
 

Príloha č. 1  

k vyhláške č. 192/2016 Z. z. 

 

VZOR 

PREHĽAD ÚDAJOV O ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV  

 

 

Rok: ................. 

Ústredné 

orgány 

štátnej 

správy  

Orgány štátnej 

správy 

s celoštátnou 

pôsobnosťou 

Miestne 
orgány 

štátnej 

správy 

Samosprávne 

kraje 
 Obce Verejné 

budovy 
spolu 

Počet významne 

obnovených verejných 

budov [ks] 

      

Súčet celkových 

podlahových plôch 

verejných budov, ktoré 

boli významne obnovené 

aspoň na úroveň 

minimálnych požiadaviek 

na energetickú 

hospodárnosť budov
a) 

[m2] 

      

Celková čiastočná úspora 

energie vo významne 

obnovených verejných 
budovách vypočítaná 

podľa § 3 ods. 1 písm. a)
b) 

[kWh] 

      

Celková ročná úspora 

energie vo významne 

obnovených verejných 
budovách vypočítaná 

podľa § 3 ods. 1 písm. b)
c) 

[kWh] 

      

Celková čiastočná úspora 

energie vo významne 

obnovených verejných 
budovách vypočítaná 

podľa § 3 ods. 1 písm. a) 

na plnenie cieľa úspor 

energie u konečného 
spotrebiteľa  [kWh] 

      

– za kalendárny rok        
– kumulovaná do 

roku 2020 
      

Celková ročná úspora 

energie vo významne 

obnovených verejných 
budovách vypočítaná 

podľa § 3 ods. 1 písm. b) 

na plnenie cieľa úspor 

energie u konečného 
spotrebiteľa  [kWh] 

      



– za kalendárny rok       
– kumulovaná do 

roku 2020 
      

Priemerná spotreba 

energie verejných budov 

za tri kalendárne roky pred 

obnovou vypočítaná 

váženým priemerom so 

zohľadnením celkovej 

podlahovej plochy 
[MWh/rok]: 

      

– celková       
– rozdelená podľa 

kategórie budov 
      

Priemerná energetická 

náročnosť verejnej 

budovyd)         
[kWh/(m2. a)] 

      

Priemerná investičná 

náročnosť významnej 

obnovy verejnej budovy 
[eurá/MWh]e) 

      

Priemerná čiastočná 

úspora energie vo verejnej 

budove vypočítaná podľa 

§ 3 ods. 1 písm. a) [kWh]
f) 

      

Priemerná ročná úspora 

energie vo verejnej 
budove vypočítaná podľa 

§ 3 ods. 1 písm. b) 

[kWh]g) 

      

 

Vysvetlivky: 

a) súčet celkových podlahových plôch verejných budov, ktoré boli významne 

obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť 

budov, sa vypočíta ako súčet celkových podlahových plôch verejných budov 

s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2
, ktoré boli významne 

obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť 

budov,6) 
b) celková čiastočná úspora energie sa vypočíta ako súčet úspor energie dosiahnutých 

realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou 
väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. a), 

c) celková ročná úspora energie sa vypočíta ako súčet úspor energie dosiahnutých 

realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou 
väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. b),  

d) priemerná energetická náročnosť verejnej budovy sa vypočíta ako priemer hodnôt 

individuálnych energetických náročností verejných budov vypočítaných podľa 

vzorca 

                                                           
6) § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z. 



    

  

    
        ̅̅ ̅̅ ̅̅

   
 , 

kde 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  
∑       
 
    

 
 , 

 

ENj  – energetická náročnosť verejnej budovy v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená 

v kWh/(m2. a), 
Sj  – spotreba energie v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená v kWh, 
CPP – celková podlahová plocha budovy vyjadrená v m2, 
DSTj – dennostupne v príslušnom kalendárnom roku vyjadrené v K . deň, 
   ̅̅ ̅̅ ̅̅  – priemerný počet dennostupňov v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich 

kalendárnemu roku, v ktorom sa zisťuje energetická náročnosť verejnej budovy, 
vyjadrený v K . deň,  
DSTj-k  – dennostupne v  troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, 

v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň; k = 1 
až 3, 

 
e) investičná náročnosť sa vypočíta ako podiel celkových investičných nákladov 

a ročnej úspory energie alebo čiastočnej úspory energie v budove vyjadrený 

v eurách/MWh, 
f) priemerná čiastočná úspora energie sa vypočíta ako priemer úspor energie 

dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou 
podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. a), 

g) priemerná ročná úspora energie sa vypočíta ako priemer úspor energie 

dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou 
podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. b). 
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