
Obsahové náležitosti energetického auditu pre výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53: 

1. Pri návrhu opatrení energetickej efektívnosti sa postupuje štandardným spôsobom, ako je to zaužívané v bežnej technickej praxi. 

2. Navrhujú sa opatrenia financovateľné z vlastných zdrojov žiadateľa, prostredníctvom úveru alebo dotácií a s využitím GES 

3. Každé navrhované opatrenie musí obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES.  

 

4. Návrh opatrenia uskutočniteľného prostredníctvom GES, musí zároveň obsahovať aj vyjadrenie k jeho realizovateľnosti bez započítania do verejného dlhu podľa 

usmernenia Európskeho štatistického úradu1 a podľa používateľskej príručky2 

5. Energetický audit musí byť vypracovaný minimálne v 

rozsahu prílohy č. 6 Smernice EP a Rady č. 2012/27/EÚ 

o energetickej efektívnosti.  

Mminimálne kritériá pre energetické audity: 

a) zakladajú sa na aktuálnych, nameraných, sledovateľných prevádzkových údajoch o spotrebe energie a 

(v prípade elektriny) profiloch zaťaženia; 

b) obsahujú podrobné preskúmanie profilu spotreby energie budov alebo skupín budov, priemyselných 

činností alebo zariadení vrátane dopravy;  

c) vychádzajú vždy, keď je to možné, z analýzy nákladov založenej na životnom cykle (LCCA) namiesto 

jednoduchých období návratnosti (SPP) s cieľom zohľadniť dlhodobé úspory, zostatkové hodnoty 

dlhodobých investícií a diskontné sadzby; 

d) sú vyvážené a dostatočne reprezentatívne, aby umožňovali vytvorenie spoľahlivého obrazu o celkovom 

hospodárení s energiou a spoľahlivo určili najvýznamnejšie príležitosti na zlepšenie. 

6. Na vypracovanie správy z energetického auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. 

7. Pre opatrenia energetickej efektívnosti vhodné pre GES 

musí správa z energetického auditu obsahovať podklady, 

potrebné na vypracovanie posudku minimálne v rozsahu 

kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu i. až x. dokumentu 

„Postup pri príprave a realizácii garantovaných 

energetických služieb vo verejnej správe“, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva 

SR3  

i. technický popis budovy subjektu verejnej správy z hľadiska energetickej náročnosti spolu so 

stanovením východiskovej, čiže referenčnej hodnoty spotreby energie v budove vrátane uvedenia 

hodnôt ovplyvňujúcich faktorov (počasie, rozsah a spôsob využitia, atď.), s definovaním použitých 

zdrojov údajov, za ktorých bola táto spotreba dosiahnutá,  

ii. popis relevantných obmedzení z hľadiska napr. pamiatkovej ochrany,  

iii

. 

faktory, ovplyvňujúce spotrebu energie a požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia, 

iv. identifikáciu opatrení, ktoré majú potenciál zvýšiť energetickú efektívnosť v rámci GES, 

v. identifikáciu iných potrebných opatrení (okrem opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti),  

vi. identifikovanie potrieb zadávateľa vrátane identifikovania neakceptovateľných opatrení, 

                                                           
1 (Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performance Contracts in Government Accounts: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-

Contracts-Gov-Accounts.pdf/ 

2A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 1015035/8885635/guide_to_statistical _treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-

8f4fe8548ab1 

 
3 https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor 

https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor


vii

. 

stanovenie minimálnej hodnoty úspory energie, ktorá sa má obnovou dosiahnuť, 

vii

i. 

odhad celkových investičných nákladov a celkovej úspory, stanovenie predpokladanej hodnoty 

zákazky na základe minimálnej hodnoty úspory energie stanovenej v predchádzajúcom bode,  

ix. odhad jednoduchej doby návratnosti investície a  

x. odhad pomeru investície a úspory. 

8. Ak nie je žiadne z navrhnutých opatrení realizovateľné prostredníctvom GES, musí byť táto skutočnosť v správe z energetického auditu riadne zdôvodnená.   

 


