15,9 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 16,55 MWh tepla. 

Tabuľka 313 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.2   

 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 355,09

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 3 437,82

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 3 792,91

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,24

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 4 976,65

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 1 313,84

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 5 106,74

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 86 376,03

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 18 478,95

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 104 854,98

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,93

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 232 353,50

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 80 485,63

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 207 413,47

(kWh) 207413,47

(kWh/m2) 73,31

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 331 250,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 16 548,26

Ročná úspora energie (%) 15,9%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 855,89

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 387,02

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -307,79

Vnútorná miera výnosnosti (%) -10,83
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Tabuľka 314 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.2 

 

Tabuľka 315 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.2 

 

Tabuľka 316 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.2  

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

8.8.3 A 1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 

Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií. Oceľové konštrukcie a oceľovohliníkové 

dvere sa navrhuje nahradiť za hliníkové s prerušeným tepelným mostom a izolačným trojsklom. Pôvodné 

drevené zdvojené a plastové okná navrhujeme nahradiť za nové z PVC profilov s izolačným trojsklom. Plné 

drevené dvere a oceľové vráta navrhujeme nahradiť za nové s tepelnoizolačnou výplňou. Strešný svetlík 

navrhujeme vymeniť za nový kupolový svetlík. 

Tabuľka 317 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A 1.2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 103,834 87,286 16,548 0,856 331,250 387,024

16,55 0,86 331,25 387,02

opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 103,834 90,596 13,239 0,685

13,24 0,68Celkom

Ročné úspory

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 483,78 331 250 331 250,00 331 250,00 82 812,50 57,06

483,78 331 250,00 331 250,00 331 250,00 82 812,50 57,06

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 473,45

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 3 371,47

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 3 844,92

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,24

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 4 976,65

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 1 313,84

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 5 158,75

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 86 376,03

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 13 797,62

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 100 173,65

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,94

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 235 539,62

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 80 485,63

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 220 410,21
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prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 318 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A 1.3 

 

Realizáciou navrhovaného stavebného opatrenia je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 10,7 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 11,08 MWh tepla. 

 

Tabuľka 319 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A 1.3  

  

 

Tabuľka 320 Referenčná hodnota spotreby energie- A1.3

 

Tabuľka 321 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1.3

 

Tabuľka 322 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1.3 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

(kWh) 220410,21

(kWh/m2) 77,90

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 218 712,20

Ročná úspora energie (kWh/rok) 11 078,82

Ročná úspora energie (%) 10,7%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 573,01

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 381,69

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -203,00

Vnútorná miera výnosnosti (%) -10,78

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 103,834 92,756 11,079 0,573 218,712 381,692

11,08 0,57 218,71 381,69

opatreni

e
Opatrenie

Celkom

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 103,834 94,971 8,863 0,458

8,86 0,46

Ročné úspory

Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 477,12 218 712 218 712,20 218 712,20 54 678,05 38,20

477,12 218 712,20 218 712,20 218 712,20 54 678,05 38,20

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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8.8.4 A1 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení  

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení: 

 Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa OBS1 kontaktným zatepľovacím systémom z 

tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm, v časti s prevetrávanou fasádou sa 

navrhuje demontáž súčasného obkladu, následného zateplenia kontaktným zatepľovacím 

systémom z tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm a osadenia 

prevetrávanej fasády. V časti obvodového plášťa OBS2 s kamenným obkladom sa navrhuje 

zateplenie realizovať z interiérovej strany tepelnoizolačnými doskami Multipor hr. 200 mm. 

Obvodový plášť v styku so zemou OBS3 ostáva bez zmeny. 

 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropných konštrukciách v podstrešnom 

priestore sa navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 

400 mm, alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 400 mm. Plochú strechu navrhujeme 

zatepliť tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 400 mm a prekryť hydroizoláciou. 

 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií. Oceľové konštrukcie a 

oceľovohliníkové dvere sa navrhuje nahradiť za hliníkové s prerušeným tepelným mostom a 

izolačným trojsklom. Pôvodné drevené zdvojené a plastové okná navrhujeme nahradiť za nové z 

PVC profilov s izolačným trojsklom. Plné drevené dvere a oceľové vráta navrhujeme nahradiť za 

nové s tepelnoizolačnou výplňou. Strešný svetlík navrhujeme vymeniť za nový kupolový svetlík. 

 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  

Tabuľka 323 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A1

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 236,72

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 388,46

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 625,18

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,50

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,24

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,50

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 4 976,65

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 1 313,84

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 939,02

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 86 376,03

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 13 797,62

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 100 173,65

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,90

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 99 558,70

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 80 485,63

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 89 070,81
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Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 324 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A1 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 63,9 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 66,35 MWh tepla. 

Tabuľka 325 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A1  

 

 

Tabuľka 326 Referenčná hodnota spotreby energie- A1

 

Tabuľka 327 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A1

 

Tabuľka 328 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A1

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

(kWh) 89070,81

(kWh/m2) 31,48

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Nevyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 849 937,76

Ročná úspora energie (kWh/rok) 66 350,57

Ročná úspora energie (%) 63,9%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 3431,71

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 247,67

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -755,86

Vnútorná miera výnosnosti (%) -9,08

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 103,834 37,484 66,351 3,432 849,938 247,672

66,35 3,43 849,94 247,67

opatreni

e
Opatrenie

Jednoduchá 

návratnosť

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 103,834 50,754 53,080 2,745

53,08 2,75Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 309,59 849 938 849 937,76 849 937,76 212 484,44 228,78

309,59 849 937,76 849 937,76 849 937,76 212 484,44 228,78Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES
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8.8.5 A2 - Zhodnotenie navrhovaných opatrení + rekuperácia 

Zostavili sme zhodnotenie navrhovaných stavebných opatrení s doplnené o jednotku spätného získavania 

tepla: 

 Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa OBS1 kontaktným zatepľovacím systémom z 

tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm, v časti s prevetrávanou fasádou sa 

navrhuje demontáž súčasného obkladu, následného zateplenia kontaktným zatepľovacím 

systémom z tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny hr. 200 mm a osadenia 

prevetrávanej fasády. V časti obvodového plášťa OBS2 s kamenným obkladom sa navrhuje 

zateplenie realizovať z interiérrovej strany tepelnoizolačnými doskami Multipor hr. 200 mm. 

Obvodový plášť v styku so zemou OBS3 ostáva bez zmeny. 

 

 Po odstránení súčasnej tepelnoizolačnej vrstvy na stropných konštrukciách v podstrešnom 

priestore sa navrhuje na parozábranu položiť tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny hr. 

400 mm, alternatívne je možné použiť fúkanú izoláciu hr. 400 mm. Plochú strechu navrhujeme 

zatepliť tepelnoizolačnými doskami z penového polystyrénu hr. 400 mm a prekryť hydroizoláciou. 

 

 Navrhuje sa demontáž všetkých súčasných otvorových konštrukcií. Oceľové konštrukcie a 

oceľovohliníkové dvere sa navrhuje nahradiť za hliníkové s prerušeným tepelným mostom a 

izolačným trojsklom. Pôvodné drevené zdvojené a plastové okná navrhujeme nahradiť za nové z 

PVC profilov s izolačným trojsklom. Plné drevené dvere a oceľové vráta navrhujeme nahradiť za 

nové s tepelnoizolačnou výplňou. Strešný svetlík navrhujeme vymeniť za nový kupolový svetlík. 

 

 Navrhuje sa osadenie centrálnych rekuperačných podstropných vzduchotenických jednotiek so 

spätným získavaním tepla s prietokom vzduchu min. 5 000 m3/hod a účinnosťou min. 85 %. 

 

 

Zateplenie predpokladá posúdenie aktuálneho stavu konštrukcií, ich prípadnú sanáciu a následné zateplenie. 

Uvedené materiály majú slúžiť len ako názorná vzorka pre jednoduchšiu orientáciu pri výbere 

tepelnotechnických vlastností zatepľovacieho systému. Výraznou zmenou použitých materiálov a ich hrúbok 

nie je možné garantovať nižšie uvádzané energetické úspory. 

Pri rekonštrukcii je vhodné použiť v konštrukcii viac tepelnej izolácie, než sú požiadavky normy STN 73 0540-

2:2012, pretože väčšinu nákladov na jednotku plochy tvoria náklady na prevedenie krycej vrstvy kontaktného 

zatepľovacieho systému. Prírastok ceny pri zväčšujúcej sa hrúbke izolácie nie je príliš výrazný a vyššia úspora 

tepla pokryje tieto dodatočné náklady. 

Je odporučené použitie certifikovaného zatepľovacieho systému. Pred realizáciou zateplenia je odporučené 

urobiť sondy za účelom zistenia skutočnej skladby konštrukcie a prípadnú korekciu návrhu zateplenia.  
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Tabuľka 329 Výpočet potreby tepla na vykurovanie po realizácii opatrenia A2 

 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a zohľadnený 

prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty počas tlmenej prevádzky 

v príslušnej kategórii budov.  

 
Tabuľka 330 Hodnotenie budovy podľa STN 73 0540-2 po realizácii opatrenia A2 

 

 

Celková úspora nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do zhodnotenia. Pri určení 

celkovej úspory je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. 

Realizáciou navrhovaných stavebných opatrení je možné pri mernej potrebe tepla v porovnaní so súčasným 

stavom výpočtovo ušetriť 79,5 % energie. Percentuálnom vyjadrením úspory voči reálnej spotrebe je možné 

ušetriť 82,5 MWh tepla. 

Tabuľka 331 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia A2  

 

 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (W/K) ΔHTM 236,72

Merná tep. strata medzi vykurovaným priestorom bez tep. mostov (W/K) Hu 1 388,46

Merná tepelná strata prechodom (W/K) HT = Hu + ΔHTM 1 625,18

Minimálna intenzita výmeny vzduchu (l/h) nmin 0,23

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie (l/h) ninf 0,24

Priemerná intenzita výmeny vzduchu (l/h) n = max(nmin;ninf ) 0,24

Objemový tok vzduchu mechanického vetracieho systému (m3/h) Vf 0,00

Objemový tok vzduchu (m3/h) Vv 2 390,73

Merná tepelná strata vetraním (W/K) HV = 0,264 . VV 612,06

Merná tepelná strata (W/K) H = HT + HV 2 237,24

Vnútorný tepelný zisk (kWh) QI 86 376,03

Pasívny solárny zisk (kWh) QS 13 797,62

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) Qg = Qi + Qs 100 173,65

Faktor využitia tepelných ziskov η 0,86

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom (kWh) QT 99 558,70

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním (kWh) Qv 37 494,86

Potreba tepla na vykurovanie (kWh) Qh 50 601,49

(kWh) 50601,49

(kWh/m2) 17,88

(kWh/m2) 61,70

(kWh/m2) 30,90

(kWh/m2) 15,50

Vyhovuje

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne QEP

Merná potreba tepla na vykurovanie QEP

QEP ≤ Qr1,EPPosúdenie budovy podľa STN 73 0540 - 2

Normalizovaná hodnota QN,EP

Odporúčaná hodnota Qr1,EP

Cieľová odporúčaná hodnota Qr2,EP

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 999 937,76

Ročná úspora energie (kWh/rok) 82 539,67

Ročná úspora energie (%) 79,5%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 4269,03

Životnosť opatrenia (roky) 30,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 234,23

Diskontovaná doba návratnosti (roky) >30

Čistá súčasná hodnota (€) -882,91

Vnútorná miera výnosnosti (%) -8,86
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Tabuľka 332 Referenčná hodnota spotreby energie- A2 

 

Tabuľka 333 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – A2 

 

Tabuľka 334 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – A2 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

8.8.6 B - Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích zdrojov 

V tomto opatrení navrhujeme výmenu svietidiel, ktoré sú v súčasnosti technicky zastarané. Svietidlá sa 

vyznačujú častou poruchovosťou a nedostatočnou svietivosťou. Osvetlenie niektorých vnútorných 

pracovných miest nie je dostatočné. Z toho dôvodu je potrebné identifikovať, akými opatreniami sa dosiahne 

náprava k zabezpečeniu optimálnych požiadaviek na osvetlenie. Ideálnym riešením je v procese projektovej 

dokumentácie osvetlenia realizovať svetelnotechnický výpočet zohľadňujúci druh činnosti daného 

osvetleného miesta s navrhnutím optimálneho počtu svietidiel s určitou svietivosťou, resp. príkonom  tak, 

aby boli splnené požiadavky z hľadiska intenzity osvetlenia v zmysle STN EN 12 464-1.  

V tomto opatrení pre ilustráciu dosiahnutia úspor elektrickej energie  navrhujeme výmenu všetkých 

svietidiel okrem svietidiel v obradných sieňach, ktoré nie sú v súčasnosti v technicky dobrom stave. Svietidlá 

sa vyznačujú častou poruchovosťou. 

Navrhujeme nahradiť aktuálne používané žiarovky s nízkou svetelnou účinnosťou za energeticky efektívne 

LED svietidlá. Súčasné žiarovky a lineárne svietidlá je možné nahradiť LED svietidlami s príkonom 20W, resp. 

45W, pričom svetelný tok sa podstatne zlepší. 

V prípade potreby je nutné doplniť chýbajúce svietidlá podľa požiadaviek na zabezpečenie vyššieho 

osvetlenia pracovnej plochy alebo vymeniť jestvujúcu osvetľovaciu sústavu, navyše za energeticky úspornú, 

čím sa dosiahne zabezpečenie pracovnej pohody pri maximalizácii energetických úspor. Konečný presný 

počet sa môže líšiť (doplnenie svietidiel a pod.) Orientačný počet nových svietidiel, ako aj prínosy 

navrhovaného opatrenia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 103,834 21,295 82,540 4,269 999,938 234,231

82,54 4,27 999,94 234,23

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 103,834 37,803 66,032 3,415

66,03 3,42Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 292,79 999 938 999 937,76 999 937,76 249 984,44 284,60

292,79 999 937,76 999 937,76 999 937,76 249 984,44 284,60

Mesačná platba 

za GES

Celkom

Kumulatívna hodnota

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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Týmto opatrením sa navyše zníži  inštalovaný príkon  osvetlenia o 6,2 kW. 

Tabuľka 335 Navrhované zmeny svetelných zdrojov 

 

 

Tabuľka 336 Reálne a vypočítané prevádzkové údaje osvetlenia – nový stav 

Príkon osvetlenia 6,29 kW 

Prevádzkový čas - normalizovaný: 3 150 h/rok 

Ročná spotreba energie na osvetlenie - výpočet: 19 813,5 kWh 

Ročná spotreba energie na osvetlenie -skutočnosť: 18 356,0 kWh 

Ročné náklady na osvetlenie - výpočet: 3 542,8 € 

Ročné náklady na osvetlenie - skutočnosť: 3 282,2 € 

 

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné výmenou svetelných zdrojov na osvetlení reálne 

ušetriť 42,7 % spotrebovanej elektrickej energie na osvetlenie, čo predstavuje 13,67 MWh elektriny ročne.   

 

Tabuľka 337 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia B 

 

 

Tabuľka 338 Referenčná hodnota spotreby energie- B 

 

Tabuľka 339 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – B 

 

 

 

Príkon Spotreba

svietidiel  zdrojov (ž+n) W  hod/deň deň/rok  kWh/rok

žiarovka LED 65 65 8 5 250 650

LED svietidlo 20W 158 158 20 9 360 10238,4

LED svietidlo 45W (pece) 28 28 45 12 360 5443,2

LED svietidlo 45W 30 30 45 6 250 2025

Spolu 6290 18356,6

Zníženie 6155 14293,0

Spotrebič
Počet (ks) Doba prevádzky

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€)

Ročná úspora energie (kWh/rok) 13 667,00 19 498,50

Ročná úspora energie (%) 42,7% 49,6%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 2 443,77 €   3 486,49 €   

Životnosť opatrenia (roky) 5 5

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 15,39 10,78

37 600,00

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 32,023 18,356 13,667 2,444 37,600 15,386

13,67 2,44 37,60 15,39

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 32,023 21,089 10,934 1,955

10,93 1,96

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav
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Tabuľka 340 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – B 

 

Opatrenie vzhľadom na svoju dĺžku návratnosti ako aj dĺžku zmluvného vzťahu pri minimálnej úspore nie 

je vhodné na realizáciu prostredníctvom GES. 

 

 

8.8.7 C - Inštalácia fotovoltického systému na streche 

Cieľom tohto opatrenia je výroba elektriny pre vlastnú spotrebu v rámci objektu. Východiskovým kritériom 

pre návrh inštalovaného výkonu fotovoltických (FV) panelov je ročná spotreba elektriny v budove krematória.  

Na základe uvedeného je potenciál na uvedenú plochu inštalovať cca 20 kWp. Ročná výroba elektriny na 

takomto zariadení, orientácii  predstavuje približne 20 930 kWh. Výpočet bol určený  pomocou online nástroja 

PV GIS.  

V prípade, ak budeme uvažovať s využiteľnosťou vyrobenej elektriny na úrovni 75% z celkovej vyrobenej 

FV systémom, tak reálna využitie je 15 697 kWh.  

Realizáciou navrhovaného technického opatrenia je možné vyrobiť = na odbere ušetriť 15,3 %  celkovej 

spotreby elektrickej energie pre riešený objekt. 

Tabuľka 341 Ekonomické vyhodnotenie opatrenia C 

 

 

Tabuľka 342 Referenčná hodnota spotreby energie- C 

 

 

 

 

 

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 19,23 37 600 37 600,00 37 600,00 9 400,00 162,92

19,23 37 600,00 37 600,00 37 600,00 9 400,00 162,92

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

Investičný náklad na realizáciu opatrenia (€) 30 000,00

Ročná úspora energie (kWh/rok) 15 697,50

Ročná úspora energie (%) 15,3%

Ročná úspora nákladov na energiu (€) 2 806,84

Životnosť opatrenia (roky) 25,00

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 10,69

Diskontovaná doba návratnosti (roky) 12,00

Čistá súčasná hodnota (€) 34,90

Vnútorná miera výnosnosti (%) 9,43

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  20 kWp 0,000 0,000 15,698 2,807 30,000 10,688

15,70 2,81 30,00 10,69Celkom

opatreni

e
Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Investícia
Jednoduchá 

návratnosť
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Tabuľka 343 Minimálna ročná  hodnota úspory energie a nákladov – C 

 

Tabuľka 344 Modelový príklad využitia GES pri realizácii navrhovaného opatrenia – C 

 

V zmysle Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe SR je možné 

prostredníctvom GES realizovať aj opatrenia na OZE, ktorých však výška kapitálových výdavkov na 

realizáciu nepresiahne 50% z celkových nákladov na vybudovanie energetického zhodnotenia. Realizácia 

100% výdavkov na opatrenie v tomto prípade možná nie je. 

 

8.9 Identifikácia iných opatrení 

8.9.1 D - Inštalácia inteligentného online merania - IoT 

Implementácia inteligentných systémov pomáha chrániť zdroje energie, dokáže efektívne manažovať súčasné 

energetické toky ako aj monitorovať a riadiť svoju spotrebu energie a médií s cieľom ušetriť peniaze. 

Inteligentný systém merania obsahuje samotné snímače energie na zber dát, zariadenie zabezpečujúce 

prenos dát do cloudu a SW na spracovanie, vizualizáciu a prácu s dátami. 

Takýto systém merania a vyhodnocovania je dôležitý pre správny a efektívny energetický manažment. 

Energetický manažment je súbor opatrení a činností, ktorých cieľom je efektívne riadenie znižovanie spotreby 

energie. Teda cieľom zavedenia energetického manažmentu (EM) je riadenie spotreby energie za účelom 

dlhodobého zníženia prevádzkových energetických spotrieb, ako aj nákladov, ktorého významným efektom 

je vplyv na životné prostredie. Až v spojení s opatreniami, ako je napríklad prispôsobenie technologických 

zariadení prevádzky novému stavu budov a zavedením energetického manažmentu je možné tento optimálny 

stav zabezpečiť. 

Je dôležité, aby dáta zo systému inteligentných meračov  s diaľkovým odpočtom  boli kompatibilné s 

grafickým užívateľským rozhraním s možnosťou prístupu povereného pracovníka, aby mal možnosť získať 

spätnú väzbu o energetickej hospodárnosti. Systém využíva meranie energie v reálnom čase a poskytne 

spätnú väzbu používateľom, ktorá ovplyvní aspekty ľudského správania. 

Odporúčame zaviesť sieť snímačov na  pripájacie miesta elektrickej energie, zemného plynu(ÚK, kremačné 

pece) a vody.  

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  20 kWp 102,864 90,306 12,558 2,245

12,56 2,25Celkom

opatrenie Názov

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

Ročné úspory

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  20 kWp 13,36 30 000 30 000,00 30 000,00 7 500,00 187,12

13,36 30 000,00 30 000,00 30 000,00 7 500,00 187,12

Kumulatívna hodnota
Mesačná platba 

za GES

Celkom

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu
Investícia Celkové úspory
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8.9.2 E - Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja tepla 

Odporúčame aby sa pri rekonštrukcii objektu zabezpečila celková hydraulická stabilita vykurovacej sústavy. 

Zateplením objektu sa menia teplotechnické vlastnosti a preto je dôležité tomu prispôsobiť výkon nových 

vykurovacích telies.  Nutná je aj výmena všetkých rozvodov vykurovacej sústavy. Odporúčame rozdeliť systém 

na zóny podľa potreby, prinajmenšom na dve vetvy a to pre administratívnu časť a ostatné priestory. 

V prípade využitia služobného bytu zriadiť samostatnú vetvu s riadením. S tým súvisí inštalácia rozdeľovača-

zberača . Následne realizovať kompletné hydraulické vyregulovanie sústavy. 

 

8.9.3 F - Nastavenie rezervovanej kapacity 

K dnešnému dňu sa v budove nachádza hlavné odberné miesto (OM) s nasadeným inteligentným meracím 

systémom (IMS) s priebehovým meraním. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, elektrina meraná priebehovým elektromerom, čím dodávateľ elektriny 

fakturuje za reálnu spotrebu na mesačnej periodicite, s tým je však spojené prípadné spoplatnenie za 

nedodržanie stanovených technických parametrov odberu, napr. nedodržanie účinníka, dodávka spätnej 

jalovej energie,  prekročenie rezervovanej kapacity (RK), atď. Výhodou je však definovanie mesačnej spotreby 

a údaj nameraného maximálneho príkonu (meranie štvrťhodinového elektrického činného výkonu) za daný 

mesiac. 

Nasledujúci obrázok ilustruje priebeh max. príkonu za rok 2020. Maximálna rezervovaná kapacita, t.j. výška 

hodnoty istenia odberného miesta je 40A. Rezervovaná kapacity je však nastavená na 25A. V analyzovanom 

roku dochádzalo k pravidelnému mesačnému prekračovaniu RK a v hraničných hodnotách aj MRK, čím 

dodávateľ elektriny fakturoval poplatky za prekročenie v sumárnej hodnote 584,48€ za rok. Hodnota MRK  je 

vzhľadom na reálny príkon poddimenzovaná, čo znamená, že sa platia poplatky – pokuty za prekročenie 

technického maxima.   

Aj napriek zvýšeniu  RK na hodnotu MRK by dochádzalo k jej prekračovaniu a preto je nevyhnutné zvýšiť 

hodnotu hlavného ističa na odbernom mieste. Tomu by mala predchádzať analýza priebehu RK v roku 2021. 

Uvedenou zmenou sa predíde nevyžiadaným poplatok zo strany dodávateľa, resp. distribútora elektriny. 

 

Obrázok 71 Návrh zmeny rezervovanej kapacity 
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8.10 Súhrn navrhovaných opatrení 

Z jednotlivých opatrení bol zostavený energeticky úsporný projekt. Energeticky úporný projekt obsahuje 

výpočet energetických a ekonomických úspor so zohľadnením synergického efektu kombinácie opatrení.  

Navrhnutý energeticky úsporný projekt je nižšie podrobený ekonomickej analýze a bude vyhodnotený tiež z 

hľadiska vplyvu na životné prostredie. Kombinácia opatrení navrhnutá do energeticky úsporného projektu je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Uvedené úspory sú vztiahnuté voči pôvodnej, referenčnej spotrebe zemného plynu na vykurovanie 103 834 

kWh, elektriny na osvetlenie 32 023 kWh. Pri inštalácii fotovoltiky z referenčnej spotreby celkovej  elektriny  

102 864kWh. 

Celková úspora energie nie je len prostým súčtom úspor všetkých opatrení zahrnutých do variantu. Pri určení 

celkovej úspory variantu je uvažované so vzájomnou interakciou jednotlivých opatrení. V medzisúčtoch 

nákladov po realizácií je v niektorých prípadoch možná odchýlka spôsobená zaokrúhľovaním. 

Z podstaty zatepľovania je nutné, z dôvodu obmedzenia možných tepelných mostov, výsledného 

architektonického výrazu objektu a pod., zatepliť aj konštrukcie nad rámec ochladzovanej obálky budovy 

podľa STN 73 0540 (tzv. pridružené konštrukcie). Ako pridružené konštrukcie sú uvažované napr. sokel, atika, 

podhľady pri streche a pod. 

Tabuľka 345 Navrhované opatrenia energeticky úsporného projektu 

 

Pozn: Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok 
nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n. 

Výška úspor je zohľadnená v upravenej energetickej bilancii, ktorá upravuje spotreby energií na dlhodobý 
priemer. Úspory energií tak môžu v jednotlivých rokoch kolísať. Výpočet úspor tak isto predpokladá dodržanie 
existujúceho režimu vykurovania, počtu osôb a pod., pokiaľ toto nemení samotné opatrenia navrhnuté v 
energetickom audite je odporučené k realizácií. 

Vo výpočte hodnoty úspory pri aplikácií tohto súboru opatrení bolo uvažované s „energetickou 
disciplinovanosťou“ užívateľov budovy a správnym užívaním regulačných prvkov. Ide teda o hodnotu 

Energia
Náklady na 

energiu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH tis. € bez DPH rok rok

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 103,834 64,311 39,524 2,044 299,976 146,74 >30

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 103,834 87,286 16,548 0,856 331,250 387,02 >30

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 103,834 92,756 11,079 0,573 218,712 381,69 >30

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 103,834 37,484 66,351 3,432 849,938 247,67 >30

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 103,834 21,295 82,540 4,269 999,938 234,23 >30

103,834 21,295 82,540 4,269 999,938 234,231

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 32,0230 18,36 13,67 2,44 37,60 15,39 >5

32,0230 18,356 13,667 2,444 37,600 15,386

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  20 kWp 15,698 2,807 30,000 10,69 12,00

15,698 2,807 30,000 10,69

111,90 9,5196 1 067,538 112,14

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00 3,6000 - -

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,000 0,0000

F Zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity 0,00 0,00 0,0000

0,00 0,00 3,6000

111,9042 9,5196 1 071,1378 112,52Celkom

Jednoduchá 

návratnosť

Celkom

Opatrenie

Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba 

energie 

navrhovaný stav

Investícia
Ročné úspory Diskontovaná 

návratnosť

ÚSPORY NA TEPLE

VÝROBA ELEKTRINY

ÚSPORY NA ELEKTRINE

Iné opatrenia
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maximálnej dosiahnuteľnej úspory. Jej dosiahnutie závisí vo veľkej miere na chovaní užívateľov budovy, čo 
však je v reálnych podmienkach veľmi ťažko dosiahnuteľné. 

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté upravené energetické bilancie navrhovaného energeticky úsporného 

projektu pred a po jeho realizácii a to ako v bilanciách energií (MWh/rok), tak aj vo finančných tokoch 

(tis.€/rok). Ceny energií sú  bez DPH. 

Z dôvodu prehľadného porovnania je energetická bilancia nového stavu pri max. úspore porovnaná s 

pôvodným resp. súčasným tvarom energetickej bilancie.  

Tabuľka 346 Energetická bilancia po realizácii opatrení 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Zmena 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r % 

Energetické vstupy   206,70 23,70 94,79 14,18 54,14 

Konečná spotreba energie  
elektrina 102,86 18,39 73,50 13,14 28,55 

teplo 103,83 5,31 21,29 1,10 79,49 

 

Realizáciou navrhovaných opatrení je možné ušetriť max. 54,4 %  z celkovej spotreby energie. Významným 

podielom pomáha aj fotovoltika, ktorou vyrobená elektrina zabezpečí zníženie odberu zo siete a to sa 

pozitívne prejaví na znížených účtoch za odber. 
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8.11 Posúdenie opatrení z hľadiska GES – Krematórium 

8.11.1 Východiskové podmienky 

Investičné výdavky a garantované úspory nákladov na energiu sú vyčíslené bez DPH, čo priamo ovplyvňuje 

výšku platieb za GES. Celkové garantované úspory sú vyčíslené v stálych cenách základného obdobia  bez 

zohľadnenia inflácie. Odmena za služby je v modelovom príklade stanovená vo výške 25% z platby za GES. 

Úspory energie sú dosahované presne vo výške minimálnej hodnoty úspory energie. Predpokladaná hodnota 

zákazky je zhodná s kumulatívnou hodnotou platieb za GES. 

8.11.2 Stanovenie minimálnej hodnoty úspory 

Minimálne hodnoty úspory energie boli stanovené ako 80% z vypočítaných úspor energie v energetickom 

audite.  

Tabuľka 347 Definícia minimálnych požadovaných úspor 

 

 

 

 

Energia
Náklady na 

energiu

MWh/rok MWh/rok MWh/rok tis. €/rok bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 103,8344 72,21534 31,619 1,635

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 103,8344 90,59576 13,239 0,685

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 103,8344 94,97131 8,863 0,458

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 103,8344 50,75391 53,080 2,745

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 103,8344 37,80263 66,032 3,415

103,8344 37,80263 66,032 3,415

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 32,0230 21,08940 10,934 1,955

32,0230 21,08940 10,934 1,955

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  20 kWp 102,86400 90,30600 12,558 2,245

12,558 2,245

89,52 7,62

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 0,00 0,00

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00

F Zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity 0,00 0,00

0,00 0,00

89,5233 7,6157

Celkom

Celkom

opatrenie Názov

Ročné úspory
Spotreba energie 

pôvodný stav

Spotreba energie 

navrhovaný stav

ÚSPORY NA ELEKTRINE

ÚSPORY NA TEPLE

VÝROBA ELEKTRINY
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8.11.3 Modelový príklad  

 

 

Tabuľka 348 Pomer investície a úspory 

Ukazovateľ Investícia Celkové úspory Pomer úspor 

Rekonštrukcia obálky budovy + rekuperácia 999 937,76 999 937,76 94% 

Energeticky efektívnejšie svietidlá 37 600,00 37 600,00 4% 

Inštalácia fotovoltického zariadenia  10 kWp 30 000,00 30 000,00 3% 

Súbor opatrení 1 067 537,76 1 067 537,76 1,00 

 

Tabuľka 349 Energetická bilancia po realizácii opatrení – min. úspory 

Ukazovateľ 
Forma 

energie 

Súčasný stav 
Plánovaný stav  pri 

max. úspore 
Plánovaný stav  
pri min. úspore 

MWh/r tisíc eur/r MWh/r tisíc eur/r MWh/r 
tisíc 

eur/r 

Energetické vstupy   206,70 23,70 94,79 14,18 117,18 16,09 

Konečná spotreba energie  
elektrina 102,86 18,39 73,50 13,14 79,37 14,19 

ZP 103,83 5,31 21,29 1,10 37,80 1,89 

 

 

 

 

 

 

Platieb za GES Odmena za službu

roky € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH € bez DPH

A1.1 Zateplenie obvodového plášťa 183,43 299 976 299 975,56 299 975,56 74 993,89 136,28

A1.2 Zateplenie strešnej konštrukcie 483,78 331 250 331 250,00 331 250,00 82 812,50 57,06

A1.3 Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo 477,12 218 712 218 712,20 218 712,20 54 678,05 38,20

A1 Rekonštrukcia obálky budovy 309,59 849 938 849 937,76 849 937,76 212 484,44 228,78

A2 Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia 292,79 999 938 999 937,76 999 937,76 249 984,44 284,60

ÚSPORY NA TEPLE 292,79 999 938 999 938 999 938 249 984,44 284,60

B Energeticky efektívnejšie svietidlá 19,23 37 600,0 37 600,00 37 600,00 9 400,00 162,92

ÚSPORY NA ELEKTRINE 19,23 37 600,00 37 600,00 37 600,00 9 400,00 162,92

C Inštalácia fotovoltického zariadenia  20 kWp 13,36 30 000 30 000,00 30 000,00 7 500,00 187,12

VÝROBA ELEKTRINY 13,36 30 000,00 30 000,000 30 000,000 7 500,000 187,12

140,18 1 067 537,76 1 067 537,76 1 067 537,76 266 884,44 634,64

D Inštalácia inteligentného online merania - IoT 3 600,00 0,00 3 600,00 900,00

E Rekonštrukcia vykurovacej sústavy okrem zdroja 0,00 0,00 0,00 0,00

F Zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity 0,00 0,00 0,00 0,00

3 600,00 0,00 3 600,00 900,0000

140,65 1 071 137,76 1 071 137,76 1 071 137,76 267 784,44 634,64

Kumulatívna hodnota

opatrenie Názov

Dĺžka zmluvného 

vzťahu

Mesačná platba 

za GES

Celkom

Celkom

Investícia Celkové úspory
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8.12 Environmentálne hodnotenie 

Ekologické účinky posudzovaného energeticky úsporného projektu sú vyhodnotené porovnávaním emisií vo 

východiskovom stave a po realizácii súboru energeticky úsporných opatrení vychádzajú. Pre ilustráciu 

množstva produkovaných emisií vychádzame z celkovej spotreby energie za celý areál. Emisie CO2 pre zdroj 

tepla boli vypočítané z emisných faktorov podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. Keďže je v objekte spotrebovávaná 

elektrina, ktorá je vyrábaná mimo budovy, tak je v tabuľkách pri elektrine vyjadrená produkcia emisií 

systémových elektrárni na území SR. Pre výpočet emisií boli použité všeobecné emisné faktory pre spaľovanie 

zemného plynu a elektriny.  

Tabuľka 350 Emisné faktory a faktory platné pre budovu 

Energetický nosič 
 Znečisťujúca látka 

CO2 TZL SO2 Nox CO 

  kg/MWh g/MWh g/MWh g/MWh g/MWh 

zemný plyn 220 8 1 164 66 

elektrina 167 178 890 978 450 

 

Tabuľka 351 Produkcia emisií pri východiskovom stave a navrhovaného stavu pre min. úspore 

 

 

 

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 103,83 102,86 206,70 37,80 79,37 117,18 89,52 -43,3

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,84 17,18 40,02 8,32 13,26 21,57 18,45 -46,1

CO kg/r 6,87 46,29 53,16 2,50 35,72 38,22 14,94 -28,1

TZL kg/r 0,87 18,31 19,18 0,32 14,13 14,45 4,74 -24,7

SO2 kg/r 0,10 91,55 91,65 0,04 70,64 70,68 20,97 -22,9

NOx kg/r 17,01 100,60 117,61 6,19 77,63 83,82 33,79 -28,7

Súbor odporúčaných opatrení

Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav

A1.1

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 103,83 102,86 206,70 72,22 102,86 175,08 31,62 -15,3

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,84 17,18 40,02 15,89 17,18 33,07 6,96 -17,4

CO kg/r 6,87 46,29 53,16 4,78 46,29 51,07 2,09 -3,9

TZL kg/r 0,87 18,31 19,18 0,61 18,31 18,92 0,27 -1,4

SO2 kg/r 0,10 91,55 91,65 0,07 91,55 91,62 0,03 0,0

NOx kg/r 17,01 100,60 117,61 11,83 100,60 112,43 5,18 -4,4

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Zateplenie obvodového plášťa 

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

A1.2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 103,83 102,86 206,70 90,60 102,86 193,46 13,24 -6,4

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,84 17,18 40,02 19,93 17,18 37,11 2,91 -7,3

CO kg/r 6,87 46,29 53,16 5,99 46,29 52,28 0,88 -1,6

TZL kg/r 0,87 18,31 19,18 0,76 18,31 19,07 0,11 -0,6

SO2 kg/r 0,10 91,55 91,65 0,09 91,55 91,64 0,01 0,0

NOx kg/r 17,01 100,60 117,61 14,84 100,60 115,44 2,17 -1,8

Zateplenie strešnej konštrukcie

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ
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A1.3

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 103,83 102,86 206,70 94,97 102,86 197,84 8,86 -4,3

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,84 17,18 40,02 20,89 17,18 38,07 1,95 -4,9

CO kg/r 6,87 46,29 53,16 6,28 46,29 52,57 0,59 -1,1

TZL kg/r 0,87 18,31 19,18 0,80 18,31 19,11 0,07 -0,4

SO2 kg/r 0,10 91,55 91,65 0,10 91,55 91,64 0,01 0,0

NOx kg/r 17,01 100,60 117,61 15,56 100,60 116,16 1,45 -1,2

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Po opatreniach 
Zmena %

Súčasný stav

Výmena výplňových konštrukcií za trojsklo

A2

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 103,83 102,86 206,70 37,80 102,86 140,67 66,03 -31,9

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,84 17,18 40,02 8,32 17,18 25,49 14,53 -36,3

CO kg/r 6,87 46,29 53,16 2,50 46,29 48,79 4,37 -8,2

TZL kg/r 0,87 18,31 19,18 0,32 18,31 18,63 0,55 -2,9

SO2 kg/r 0,10 91,55 91,65 0,04 91,55 91,59 0,07 -0,1

NOx kg/r 17,01 100,60 117,61 6,19 100,60 106,79 10,82 -9,2

Variant 1                Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Rekonštrukcia obálky budovy  + rekuperácia

Zmena %
Súčasný stav Po opatreniach 

B Energeticky efektívnejšie svietidlá

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 103,83 102,86 206,70 103,83 91,93 195,76 10,93 -5,3

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,84 17,18 40,02 22,84 15,35 38,20 1,83 -4,6

CO kg/r 6,87 46,29 53,16 6,87 41,37 48,24 4,92 -9,3

TZL kg/r 0,87 18,31 19,18 0,87 16,36 17,24 1,95 -10,1

SO2 kg/r 0,10 91,55 91,65 0,10 81,82 81,92 9,73 -10,6

NOx kg/r 17,01 100,60 117,61 17,01 89,91 106,92 10,69 -9,1

Súčasný stav Po opatreniach 

Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 
Zmena %

Ukazovateľ

C

Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ

energia MWh 103,83 102,86 206,70 103,83 90,31 194,14 12,56 -6,1

Zmena Zmena 

z plynu z elektriny spolu z plynu z elektriny spolu MJ %

CO2 t/r 22,84 17,18 40,02 22,84 15,08 37,92 2,10 -5,2

CO kg/r 6,87 46,29 53,16 6,87 40,64 47,51 5,65 -10,6

TZL kg/r 0,87 18,31 19,18 0,87 16,07 16,95 2,24 -11,7

SO2 kg/r 0,10 91,55 91,65 0,10 80,37 80,48 11,18 -12,2

NOx kg/r 17,01 100,60 117,61 17,01 88,32 105,33 12,28 -10,4

Inštalácia fotovoltického zariadenia  20 kWp

Ukazovateľ

Zmena %
Ukazovateľ

Súčasný stav Po opatreniach 

Súčasný stav Po opatreniach 
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8.13 Zhodnotenie – Krematórium  

Reálna spotreba zemného plynu na vykurovanie je výrazne nižšia ako by mala byť vychádzajúc 

z teplotechnického posudku. Čiastočne to spôsobujú aj v súčasnosti nevykurované priestory ako je 

juhovýchodné krídlo, kde služobný byt a priestory bývalého kvetinárstva sú mimo prevádzky a sú značne 

schátralé. Ich nevykurovaním sa bude iba zvyšovať ich degradácia. 

Značná časť výplňových konštrukcií je pôvodná. Z prednej časti budovy sú  zhotovené z oceľových profilov a 

zasklené dvojsklom, v zadnej časti budovy sú drevené zdvojené okná. Dvere v zadnej časti sú oceľovohliníkové 

a drevené. Vráta do technických miestností sú oceľové. Ich výmenou by došlo k zníženiu únikov tepla.   

Samotný objekt krematória má významnú architektúru a z toho dôvodu bude aj náročnosť jeho rekonštrukcie 

náročná.  

V predložených výpočtoch  sme vyčíslili, že realizáciou odporučených opatrení je možné znížiť spotrebu 

zemného plynu na vykurovanie maximálne o 82,54 MWh,  teda  79,5 % v porovnaní s referenčnou spotrebou 

zemného plynu.  Predpokladaná úspora elektriny na osvetlenie je 42,7% voči referenčnej spotrebe elektriny 

na osvetlenie. Inštaláciou FV systému je možné vyrobiť 15,7 MWh elektriny pre vlastnú spotrebu. 

Teda celková maximálna úspora energie je 111,9MWh ročne, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 9 520 €.  

Predpokladaná výška investície na opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti priamo 

podieľajúce sa na úspore energie je 1,07 mil. € s jednoduchou návratnosťou 112 rokov. 

V energetickom audite sme taktiež analyzovali aj opatrenia, ktoré primárne nie sú zamerané na úsporu 

energie. Ďalším opatrením je optimalizácia maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste 

elektriny z dôvodu eliminácie poplatkov spojených s prekračovaním technického maxima. V súčasnosti je 

výška týchto „pokút“ 584€ za rok 2020. Odporúčame, aby boli všetky meradlá snímané online na získanie 

presných dát spotreby v reálnom čase aby sa predišlo ich fyzickému odpisovaniu. 

V rámci posúdenia možnosti financovania projektu prostredníctvom garantovanej energetickej služby sme 

určili minimálne požiadavky dosahovania úspor na teple a elektrine na 80% z výpočtových, maximálnych 

hodnôt. Minimálna úspora tepla na vykurovanie je potom 66,1 MWh, min. úspora elektriny  10,9 MWh 

a min. výroba FV systému 12,6 MWh. Tým sa predĺži doba návratnosti celkového súboru opatrení na 

140rokov. Odmenu pre poskytovateľa GES sme v tomto audite modelovo určili na 25%.  

V prípade záujmu realizovať uvedený projekt uplatnením §18 Zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez Zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, kde 

nedochádza k zvyšovaniu dlhu, nevidíme priestor, nakoľko je dôležité dodržať podmienku aby garantované 

úspory boli väčšie alebo rovné ako je platba za GES a pri návratnosti 140 rokov je uplatnenie nereálne.  
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9. ZÁVER 

Cieľom účelového energetického auditu je poukázať na potenciál energetických úspor a inštaláciu OZE 

v posudzovaných budovách so zohľadnením lokálnych, technických a ekonomických faktorov. Audítor 

zohľadnil všetky potreby a požiadavky investora. 

Pri rozhodovaní investora o výhodnosti či nevýhodnosti projektu vystupuje viac faktorov, ktoré je potrebné 

zohľadňovať individuálne. Na jednej strane je ekonomika projektu a návratnosť investícií, na druhej strane je 

snaha o zníženie energetickej náročnosti a zabezpečenia tepelnej pohody. Nezanedbateľným faktorom je 

v súčasnosti vplyv na životné prostredie a znižovanie produkcií skleníkových plynov, predovšetkým CO2. Pri 

budovách so špecifickým využitím je však niekedy ekonomická návratnosť až na poslednom mieste, kedy 

prvoradým cieľom prevádzkovateľa by malo byť práve zabezpečenie tepelnej pohody a komfortu užívania 

budovy s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. 

Všetky výpočty, závery a odporúčania vychádzajú z posúdenia spotreby energií v rokoch 2018 – 2020.  Správa 

mestskej zelene v Košiciach ako príspevková organizácia mesta Košice, prevzala v polovici novembra 2019 do 

svojej správy  verejný cintorín a krematórium. Od decembra 2019 boli prepísané odberné miesta elektriny, 

plynu a vody na nového odberateľa. Touto zmenou, Správa mestskej zelene v Košiciach nedisponuje 

faktúrami za odobratú energiu pred týmto dátumom. Teda jediným relevantným rokom, z pohľadu budov 

ako celku, zohľadňujúci reálnu spotrebu v budovách je rok 2020. V rámci zhodnotenia spotreby energie sme 

ku každej budove na základe dostupných a relevantných dát použiteľných vo výpočtoch pristupovali 

individuálne. Spotreba elektriny je v administratívnych budovách na Rastislavovej ulici a v Bernátovciach  

meraná jedným fakturačným meradlom v rámci celého areálu. V riešenom objekte v Bernátovciach bol 

inštalovaný podružný elektromer 9.4.2021 a na základe jeho dvojmesačnej spotreby a posúdení 

prevádzkového režimu sme určili odborným odhadom spotrebu za celý rok. V AB2 a AB3 na Rastislavovej ulici 

je spotreba meraná podružnými elektromermi za posledné dva roky. Spotreba zemného plynu rovnako ako 

pri elektrine je meraná podružnými plynomermi. Len v prevádzkovej budove Verejného cintorína je 

fakturačné meradlo  zohľadňujúce spotrebu daného objektu. 

V predloženom energetickom audite sme vyčíslili, že v objektoch Správy mestskej zelene v Košiciach so 

spotrebou zemného plynu na zabezpečenie vykurovania  je možné znížiť spotrebu zemného plynu 305,6 MWh 

(14 121€), teda  63,2 % v porovnaní s  pôvodnou spotrebou. Jedná o úspory generované realizáciou 

zateplenia. Úspora na elektrine vo výške 15,2 MWh, 9,9%  (2 694€) je možná výmenou starých klasických 

žiaroviek za úsporné LED žiarovky, prípadne LED trubíc pri lineárnych žiarivkách. V niektorých prípadoch je 

navrhovaná výmena svietidiel z dôvodu častých porúch. Predikovaná min. výroba elektriny z fotovoltického 

systému je 27,1 MWh, ktorá zníži množstvo primárnych energetických zdrojov ako aj emisie a samozrejme 

pozitívne ovplyvní náklady o to množstvo energie, ktoré FV vyrobí. Ide o úsporu 17,6% elektriny voči 

referenčnej, celkovej spotrebe elektriny. Teda celková úspora energie je 347,9 MWh ročne, čo vo finančnom 

vyjadrení predstavuje 21 690€.  Predpokladaná výška investície na opatrenia zamerané na zvýšenie 

energetickej efektívnosti priamo podieľajúce sa na úspore energie je 2 227 283€ s jednoduchou návratnosťou 

102,3 roka. 

V rámci posúdenia možnosti financovania projektu prostredníctvom garantovanej energetickej služby sme 

určili minimálne požiadavky dosahovania úspor na teple, zemnom plyne a výrobe elektriny z FV na 80% 

z výpočtových, maximálnych hodnôt. Odmenu pre poskytovateľa GES sme v tomto audite modelovo určili na 

25%.  
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V rámci zhodnotenia predpokladu takého financovania sme nenašli žiadny potenciál realizácie GES. 

Niektoré nízkonákladové opatrenia ako napr. výmena žiaroviek, hydraulické vyregulovanie sústavy sú pre 

ESCO spoločnosť nezaujímavé. Investor si realizuje podobné investície zo svojich zdrojov už priebežne.  

V zmysle Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe SR je možné 

prostredníctvom GES realizovať aj opatrenia na OZE, ktorých však výška kapitálových výdavkov na 

realizáciu nepresiahne 50% z celkových nákladov na vybudovanie energetického zhodnotenia. Realizácia 

100% výdavkov na opatrenie v tomto prípade možná nie je. 

V prípade záujmu realizovať niektorý z uvedených projektov alebo ich kombináciou uplatnením §18 Zákona 

321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez Zmluvu o energetickej 

efektívnosti pre verejný sektor, kde nedochádza k zvyšovaniu dlhu, nevidíme priestor, nakoľko je dôležité 

dodržať podmienku aby garantované úspory boli väčšie alebo rovné ako je platba za GES  a pri súčasných 

návratnostiach vyše 20 rokov je ich uplatnenie nereálne.  

Ako efektívnejšie sa javí realizácia prostredníctvom financovania cez garantovanú energetickú službu v 

zmysle §17 toho istého zákona. Garantovaná energetická služba  je služba poskytovaná na základe zmluvy 

o energetickej efektívnosti, ktorá sa uzatvára medzi Poskytovateľom GES a Prijímateľom GES, na základe 

ktorej je Poskytovateľovi GES odplata za poskytnuté služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol 

zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, tzv. energetický kontrakting alebo inak 

nazvaný energetický kontrakting s garantovanou úsporou energie. V tomto prípade je možné dosiahnuť aby 

dĺžka zmluvného vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom služby bola 15 rokov. Nevýhodou však je, že 

investícia ide do dlhu samosprávy. Skrátenie doby návratnosti, resp. dĺžky zmluvného kontraktu je 

spôsobená doplatkom zo strany prijímateľa služby, t.z., že rozdiel medzi výškou úspory a splátkou investície 

uhrádza zo svojho. 

Pri teplotechnických výpočtoch budov sme vychádzali z teplovýmenných plôch jednotlivých konštrukcií. Z 

podstaty zatepľovania je nutné, z dôvodu obmedzenia možných tepelných mostov, výsledného 

architektonického výrazu objektu a pod., zatepliť aj konštrukcie nad rámec ochladzovanej obálky budovy 

podľa STN 73 0540-2 (tzv. pridružené konštrukcie). Ako pridružené konštrukcie sú uvažované napr. sokel, 

atika, podhľady pri streche a pod.  

V zmysle normy STN 73 0540, obnovované budovy nemusia spĺňať požiadavky normy ak to nie je funkčne, 

technicky a ekonomicky uskutočniteľné.  Prípadné nesplnenie požiadaviek energetickej hospodárnosti z 

hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540-2:2012 pre odporúčané požiadavky, je 

spôsobené prihliadnutím na návrh nákladovo optimálnych a technických stavebných úprav vzhľadom k 

určeniu a využitiu budovy. V prípade zámeru realizovať stavebné opatrenia tak, aby boli všetky dané 

kritériá splnené, by bolo potrebné investovať ekonomicky neúnosné finančné prostriedky.  
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10. SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Uvedený súbor údajov vyjadruje minimálnu úsporu energie vztiahnutú na pôvodnú spotrebu energie za 

hodnotené obdobie. 

 

Účelový energetický audit Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, Košice   

Zatriedenie spotrebiteľa energie podľa SK NACE   

Celkový potenciál úspor energie (MWh/r) 347,86 

Súbor úsporných opatrení 

Stručný opis 
odporučeného variantu 

súboru opatrení 

  

Správa Verejného cintorína: rekonštrukcia obálky budovy, rekuperácia, TS a vyregulovanie 
vykurovacej s., nové svietidlá, FV systém 
AB 2 – Rastislavova 79: rekonštrukcia obálky budovy, rekuperácia, TS a vyregulovanie 
vykurovacej s., nové svietidlá. 
AB 3 – Rastislavova 79: rekonštrukcia obálky budovy, rekuperácia, TS a vyregulovanie 
vykurovacej s., nové svietidlá, FV systém 
AB Bernátovce: rekonštrukcia obálky budovy, rekuperácia, TS a vyregulovanie vykurovacej s., 
nové svietidlá, FV systém 
Krematórium: rekonštrukcia obálky budovy, rekuperácia, TS a vyregulovanie vykurovacej s., 
nové svietidlá, FV systém 
       
 
 

Náklady na nákup energetických technológií (tisíc eur) 66,00 

Náklady na znižovanie energeticke náročnosti budov (tisíc eur) 2 161,28 

iné náklady (tisíc eur) - 

Náklady na nákup výrobných technológií (tisíc eur)  -  

Celkové náklady na realizáciu súboru úsporných opatrení (tisíc eur) 2 227,28 

Bilančné údaje     

  
Pred realizáciou súboru 

opatrení 
Po realizácii súboru 

opatrení 
Rozdiel 

Konečná spotreba palív a energie 
(MWh) 

638,01 290,15 347,86 

Náklady na energiu v aktuálnych cenách 
(tisíc eur) 

51,42 29,73 21,691 

Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 

Znečisťujúca látka 
Pred realizáciou súboru 

opatrení 
Po realizácii súboru 

opatrení 
Rozdiel 

Tuhé znečisťujúce látky (t/r) 0,0315 0,0214 0,0101 

SO2 (t/r) 0,1377 0,0997 0,0379 

NOx(t/r) 0,2300 0,1386 0,0914 

CO (t/r) 0,1014 0,0621 0,0392 

CO2 (t/r) 132,19 57,9053 74,2883 

Ekonomické vyhodnotenie 

Cash - Flow projektu (tisíc €/r) 21,69 Doba hodnotenia (roky) - 

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 102,68 Diskont (%) - 

Reálna doba návratnosti (roky) - NPV (tisíc €) - 

  IRR (%) - 

Energetický audítor 
Ing. Ivan Hovorka, PhD.,                                                                                                                  
registračné číslo 476/2008, rozhodnutie č. MHSR 2448/2013-4100, 

Podpis    Dátum   
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Príloha 1 – fotodokumentácia 

Prevádzková budova Verejného cintorína 
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Administratívna budova 2 – Rastislavova 79 
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Administratívna budova 3 – Rastislavova 79 
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AB Bernátovce 
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Krematórium 
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Príloha 2 – Súčinitele prechodu tepla 

Správa Verejného cintorína  – Skutkový stav  

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 450-600 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

1,024 Keramická tehla 0,450 0,580 0,776 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

OBS2_hr. 450 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

1,428 Plná pálená tehla 0,430 0,860 0,500 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

0,614 
Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,100 0,070 1,429 

S2_Strop do 
podstrešného priestoru 

Váp.cem.omietka + trstina 0,0200 0,990 0,020 

0,632 
Debnenie 0,0200 0,180 0,111 

Tep.izol.z min. vlny medzi 
trámami 

0,100 0,080 1,250 

S3_Strop do 
podstrešného priestoru 

Vápennocementová omietka 0,0007 50,000 0,000 

0,504 
Železobetónová doska 0,150 1,430 0,105 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia Polsid 0,100 0,060 1,667 

S4_Plochá strecha 

Vápennocementová omietka 0,0007 50,000 0,000 

0,519 

Železobetónová doska 0,150 1,430 0,105 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia Polsid 0,100 0,060 1,667 

Hydroizolácia 0,001 0,350 0,003 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 

0,496 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,060 1,230 0,049 

Tepelná izolácia 0,030 0,070 0,429 

PT2_Podlaha na teréne 

Nášľapná vrstva 0,015 1,010 0,015 

0,085 Cementový poter 0,015 1,160 0,013 

Betónová mazanina 0,070 1,230 0,057 
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Správa Verejného cintorína  – Navrhovaný  stav 

Stručný opis 
konštrukcie 

Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 450-600 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

0,174 

Keramická tehla 0,450 0,580 0,776 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej vlny 0,200 0,042 4,762 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

OBS2_hr. 450 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

0,183 

Plná pálená tehla 0,430 0,860 0,500 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej vlny 0,200 0,042 4,762 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

0,103 Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z minerálnej vlny 0,400 0,042 9,524 

S2_Strop do 
podstrešného priestoru 

Váp.cem.omietka + trstina 0,0200 0,990 0,020 

0,110 

Debnenie 0,0200 0,180 0,111 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tep.izol.z min. vlny medzi 
trámami 

0,200 0,050 4,000 

Tep.izol.z min. vlny nad trámami 0,200 0,042 4,762 

S3_Strop do 
podstrešného priestoru 

Vápennocementová omietka 0,0007 50,000 0,000 

0,102 
Železobetónová doska 0,150 1,430 0,105 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z minerálnej vlny 0,400 0,042 9,524 

S4_Plochá strecha 

Vápennocementová omietka 0,0007 50,000 0,000 

0,102 

Železobetónová doska 0,150 1,430 0,105 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z penového 
polystyrénu 

0,400 0,042 9,524 

Hydroizolácia 0,001 0,350 0,003 

Stručný opis 
konštrukcie 

Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný 
odpor 

konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 

0,496 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,060 1,230 0,049 

Tepelná izolácia 0,030 0,070 0,429 

PT2_Podlaha na teréne 

Nášľapná vrstva 0,015 1,010 0,015 

0,085 Cementový poter 0,015 1,160 0,013 

Betónová mazanina 0,070 1,230 0,057 
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Administratívna budova 2  – Skutkový stav 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 350 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

1,330 Keramické dierované tehly 0,320 0,580 0,552 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Sadrokartón 0,0125 0,220 0,057 

0,950 
Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

Betónová mazanina 0,100 1,230 0,081 

Tepelnoizolačné dosky 0,050 0,070 0,714 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 0,170 0,059 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,160 0,060 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

 

Administratívna budova 2 – Navrhovaný  stav 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 350 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

0,181 

Keramické dierované tehly 0,320 0,580 0,552 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,200 0,042 4,762 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Sadrokartón 0,0125 0,220 0,057 

0,134 
Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

Betónová mazanina 0,100 1,230 0,081 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 
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Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,300 0,042 7,143 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 0,170 0,059 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,160 0,060 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

 

Administratívna budova 3  – Skutkový stav 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 350 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

0,434 

Keramické dierované tehly 0,320 0,580 0,552 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tep.izol. z polystyrénu a 
cementu 

0,080 0,052 1,538 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

DP1_hr. 350 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

1,188 Keramické dierované tehly 0,320 0,580 0,552 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Sadrokartón 0,0125 0,220 0,057 

0,428 
Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

Betónová mazanina 0,100 1,230 0,081 

Tepelná izolácia 0,100 0,050 2,000 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 0,170 0,059 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,160 0,060 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 
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Administratívna budova 3 – Navrhovaný  stav 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 350 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

0,181 

Keramické dierované tehly 0,320 0,580 0,552 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,200 0,042 4,762 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

DP1_hr. 350 mm 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

0,226 

Keramické dierované tehly 0,320 0,580 0,552 

Vápennocementová omietka 0,015 0,990 0,015 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,150 0,042 3,571 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Sadrokartón 0,0125 0,220 0,057 

0,134 

Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

Betónová mazanina 0,100 1,230 0,081 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,300 0,042 7,143 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 0,170 0,059 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,160 0,060 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 
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Bernátovce  – Skutkový stav 

Stručný opis 
konštrukcie 

Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 360 mm 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

0,313 

Pórobetónové tvárnice 0,360 0,260 1,385 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z penového 
polystyrénu 

0,080 0,050 1,600 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

DP1_hr. 280 mm 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

0,731 Pórobetónové tvárnice 0,280 0,260 1,077 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Sadrokartón 0,0125 0,220 0,057 

0,179 
Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z minerálnej vlny 0,240 0,045 5,333 

Stručný opis 
konštrukcie 

Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný 
odpor 

konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 0,170 0,059 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,160 0,060 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

Bernátovce – Navrhovaný  stav 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 360 mm 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

0,157 

Pórobetónové tvárnice 0,360 0,260 1,385 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,200 0,042 4,762 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

DP1_hr. 280 mm 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

0,202 

Pórobetónové tvárnice 0,280 0,260 1,077 

Vápennocementová omietka 0,010 0,990 0,010 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,150 0,042 3,571 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 
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Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

S1_Strop do 
podstrešného priestoru 

Sadrokartón 0,0125 0,220 0,057 

0,179 

Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z minerálnej 
vlny 

0,240 0,045 5,333 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na teréne 

Keramická dlažba 0,010 0,170 0,059 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,160 0,060 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

 

Krematórium  – Skutkový stav 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla [W.m-
2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 400 mm 

Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 

1,352 Keramické tehly CDm 0,365 0,580 0,629 

Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 

OBS2_hr. 450 mm 

Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 

1,342 
Keramické tehly CDm 0,365 0,860 0,424 

Cementová malta 0,010 1,160 0,009 

Kamenný obklad 0,050 2,900 0,017 

S1_Plochá strecha 

Vápennocementová omietka 0,0007 50,000 0,000 

0,510 

Železobetónová doska 0,200 1,430 0,140 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Polsid 0,100 0,060 1,667 

Hydroizolácia 0,001 0,350 0,003 

S2_Strop do 
podstrešného priestoru 

Hliníkový podhľad 0,0007 50,000 0,000 

0,614 Igelitové vankúše s 
minerálnou vlnou 

0,100 0,070 1,429 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva 
Hrúbka 

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
[W.m-1.K-

1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na 
teréne/pod terénom na 

1.PP 

Keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,230 0,057 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

PT2_Podlaha na teréne 
na 1.NP 

Keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,230 0,057 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

OBS3_hr. 450 mm Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 0,641 
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Keramické tehly CDm 0,365 0,580 0,629 

Hydroizolácia 0,005 0,210 0,024 

Plná pálená tehla - prímurovka 0,065 0,860 0,076 

Krematórium – Navrhovaný  stav 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva Hrúbka [m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu tepla 

[W.m-2.K-1] 

    d l R U 

OBS1_hr. 400 mm 

Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 

0,181 

Keramické tehly CDm 0,365 0,580 0,629 

Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Tepelná izolácia z minerálnej vlny 0,200 0,042 4,762 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Omietkový systém 0,003 0,860 0,003 

OBS2_hr. 450 mm 

Omietka 0,005 0,990 0,005 

0,192 

Tepelná izolácia Multipor 0,200 0,045 4,444 

Lepiaca hmota 0,005 0,570 0,009 

Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 

Keramické tehly CDm 0,365 0,860 0,424 

Cementová malta 0,010 1,160 0,009 

Kamenný obklad 0,050 2,900 0,017 

S1_Plochá strecha 

Vápennocementová omietka 0,0007 50,000 0,000 

0,102 

Železobetónová doska 0,200 1,430 0,140 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z penového 
polystyrénu 

0,400 0,042 9,524 

Hydroizolácia 0,001 0,350 0,003 

S2_Plochá strecha 

Trapézový plech 0,0007 50,000 0,000 

0,103 

Betónová mazanina s výstužou 0,1000 1,230 0,081 

Parozábrana 0,001 0,390 0,003 

Tepelná izolácia z penového 
polystyrénu 

0,400 0,042 9,524 

Hydroizolácia 0,001 0,350 0,003 

Stručný opis konštrukcie Homogénna vrstva Hrúbka [m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

[W.m-1.K-
1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu 

[m2.K.W-1] 

Tepelný odpor 
konštrukcie  
[m2.K.W-1] 

    d l R R 

PT1_Podlaha na 
teréne/pod terénom na 

1.PP 

Keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,230 0,057 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

PT2_Podlaha na teréne na 
1.NP 

Keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 

0,361 
Lepidlo 0,005 0,570 0,009 

Betónová mazanina 0,070 1,230 0,057 

Tepelná izolácia 0,020 0,070 0,286 

OBS3_hr. 450 mm 

Vápennocementová omietka 0,020 0,990 0,020 

0,641 
Keramické tehly CDm 0,365 0,580 0,629 

Hydroizolácia 0,005 0,210 0,024 

Plná pálená tehla - prímurovka 0,065 0,860 0,076 
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