
 

 

 

Správa 

(príloha k energetickému certifikátu bytu) 

 

Správa k energetickému certifikátu bytu (ECB) obsahuje najmä tieto údaje: 

a) identifikačné údaje o budove (adresa), 

b) identifikácia bytu (vchod, číslo bytu, podlažie, poloha bytu), 

c) odkazy na použité technické normy alebo iné obdobné technické špecifikácie, 

d) odkazy na použité technické podklady a literatúru, 

e) opis budovy, v ktorej sa nachádza byt (stavebná sústava, konštrukčný systém), 

f) opis stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií, 

g) určenie polohy budovy a klimatických podmienok, 

h) opis systémov vykurovania a prípravy teplej vody v byte/samostatnej časti budovy a v budove, 

vrátane obnoviteľného zdroja na výrobu tepla a prípravu teplej vody, 

i) vstupné údaje hodnotenia; všetky vstupné údaje sa uvedú a potvrdia, napr. odkazom na technické 

normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto technickým normám, alebo na iné dokumenty; 

keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,  

j) informáciu o použitých rozmeroch budovy a samostatnej časti budovy, o výpočte celkovej 

podlahovej plochy, údaje o plochách stavebných konštrukcií a jednotlivých častí stavebných 

konštrukcií vymedzujúcich byt, 

k) iné údaje a informácie, ktoré nebolo možné uviesť v energetickom certifikáte bytu (napr. ďalšie 

opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a budovy). 

 

Odporúčaný postup: 

1. Výpočet celkovej podlahovej plochy bytu (bez podielu na spoločných priestoroch). 

2. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plochy. 

3. Výpočet priemernej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre jednotlivé stavebné konštrukcie. 

4. Porovnanie výsledkov výpočtu jednotlivých stavebných konštrukcií s požiadavkami na súčiniteľ 

prechodu tepla podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.  

5. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie. 

Poznámka: V prípade, že vykurovanie nie je zabezpečené z obnoviteľného zdroja alebo z CZT 

využívajúceho obnoviteľné zdroje, pre úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou 

energie sa súčet počtu bodov znižuje pre prípad s dvoma stavebnými konštrukciami obalu budovy 

o dva body a pre prípad s troma stavebnými konštrukciami o tri body. 

6. Hodnotenie systému vykurovania posúdením, či sú zabudované termostatické ventily, hydraulicky 

vyregulovaný systém (zvislé rozvody – stúpačky) a zabudovaná rekuperácia. 

7. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie 

príslušného číselného hodnotenia. 

8. Hodnotenie systému prípravy teplej vody zistením typu výtokových batérií, vzdialeností medzi 

bytovým uzáverom teplej vody a najvzdialenejšou výtokovou batériou, uskutočnenia 

hydraulického vyregulovania systému rozvodu teplej vody a kvality tepelnej ochrany rozvodov 

daného systému. 

9. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a určenie 

číselného hodnotenia. 

10. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre systémy vykurovania a prípravy teplej vody. 

11. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie, systémov vykurovania a prípravy 

teplej vody a určenie predpokladu efektívnosti riešenia stavebných konštrukcií a systémov 



 

 

vykurovania a prípravy teplej vody bytu stanovujúcich predpoklad dosiahnutia energetickej 

hospodárnosti budov podľa jednotlivých úrovní výstavby. 

12. Porovnanie dosiahnutého počtu bodov a pridelenie výsledného hodnotenia formou príslušného 

piktogramu.
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