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VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 30. novembra 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. 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

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 364/2012 Z. 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 sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 1 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Celková podlahová plocha bytu alebo samostatnej časti budovy (ďalej len „byt“) na účel
energetickej certifikácie sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou
vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi uvažovanými ich
polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom a spoločnými
priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.“.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Energetický certifikát bytu obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií
vymedzujúcich byt a hodnotenie jeho systémov vykurovania a prípravy teplej vody.“.

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

4. V § 4 ods. 2 prvá veta znie:

„Referenčná hodnota Rr je hraničnou hodnotou určenou ako polovica z hodnoty Rs.“.

5. V § 4 ods. 13 prvá veta znie:

„Minimálnu požiadavku pre globálny ukazovateľ určený ako horná hranica energetickej
triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy.“.

6. V § 4 odsek 14 znie:
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„(14) Horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ určuje nízkoenergetickú
úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ určuje
ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny
ukazovateľ určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.“.

7. V § 4 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Pre nové budovy alebo významne obnovené budovy zásobované teplom a teplou vodou
z centralizovaného zásobovania teplom, pri ktorom vplyvom účinnosti zdroja a faktora
primárnej energie určeného podľa osobitného predpisu6a) sa nesplní globálny ukazovateľ, sa
požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa
celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby. Rovnako sa požaduje preukázanie
predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie
budovy podľa úrovne výstavby v prípade, ak sú budovy zásobované teplom a teplou vodou
z existujúceho zdroja, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie
nesplní globálny ukazovateľ. Horná hranica energetickej triedy B pre ukazovateľ celkovej
potreby energie budovy určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej
triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje ultranízkoenergetickú úroveň
výstavby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6a) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje
postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.“.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.

8. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a

(1) Na titulnej strane energetického certifikátu bytu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou
spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a)
zákona a odtlačok jej pečiatky.

(2) Energetický certifikát bytu spolu s hodnotením a správou sa vyhotovuje v dvoch
vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi bytu a druhé je súčasťou registratúry osoby
s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov s lehotou
uloženia desať rokov.

(3) Prílohou energetického certifikátu bytu je správa, ktorá obsahuje údaje o budove
a vstupné údaje o byte, údaje o použitých technických normách a technických podkladoch
podľa prílohy č. 9.

(4) Vzor energetického certifikátu bytu a rozsah číselného hodnotenia stavebných
konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenia systémov vykurovania a prípravy teplej vody
v byte podľa úrovní výstavby sú uvedené v prílohe č. 10.

(5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický
certifikát bytu, vyhotoví na žiadosť vlastníka bytu duplikát energetického certifikátu bytu
s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu bytu počas jeho
platnosti.“.

9. V prílohe č. 1 tabuľka č. 4 znie:

10. Príloha č. 2 znie:
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11. V prílohe č. 3 tabuľky písmená D až F znejú:

12. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 8 a 9, ktoré znejú:
„Príloha č. 8

k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

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, č. bytu, podlažie, poloha bytu),

c) odkazy na použité technické normy,

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,

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.

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.
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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.

Príloha č. 9
k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Arpád Érsek v. r. 


